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ĐỔI ĐỜI
Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả khi loan báo cho
dân Ít-ra-en Đấng Cứu Thế sẽ đến thì đồng
thời ông cũng kêu gọi họ sám hối. Gio-an
không rao giảng một thứ sám hối chung
chung nhưng hô hào mọi người nhìn nhận,
hối hận tội đã phạm, và quyết tâm canh
tân cuộc sống bằng hành động cụ thể. Đó
là một cuộc đổi đời tận căn: thay vì tham
lam, vơ vét của cải, dùng quyền lực để
cưỡng đoạt, áp bức người khác, thì đối lại
thực thi bác ái và công bình, liên đới và
chia sẻ.

Mời Bạn: Chúng ta đang sống trong Mùa
Vọng, là thời gian chuẩn bị mừng kính biến
cố Con Thiên Chúa làm người đồng thời
ngưỡng vọng về ngày Chúa lại đến; đồng
thời Mùa Vọng cũng là thời gian hoán cải
và canh tân đời sống để chuẩn bị tâm hồn
xứng đáng đón Chúa đến. Đáp lại lời kêu
gọi của Gio-an Tẩy Giả, chúng ta đến với Bí
tích Hoà giải để lãnh nhận ơn tha thứ và
bình an của Chúa đồng thời thực thi đức ái
Ki-tô trong cuộc sống hằng ngày.
Chia sẻ: Gia đình/cộng đoàn của bạn cần
loại bỏ khuyết điểm nào trước tiên để có
thể canh tân đời sống trong Năm Thánh
Lòng Chúa Thương Xót? Mời bạn đề ra

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

phương thế và việc làm cụ thể.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm chừa bỏ một
nết xấu mà mình hay phạm nhất để tỏ
lòng sám hối tích cực.
Cầu nguyện:Lạy Chúa xin cho con biết
khiêm tốn nhìn ra tội lỗi mình đồng thời
cảm nhận được tình yêu và lòng thương
xót tha thứ của Thiên Chúa để sẵn sàng
sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa và với
anh em qua việc cầu nguyện và hy sinh.

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

16/12:		
17/12:
18/12:
19/12:		
20/12:
21/12:		
22/12:
23/12:		

Chúa nhật III Mùa Vọng năm C
Thứ Hai trong tuần III Mùa Vọng
Thứ Ba trong tuần III Mùa Vọng
Thứ Tư trong tuần III Mùa Vọng
Thứ Năm trong tuần III Mùa Vọng
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Vọng
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Vọng
Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Xp 3, 14-18.
Nước Do thái đang ở trong tình trạng tồi
tệ : bên trong thì đạo đức suy đồi, bên
ngoài thì họa xâm lăng đang rình rập.
Tuy thế, tiên tri Xophônia vẫn loan báo
tin vui cho dân chúng “hãy reo lên hỡi
thiếu nữ Sion. … Bởi đã đến ngày Thiên
Chúa đến ban ơn cứu độ và ngự giữa dân
Ngài”.
+ Bài đọc 2 : Pl 4,4-7.
Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu Philipphê hãy vui lên trong niềm vui của Thiên
Chúa bởi vì Chúa sắp đến với ơn bình an
của Ngài. Niềm vui này sẽ đến với chúng
ta nếu chúng ta biết sống hiền hòa rộng
rãi với mọi người và biết sống phó thác
cho Chúa trong lời cầu nguyện. Không
phải lo lắng gì cả, có gì cứ trình bầy với
Chúa.

+ Bài Tin mừng : Lc 3,10-18.
Nghe Gioan rao giảng, người ta nô nức
đến sông Giorđan chịu phép rửa để xin
ơn tha tội. Họ tỏ lòng sám hối để đón chờ
Chúa đến. Nhưng để dọn đường cho Chúa
đến, dân chúng chưa biết phải làm gì và
làm thế nào, nên họ hỏi ông:”Chúng tôi
phải làm gì” ?
Để giúp các thành phần trong dân Chúa
dọn lòng đón tiếp Đấng Messia, Gioan
Tẩy giả đã đề nghị một cách tổng quát :
Hãy sống công bình và bác ái. Ông không
bảo họ phải bỏ nghề nghiệp của mình mà
hãy sống tốt cho phù hợp với hoàn cảnh
của từng hạng người :
- Đối với người dân : hãy chia sớt cho ai
không có.
- Đối với người thu thuế : hãy sống công
bằng.
- Đối với quân nhân : đừng hà hiếp dân.

Giáo hội nghèo đói.

Tôi phải làm gì để đón Chúa đến?

