hiệp thông
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Chúa nhật 4 Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ C
Ngày 23 Tháng 12 Năm 2018

CUỘC HỘI NGỘ
HỒNG PHÚC
Suy niệm: Người ta thường nói “Phúc bất
trùng lai”! Nhưng ở đây là phá lệ! Có thể
thấy ngay, ít nhất bà Ê-li-sa-bét cũng được
phúc tới hai lần. Chẳng những được Chúa
cất đi nỗi buồn son sẻ và cho mang thai
trong lúc tuổi già, bà lại còn được Đức Mari-a, Mẹ Đấng Cứu Thế, đến viếng thăm. Hai
người mẹ chia sẻ niềm vui quá sức mong
đợi và ca tụng kỳ công Chúa đang thực hiện
cho mình và nơi mình. Niềm vui của hai

người mẹ càng thêm sâu đậm vì niềm vui
diễn ra trong cuộc hội ngộ giữa hai người
con trong lòng họ. Cuộc hội ngộ của hai
thai nhi qua hai người mẹ làm sứ giả chứng
tỏ rằng kỷ nguyên cứu độ đã thực sự mở
màn. Ê-li-sa-bét ca ngợi Đức Ma-ri-a có
phúc vì đã tin bởi vì chính bà cũng nhờ tin
mà biết được điều đó. Và nếu kể cả niềm
vui của Gio-an nhảy mừng trong lòng mẹ
vì được lãnh nhận ơn cứu độ thì Ê-li-sa-bét
thực sự diễm phúc tới ba lần!
Mời Bạn: Có những cuộc vui thô thiển
dung tục, vui trong sự thoả mãn những
dục vọng thấp hèn, vui trên sự đau khổ của
người khác. Bạn đã cảm nhận được niềm

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

vui và hạnh phúc do đức tin mang lại hay
chưa (chẳng hạn việc chừa bỏ thành công
một nết xấu, luyện tập một nhân đức có
kết quả, gặp gỡ kết hợp với Chúa trong giờ
cầu nguyện, v.v…)?
Chia sẻ: Trao đổi những kinh nghiệm sống
đó của bạn trong giờ hội thảo nhóm hoặc
giờ kinh trong gia đình bạn.
Sống Lời Chúa: Bạn dâng một lời nguyện
tạ ơn Chúa mỗi khi cảm nhận được hạnh
phúc Chúa ban tặng bạn.
Cầu nguyện: Đọc hoặc hát “Linh hồn tôi
ngợi khen 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

23/12:		
24/12:
25/12:
26/12:		
27/12:
28/12:		
29/12:
30/12:		

Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm C
Lễ vọng Chúa Giáng sinh
Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Th. Stephanô, tđ tiên khởi
Th. Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
Các Thánh Anh Hài
Th. Thomas Becket, gmtđ
Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : 2 Sm 7,1.8b-11-16.
Sau khi chiến thắng được mọi quân thù,
chiếm lĩnh được thành Giêrusalem, yên
vị trong hoàng cung rồi, vua Đavít nhờ
tiên tri Nathan thỉnh ý Chúa về việc xây
cho Chúa một ngôi nhà để làm nơi cho
Khám Giao ước trú ngụ.
Thiên Chúa đã nhờ Nathan thông báo
cho Đavít biết là Ngài không cần ở trong
những ngôi nhà vật chất cho dù sang
trọng và vững chắc bao nhiêu đi nữa.
Đáp lại tấm lòng thơm thảo của vua,
Thiên Chúa muốn xây cho ông một ngôi
nhà nghĩa là sẽ làm cho triều đại ông
bền vững và vinh quang muôn đời.
+ Bài đọc 2 : Rm 16,25-27.
Đây là đoạn thư cuối cùng gửi cho tín
hữu Roma, trong đó thánh Phaolô dâng
lời ca tụng Thiên Chúa về ơn cứu độ và
nhất là đã mạc khải mầu nhiệm này, đã

