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Chúa nhật I Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ C
Ngày 2Tháng 12 Năm 2018

ĐỂ KHỞI ĐẦU
THỜI ĐẠI MỚI
Suy niệm: Ngay ngày đầu tiên của năm
phụng vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta
hướng về ngày cánh chung, lúc cánh cửa
thế giới này đóng lại để mở ra cánh cửa
dẫn vào thế giới vĩnh cửu. Thời điểm “giao
thừa” ấy thật nhiều thách đố. Nó chứa đầy
đe doạ – những thiên tai, loạn lạc – làm
người ta thất đảm, lung lay niềm tin. Đồng
thời, nó cũng đầy những cám dỗ hưởng
thụ khiến người ta mê đắm, không còn sẵn

sàng cho cuộc vượt qua nữa. Chúa Giê-su
dạy chúng ta bí quyết để “đứng vững”
trong những ngày ấy, đó là “tỉnh thức và
cầu nguyện”.
Mời Bạn: Lời Chúa cho biết có hai điều
làm bạn không thể sẵn sàng cho ngày của
Chúa: 1. lối sống hưởng thụ, tìm cách thoả
mãn các đam mê lạc thú cách vô độ và ích
kỷ khiến cho “lòng mình ra nặng nề vì chè
chén say sưa;” 2. tính thực dụng do mải mê
“lo lắng sự đời,” quên mất điều duy nhất
cần thiết là đạt tới ơn cứu độ. Đối lại, xin
bạn nhớ rằng “tỉnh thức và cầu nguyện”
không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã
“hết thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh Mục Chánh Xứ: 		

Cha John Henderson		

Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh

Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký & Thừa Tác Viên Lời Chúa :

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần

Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

trước tiên và luôn luôn trong suốt cuộc đời.
Chia sẻ: Bước vào năm thứ ba trong
chương trình mục vụ 3 năm, Giáo Hội mời
gọi chúng ta “Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống
xã hội. Nhóm của bạn làm gì để thực hiện
sứ vụ này?
Sống Lời Chúa: Ghi câu sau đây tại nơi dễ
thấy nhất trong nhà của bạn: “Tôi đã cầu
nguyện hôm nay chưa?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con say
mê cầu nguyện như Chúa. Xin giúp con
cảm nghiệm được cầu nguyện cần thiết
như hơi thở cho cuộc sống, như tình yêu
cho con lớn lên trong Chúa.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
503-333-4756
			josvothanh@gmail.com
Ban Mục Vụ:		
503-730-7254 				
			cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:		
503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều Thứ Năm, 		
hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 12 /2018

Cầu cho việc truyền giáo: Việc
chuyển giao niềm tin: Xin cho những

người làm nhiệm vụ phục vụ và chuyển
giao niềm tin, tìm kiếm được tiếng nói phù
hợp với thời đại ngày nay, khi đương đầu
với những vấn đề thuộc về văn hóa.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

2/12:		CN 1 Mùa Vọng Năm C
3/12: Th. Phanxicô Xaviê, linh mục - lễ nhớ
4/12: Th. Gioan Đamacênô, Ts
5/12:		Thứ Tư trong tuần I Mùa Vọng
6/12: Th. Nicôla, gm,
7/12:		Th. Ambrôsiô, GMTS - Lễ Nhớ
8/12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm
Bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ
9/12:		Chúa nhật II Mù Vọng năm C
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

•Tĩnh tâm Mùa Vọng cho cộng đoàn
: Tình Tâm Mùa Vọng do LM Steven Son,
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thuyết giảng
sẽ bắt đầu vào Thứ Năm 6/12/2018 và kết
thúc vào Chúa Nhật 9/12/2018 .
*Thứ Năm 6/12: thánh lễ khai mạc lúc 6:30
chiều. Sau lễ sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội
cho toàn thể cộng đoàn Việt Nam
*Thứ Sáu 7/12: Giảng phòng lúc 7 giờ tối
* Thứ Bẩy 8/12: từ 10:30 giờ sáng cho tới 3
giờ chiều: tĩnh tâm & giải tội cho giới trẻ. Sẽ
có ăn trưa cho các em.
từ 7 cho tới 9 giờ tối: toàn thể cộng đoàn
* Chúa Nhật 9/12: kết thúc tĩnh tâm
• Thứ Ba 18/12, lúc 7 giờ tối: Sẽ có 20 Cha
ngồi giải tội cho toàn giáo xứ (3 cộng đoàn
Mỹ, Mễ và Việt).
• Đại Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ Hai
24/12/18 : Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Hoạt
cảnh bắt đầu lúc 7:45 tối, sau đó là Thánh lễ
tại hội trường Francis Hall.
• Thứ Hai 1/1/2019, lúc 1;30 trưa: Lễ Mẹ
Thiên Chúa, lễ trọng và buộc, Quan Thầy
của cộng đoàn. Sẽ có rước kiệu kính Đức mẹ
trước thánh lễ. Xin mời cộng đoàn sắp xếp
thời gian tham dự.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gr 33,14-18.
Giêrêmia là một tiên tri chứng kiến cảnh
tang thương của đất nước mình : vì dân
bất trung với Chúa nên Ngài để cho quân
thù đến vây hãm thành thánh, Giêrusalem bị phá hủy và dân chúng bị phân
tán và đi lưu đầy.
Trong khi dân chúng đang sống trong
tuyệt vọng trong cảnh lưu đầy thì Giêrêmia
lại loan báo rằng Thiên Chúa không quên
lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ ban một “Đấng
Công chính” để giải thoát dân Ngài.
+ Bài đọc 2 : 1Tx 3,12-4,2.
Thánh Phaolô phải rời Thessalonica trước
khi kịp dạy bảo những điều thiết yếu. Vì
vậy Ngài lo lắng cho sự tăng trưởng về
đức tin và đức ái trong cộng đoàn còn
non trẻ này.
Ngài nhắc bảo họ hãy tin và chờ đợi
Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Niềm