• 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 Ba 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.
• Hội chợ & Văn Nghệ Tết Nguyên Đán
Kỷ Hợi 2019 của CĐVN GX Thánh An tôn
sẽ vào Thứ Bẩy 2/2/2019: Ban tổ chức bắt
đầu bán vé xổ số gây quỹ cho hội chợ bắt đầu
Chúa Nhật này (16/12). Mỗi vé giá vẫn chỉ là
$5/vé như hàng năm. Sẽ có các giải trúng giá
trị: Độc đắc : 1 Mac Book Pro ($1,500), Giải
nhát: 1 Microsoft Surface Bundle ($1,000),
Giải Nhì : 1 IPad ($500) và 3 giải Ba, mỗi giải
$100 tiền mặt. Xin quý vị ủng hộ bằng cách
mua hoặc nhận bán vé số giúp ban tổ chức có
đủ chi phí trang trải cho việc tổ chức hội chợ
và văn nghệ mừng Xuân.
Chương trình văn nghệ, ngoài những tiết
mục đặc sắc của cộng đoàn, sẽ có sự góp mặt
của hai ca sĩ trẻ Khải Đăng & Hoàng Thúy Vy
từ Trung tâm Thúy Nga

Nếu mọi người biết thực thi lời Gioan
khuyên nhủ, chắc chắn niềm vui sẽ đến
với mọi người vì tâm hồn mình đang sẵn
sàng chờ đợi Chúa đến. Lời thánh Phaolô
tông đồ trong bài đọc 2 hôm nay phải rộn
vang trong lòng mọi người đón chờ Chúa
đến:”Anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi
nhắc lại một lần nữa : Anh em hãy vui
lên”(Pl 4,4).
Để cho niềm vui được chan hòa trong
lòng, người Kitô hữu cần biết chia sẻ niềm
vui; bởi vì tâm hồn càng triển nở và dồi dào
sức sống, nếu nó biết trao hiến, biết tận
tình phục vụ. Đây không phải là một tình
huynh đệ giả tạo, mà là sự khả ái, sự an
nhiên giúp chúng ta có thể thấu hiểu mọi
sự, mà không thiếu sự cương quyết; có thể
sống an nhiên, mà không vì thế trốn tránh
các khó khăn của cuộc đời.
Sự vui tươi không ở trong cảnh vật mà chỉ
có ở trong lòng người : ta vui thì cảnh vật
vui, ta buồn thì cảnh vật sẽ buồn. Cảnh vật
bên ngoài chỉ là bức họa phản chiếu tâm
hồn từng người.

THÔNG CÁO

Trong tuần lễ này, chúng ta phải năng hỏi
Chúa:”Lạy Chúa, con phải làm gì”? Câu hỏi
này chúng ta đã từng gặp nhiều lần trong
Kinh thánh để rồi Chúa sẽ trả lời cho chúng

ta trong ơn thánh. Chúng ta thử đưa ra mấy
trường hợp. Trước hết, người thanh niên
giầu có và thông luật đến hỏi Đức Giêsu:”Tôi
phải làm gì để được sống đời đời”? Ôâng
Nicôđêmô, sau khi nghe Đức Giêsu nói về
sự “tái sinh” bởi nước và Thánh Thần, ông
thấy khó hiểu và tự hỏi :”Tôi phải làm gì,
không lẽ già cả như tôi lại chui vào lòng mẹ
mà sinh lại”? Khi bị quật ngã trên đường đi
Đamas, thánh Phaolô cũng đã hỏi Chúa một
câu tương tự:”Thưa ngài, tôi phải làm gì”?
Tóm lại, qua bài Tin mừng hôm nay, thánh
Gioan Tẩy giả đã vạch ra cho chúng ta một
cách sống đẹp lòng Chúa để dọn đường cho
Chúa đến là hãy sống yêu thương và công
bằng. Đó là những hoa trái biểu lộ đích thực
lòng sám hối. Và đó cũng là những chuẩn bị
cho những đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giêsu
sẽ vạch ra sau này. Chúa đòi hỏi chúng ta
phải ra sức làm việc phục vụ anh em trong
yêu thương, trong công bằng bác ái, chú
ý đến kẻ khác để có thể nói “Mình vì mọi
người, mọi người vì mình”. Chúa cũng muốn
chúng ta thực hiện câu tục ngữ người ta
thường nói :”Có đi có lại mới toại lòng nhau”
: chúng ta có biết quên mình đi mà đến với
tha nhân, thì Chúa mới đến với chúng ta và
khi đã có Chúa là nguồn vui thì chắc chắn
chúng ta sẽ được vui tươi. Hãy thực hiện lời
thánh Phaolô :”Anh em hãy vui lên trong
Chúa”.