được giấu kín từ đời đời mà nay đã nhờ
Đức Giêsu mà tỏ bầy cho muôn dân.
Thánh Phaolô còn ca tụng Thiên Chúa là
Đấng khôn ngoan thượng trí đã sắp đặt
để muôn dân được hưởng ơn cứu độ .
+ Bài Tin mừng : Lc 1,26-38.
Thiên Chúa thay vì đặt Đức Maria trước
một quyết định độc đoán, Chúa đã gợi
cho Mẹ biết trước điều Ngài đang chờ đợi
nơi Mẹ.
Qua cuộc đối thoại diễn ra giữa Đức Maria
và sứ thần thiên quốc, Đức Maria đã hoàn
toàn hiến thân để thi hành thánh ý Chúa.
Mặc dù đã trông thấy trước những khó
khăn trong việc thực hiện này, nhưng
Đức Maria đã dấn thân và tự nguyện
chấp nhận đề nghị này trong tiếng “Xin
Vâng”. Qua tiếng Xin Vâng này, Ngôi thai
đã nhập thể trong lòng Đức Maria và chờ
ngày giáng sinh.

Giáo hội nghèo đói.

Ý nghĩa ngày Giáng Sinh

• 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. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà tại
Francis Hall. 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

Tại sao gọi là Noel ? Chính ra phải gọi là lễ
Nuel mới đúng, vì từ Nuel được rút ra từ
chữ Emmanuel, có nghĩa là Thiên-Chúa-ởcùng-chúng-ta. Sau này người ta đổi chữ
Nuel thành Noel. Như vậy mừng lễ Noel
là mừng ngày Thiên Chúa giáng trần và ở
cùng chúng ta.

THÔNG CÁO

Lễ Giáng Sinh phải được gọi là lễ của Tình
yêu, tình yêu cao vời của Thiên Chúa đối
với loài người. Thiên Chúa đã bỏ mọi vinh
quang trên trời, hạ mình xuống làm con
người hèn hạ. Nhìn vào hang đá, ta thấy
một hài nhi bé bỏng nằm trong nôi, ngoài
Đức Maria và thánh Giuse chỉ có mấy con
bò lừa thở hơi ấm cho Chúa Hài nhi, và
trên không trung chỉ có tiếng ca hát của
các thiên thần. Sau đó, các thiên thần báo
tin cho mục đồng đến chiêm bái Chúa Hài
đồng.
Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra trong một
hoàn cảnh bi đát : không nhà không cửa,
không giường không chiếu, không lấy một
mảnh chăn êm, không ai đến thăm hỏi.
Thật là cám cảnh. Có ai trong chúng ta đi
lễ đây đã bao giờ sinh con trong hoàn cảnh
như vậy chưa ? Chắc chắn là không. Thế
mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh ra trong
hoàn cảnh như vậy đó. Vậy lý do nào đã
khiến Thiên Chúa hành động như vậy ?
Không còn lý do nào khác ngoài tình yêu

đối với chúng ta, vì đã yêu thì không có tính
toán hơn thiệt.
Mọi người đều nô nức đi dự lễ, kể cả những
người ngoài công giáo. Mỗi người có một
cái nhìn về lễ Giáng sinh : họ cũng mừng
lễ, chúng ta cũng mừng lễ, nhưng tâm tình
về ngày lễ thì khác nhau. Vậy chúng ta có
tâm tình nào ? Với ý tưởng gì ? Ta có những
ý tưởng tốt đẹp và cao qúi trong ngày lễ
Giáng sinh không ? Hay chỉ nghĩ rằng hôm
nay là ngày lễ để vui chơi, để có dịp gặp gỡ
nhau hoặc có dịp khoe thời trang ?
Truyện : Ý tưởng về Lễ Giáng sinh.
Một giáo sư tâm lý của trường đại học tại
Hoa kỳ ra một bài thi để dò xem ý tưởng
của 40 sinh viên trong lớp của mình. Trước
hết ông bảo họ lấy giấy bút ra viết chữ “Lễ
Giáng sinh”, rồi ông nói :”Bây giờ các anh chị
hãy viết vào sau chữ ấy ý nghĩ đầu tiên mà
các anh chị liên tưởng đến về ngày lễ ấy”.
Khi họ nộp quyển, ông coi lại thì thấy có
những chữ sau đây : cây giáng sinh, dây kim
tuyến, tặng phẩm, gà tây, bài ca giáng sinh
và ông già Noel, không có một ai viết “Ngày
Chúa Giêsu ra đời”.
Ngày này lễ Giáng sinh không còn ý nghĩa
cao qúi ấy nữa, người ta đã tục hóa lễ Giáng
sinh, người ta chỉ coi lễ Giáng sinh là một
ngày vui chơi cho mọi người, thậm chí có
những người lợi dụng lễ Giáng sinh để kinh
doanh.