tin này sẽ định hướng cuộc đời của mọi
người. Trong khi chờ đợi Chúa sẽ đến
trong vinh quang, mọi người phải thực
hiện giới răn của Chúa là thi hành đức bác
ái đối với nhau.
+ Bài Tin mừng : Lc 21,25-27.34-36.
Luca mô tả sự sụp đổ của Giêrusalem như
một tai hoạ toàn cầu : trong thế giới tôn
giáo của người tín hữu, thành Giêrusalem chiếm địa vị quan trọng đến nỗi khi
tưởng tượng đến sự sụp đổ của thành thì
không thể không nghĩ đến ngày tận thế.
Đức Giêsu nói về những sự việc sẽ xẩy ra
vào những ngày cuối cùng của thế giới.
Vì thế, sống trong thế giới văn minh ngày
nay, chúng ta đừng quên rằng cuộc sống
của chúng ta không hoàn toàn thuộc về
chúng ta, mà chúng ta còn phải trả lẽ với
Đấng là chủ tể toàn năng về cuộc sống
của mình.

Ý nghĩa mùa Vọng
1. Mùa Vọng .
Ngày xưa ta gọi mùa này là Mùa Atù, có lẽ
do chữ Adventus của tiếng La tinh có nghĩa
là việc Chúa đến. Ngày nay ta gọi mùa này
là Mùa Vọng. Mùa vọng có nghĩa là thời
gian trông mong, hướng về, chờ đợi Chúa
đến.
* Cả Cựu ước là Mùa Vọng.
Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội,
Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi con người ,
Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi con người dưới
ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Ngài đã
hứa ban Đấng Cứu thế (St 2,15). Ai tin vào
Thiên Chúa Tình yêu và sống trong tình yêu
là sống trong Vương quốc của Ngài. Trong
lịch sử dân Israel, Thiên Chúa đã nhiều lần
lặp lại lời hứa này với các tổ phụ và tiên tri.
Niềm hy vọng này đã nâng đỡ dân Chúa
sống niềm tin tưởng phó thác qua giòng
lịch sử.
* Cả cuộc sống Giáo hội là một Mùa Vọng.
Lời hứa của Chúa đã được thực hiện, Ngôi
Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu đã giáng trần,
sống trong kiếp người, đã chịu chết và
sống lại, về trời cùng Thiên Chúa Cha và
loan báo sẽ trở lại trong vinh quang để
phán xét kẻ sống và kẻ chết. Do đó, toàn
thể đời sống của Giáo hội hướng về ngày
Quang lâm của Đức Giêsu. Vì thế, Giáo hội

thường xuyên kêu lên : Maranatha, Lạy
Chúa Kitô, xin ngự đến.
* Cả cuộc sống từng người cũng là một Mùa
Vọng.
Chúng ta cùng Giáo hội đón chờ ngày Chúa
đến lần thứ hai. Nhưng Chúa có thể đến
riêng với chúng ta lần thứ hai trước ngày tận
thế, nghĩa là đến gọi chúng ta ra đi trong
ngày kết thúc cuộc đời mình. Chúng ta được
mời gọi sống tinh thần Mùa Vọng trong mỗi
giây phút của cuộc đời.
2. Mùa Vọng đối với chúng ta.
Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Mùa
Vọng. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta
hướng lòng về ngày Chúa đến. Chúa đến thế
gian này hai lần : lần thứ nhất đã đến rồi, và
lần thứ hai chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ
đến. Vì thế Mùa Vọng có 2 ý nghĩa :
- Nhìn về phía sau : chuẩn bị đón mừng kỷ
niệm biến cố trọng đại lần thứ nhất cách
đây 2000 năm, Ngày Chúa giáng trần.
- Nhìn về phía trước : chuẩn bị đón Chúa đến
lần thứ hai. Ta không biết khi nào Chúa đến,
có thể là còn lâu, có thể là đến nơi rồi vì Ngài
đã nói giờ đó đến bất ngờ như kẻ trộm, hoặc
như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống
trên mặt đất (Lc 21,35). Giữa hai lần ấy, có
biết bao lần Ngài bất ngờ đến. Đó là ngày
tận cùng của mỗi người chúng ta.

