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Chúa nhật II Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ C
Ngày 9 Tháng 12 Năm 2018

DỌN ĐƯỜNG
CỨU ĐỘ
Suy niệm: Đức Giê-su Ki-tô hoàn tất
chương trình cứu độ của Thiên Chúa cách
đây đã hơn 2.000 năm, thế nhưng không
vì thế mà chúng ta đương nhiên được giải
cứu, nói như thánh Âu-tinh: “Khi tạo dựng
nên con Chúa không cần có con, nhưng
khi cứu độ con, Chúa cần con cộng tác.” Vì
thế mà mùa Vọng là thời gian thuận tiện
để chúng ta nhìn lại sự cộng tác của mình
trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Để có thể đón nhận ơn cứu độ, mỗi người
chúng ta phải điều chỉnh lại cách ăn nết
ở của mình. Con đường cứu độ cứu độ là
chính Đức Giê-su Ki-tô. Nhưng nếu chúng
ta không mở cửa tâm hồn mình, uốn nắn
lại con đường là lối sống của mình để “nối
mạng liên thông” với Đức Ki-tô thì ơn cứu
độ không thể nào đến với chúng ta được.
Mời Bạn: Lắm khi chúng ta bị mê hoặc
lạc lối trong “mê cung” của tiền bạc, thú
vui, quyền lực, danh vọng. Để thoát ra khỏi
“khu rừng rậm” cám dỗ ấy, phải biết loại
bỏ lòng đam mê, ham muốn chúng và chỉ
nhắm tới Chúa là lẽ sống duy nhất và vĩnh
cửu của mình mà thôi.

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

Chia sẻ: Không thể theo Chúa nửa vời mà
mong đạt tới sự sống đời đời được. Bạn có
cảm nghiệm gì về tính triệt để này của Tin
Mừng Chúa Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Sống tinh thần mùa vọng
bằng cách sống giản dị, không xa xỉ hoang
phí, tự nguyện giảm bớt những chi tiêu
không thật sự cần thiết để dành cho hoạt
động bác ái.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã
cho chúng con có dịp nhìn lại cuộc sống
của mình. Xin cho chúng con luôn kiên
vững trên con đường mang tên Giê-su, để
chúng con hiểu biết chân lý và đạt được sự
sống đời đời. Amen.

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

9/12:		Chúa nhật II Mù Vọng năm C
10/12: Thứ Hai trong tuần II Mùa Vọng
11/12: Th. Đamasiô I, gh
12/12:		 Lễ Đức Mẹ GuadalupeUSA:Lễ Kính
13/12: Th. Lucy
14/12:		 Th. Gioan Thánh Giá, LMTS
		 Lễ Nhớ
15/12: Thứ Bảy trong tuần II Mùa Vọng
16/12:		 Chúa nhật III Mùa Vọng năm C
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• 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 : Br 5,1-9.
Tuy còn sống trong cảnh lưu đầy xa quê
hương, tiên tri Barúc, thư ký của tiên tri
Giêrêmia, đã loan báo tin mừng cho dân
và phác họa ra một quang cảnh chứa
chan hy vọng và phấn khởi : đã đến lúc
Thiên Chúa chấm dứt cảnh lưu đầy đau
thương, để đưa dân trở về quê hương
trong danh dự và vinh quang
+ Bài đọc 2 : Pl 1,4-6.8-11.
Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô
viết thư gửi cho tín hữu Phlilipphê nhiều
điều tương tự như ngài đã viết cho tín
hữu Thessalonica tuần trước. Ngài khen
ngợi lòng quảng đại của tín hữu Philipphê, đồng thời cũng nhắc nhở cho họ
hãy tỏ ra xứng đáng đón tiếp Đức Kitô
vào ngày Người trở lại. Ngài khuyên họ
hãy gia tăng tình bác ái, sống tinh tuyền
và đừng để có gì đáng trách.

+ Bài Tin mừng : Lc 3,1- 6
Thánh Luca cho thấy Đức Giêsu là một
nhân vật có thật trong lịch sử, một Đấng
Cứu thế phổ quát mà Thiên Chúa hứa ban
từ xưa đã đến. Thánh Gioan Tẩy giả chính
là kẻ tiền hô dọn đường cho Ngài.
Thánh Gioan phải mượn lời tiên tri Isaia
mà rao giảng và kêu gọi mọi người tỏ
lòng sám hối bằng cách chấp nhận được
rửa trong dòng sông Giođan để đợi chờ
Chúa Cứu thế, vì Ngài sắp xuất hiện.
Sứ mạng mà Gioan phải thực hiện là “Hãy
dọn con đường cho Đức Chúa; sửa lối
cho thẳng để Người đi; mọi thung lũng,
phải lấp cho đầy; mọi núi đồi phải bạt
cho thấp; quanh co phải uốn cho ngay;
đường lồi lõm, phải san cho bằng”. Chúng
ta phải sống theo lời thánh Gioan khuyên
bảo, để có thể đón Đấng Cứu thế đến với
chúng ta hôm nay.

Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa
Cuộc đời là một chuỗi những đợi chờ. Có
đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ
hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ
mang lại niềm vui như chờ người yêu, chờ
nhận quà, nhưng cũng có đợi chờ chỉ mang
lại thất vọng chán chường như chờ kết quả
xét nghiệm khi khám bệnh . . .
Dân Do Thái ngày xưa cũng đã chờ đợi. Họ
chờ đợi rất nhiều thế kỷ rồi mới tới ngày
Con Chúa hạ sinh.Nhưng họ cũng mừng
hụt vì Đấng Messia không đến theo ý họ.
Theo ý họ là một Đấng Messia đánh đông
dẹp tây, hùng dũng nhưng Chúa lại đến
trong thân phận một hài nhi yếu đuối. Họ
thất vọng và đáng tiếc là đã không chấp
nhận sự thật ấy. Họ đã để niềm vui trôi
qua vì không nhận được hồng ân Con Chúa
giáng trần.
Thế nên, khởi đầu mùa vọng chúng ta
thường nghe Gioan mời gọi: hãy mở một
con đường cho Chúa đến. Con đường mà
Gioan muốn nói là lối sống của chúng ta.
Hãy sống và loan báo về lòng thương xót
của Chúa. Hãy làm chứng cho nhân loại
thấy một chân dung đầy yêu thương của
Chúa. Hãy mang Chúa đến một cách cụ
thể cho những mảnh đời bất hạnh quanh
ta. Họ có thể là người nghèo, là người già

nua, là người bệnh tật. . . Họ có thể là những
người đang cô đơn vì ly dị, hay bị giầy vò
lương tâm khi đang sống rối vợ rối chồng
. . . Họ có thể là những người nam người
nữ đang túng thiếu tình cảm lẫn tiền bạc .
. . Họ có thể là những đứa trẻ đang bị lạm
dụng khi phải bươn chải bán vé số, đánh
giày, nhặt ve chai . . .
Họ là những người bất hạnh. Họ không chờ
đợi một vì Thiên Chúa ở trên trời hay nơi nào
xa xăm. Họ đang chờ một Thiên Chúa xót
thương đang ở giữa họ, đang cùng họ chia
sẻ gánh nặng cuộc đời và nâng đỡ, ủi an họ.
Thế nên, hãy mang Chúa đến để thăm viếng
nâng đỡ họ. Có thể Thiên Chúa của chúng ta
không mang đến cho con người sự giầu có
tiền bạc, sự trường sinh bất tử, nhưng mang
đến cho nhân loại những tín hữu đang hăng
hái “đi ra” xoa dịu nỗi đau cho anh em.
Người ta nói: con đường là do lối mòn đi
nhiều sẽ thành. Ước mong mọi người ky-tô
hữu hãy can đảm mở lối cho mọi người.
Hãy mở một con đường tình yêu, lòng cảm
thông, quan tâm tới tha nhân. Hãy mở con
đường chân thiện mỹ bằng chính đời sống
của mình. Ước gì Chúa sẽ đến với tha nhân
qua lối mòn yêu thương mà các tín hữu đã
tạo ra nên trong cuộc sống hôm nay. Amen

