hiệp thông
BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐÒAN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 3 Tháng 2 Năm 2019

CHÚC
MỪNG
NĂM
MỚI
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

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 1 /2019
Cầu cho việc truyền giáo: Xin cho
những người trẻ, đặc biệt là giới trẻ ở Châu
Mỹ Latin, biết noi theo gương Mẹ Maria,
đáp lại tiếng Chúa mời gọi để laon truyền
Phúc Âm cho toàn thế giới.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

3/2:		
Chúa nhật 4 Thường Niên Năm C
4/2: Tất niên Mậu Tuấ
5/2: Thánh Agatha, Tn-lễ Nhớ
TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019
Ngày cầu Bình An
6/2: Th. Phaolo và cbtdlễ nhớ
MỒNG HAI TẾT
Ngày kính nhớ tổ tiên
7/2: MỒNG BA TẾT
Cầu cho công việc làm ăn
8/2:		
Thứ Sáu trong tuần 4 TN C
9/2: 		 Thứ Bẩy trong tuần 4 TN C
10/2:		Chúa nhật 5 Thường Niên Năm C
Giáo hội nghèo đói.

SUY TƯ CUỐI NĂM

- Ở đời, có những tấm lòng biết ơn khiến ta
rất cảm động. Ta làm ơn cho họ ít thôi – một
lần thôi, hoặc trong một thời gian ngắn –
thế mà họ nhớ ơn ta nhiều. Tết nhất, ta nhận
thiệp chúc Tết của họ, hoặc nghe họ gọi điện
thoại đến mừng tuổi, thậm chí còn đích thân
mang quà đến biếu.
- Thiên Chúa đã tao dựng nên ta. Ta vốn
tầm thường, xoàng xĩnh, tội lỗi, Thiên Chúa
đã tha thứ, kén chọn, cất nhắc. Hơn nữa, ta
đáng hư đi đời đời, trở về tro bụi, hoặc tệ hơn,
sa hoả ngục đời đời, thế mà Thiên Chúa đã
cứu độ, kéo ta khỏi đời tối tăm, đem ta vào
Nước Trời.
- Đối với mỗi cá nhân chúng ta, nhìn lại năm
cũ sắp qua, chắc chắn mình cảm nghiệm
nhiều điều Chúa đã làm hoặc đã ban cho
mình trong suốt năm qua.
Tuy Chúa làm ơn cho ta rất nhiều ,nhưng ta
chưa biết ơn cho đủ : thường có dịp ta mới
nghĩ đến, nhưng nhiều khi lại chỉ nói cám
ơn ngoài môi ngoài miệng. hãy dùng những
phút giây cuối năm này để tạ ơn và chúc
tụng Thiên Chúa.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gr 1,4-5.17-19.
Giêrêmia là một trong những tiên tri lôi
cuốn nhất. Tính ôn hòa và nhạy cảm của
ông không thích hợp để trở thành tiên
tri đối với một xã hội suy đồi. Trước sự
chống đối và bắt bớ, ông vẫn tin tưởng
vào sự trợ giúp của Chúa nên ông không
hề nao núng. Tiên tri Giêrêmia chính là
hình ảnh của người Kitô hữu.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 12,31 – 13,13.
Trong đoạn thư gửi cho tín hữu Corintô,
thánh Phaolô khẳng định sự cao trọng
của đức Mến. Chúa ban cho Kitô hữu
nhiều ơn riêng để họ góp phần xây dựng
cộng đoàn, nhưng đức Mến vẫn là cao
trọng hơn cả.Đức Mến làm cho các ơn
khác có giá trị, bởi lẽ nếu không có đức
mến thì những ơn khác chỉ là hư không.
+ Bài Tin mừng : Lc 4,21-30.
Bài Tin mừng hôm nay tiếp theo bài Tin

mừng Chúa nhật tuần trước nói về những
hoạt động của Đức Giêsu tại quê hương
Nazareth của mình. Ta thấy có ba ý chính :
- Ngày sabat, Đức Giêsu vào hội đường
Nazareth đọc Sách Thánh. Nhân dịp này,
Ngài tuyện bố lời tiên tri Isaia cách đó 8
thế kỷ mà Ngài mới đọc, được áp dụng
vào chính Ngài, và Ngài công bố sứ mạng
của Ngài là mang Tin mừng và ơn cứu độ
cho những người nghèo khổ.
- Dựa trên lời đồn thổi về Ngài, người
đồng hương hy vọng Ngài sẽ ưu tiên làm
nhiều phép lạ tại quê hương, nhưng đã
bị từ chối, bởi vì Ngài là Đấng cứu độ của
mọi người chứ không phải của riêng ai .
- Thất vọng vì sự từ chối của Đức Giêsu,
họ tức giận và trục xuất Ngài khỏi thành,
đưa Ngài lên đồi cao để xô xuống vực.
Điều này hé mở cho ta thấy bóng dáng
ngọn đồi Golgotha, nơi họ sẽ giết Ngài,
như cha ông họ đã từng giết các tiên tri.

Những việc cần làm
Hãy nhớ lại lời Chúa:”Không tiên tri nào
được kính trọng nơi quê hương mình”. Số
phận của tiên tri là thế đó. Làm tiên tri
không phải là chuyện dễ. Phức tạp lắm !
Một đàng phải nói lời Chúa một cách trung
thực, một đàng lời Chúa không mấy êm tai
dễ nghe vì vạch những cái xấu của họ ra.
Nhưng đã là tiên tri thì phải nói lời Chúa và
đồng thời cũng phải nhận những đau khổ
màø người nghe dành cho kẻ làm tiên tri.
Chính Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng
ta trước. Ngài từng bảo các môn đệ:”Nếu
thế gian ghét các con, thì hãy nhớ rằng họ
đã ghét Thầy trước … Bất cứ ai sống đúng
là Kitô hữu sẽ hiểu được những lời nói trên
chân thực thế nào.
Làm tiên tri nhiều khi phải lội ngược dòng,
không thể sống theo phong trào, sống
theo dư luận hay theo chủ trương của một
số người nào, mà phải sống theo chân lý,
sống theo lời Chúa qua Sách Thánh hay
qua lời giáo huấn của Giáo hội. Chính cách
sống như thế làm cho người làm tiên tri
cảm thấy lẻ loi, lạc lõng và đau khổ giữa
những người khác. Có những người không
dám tuyên xưng đức tin như không dám
làm dấu thánh giá trong quán cơm, trong
sở làm. Có người không dám khước từ để
không đến những nơi gặp dịp tội như sòng

bài, quán rượu, quán karaokê… Có người
không dám giữ mình trong tiệc vui giữa
những bạn đang “quậy” tứ tung…
Người làm tiên tri cũng đừng đòi Chúa làm
phép lạ khi gặp sự khó khăn. Chúng ta muốn
có một Thiên Chúa tỏ mình ra thêm chút
nữa, một Thiên Chúa giải quyết những vấn
đề của chúng ta thay cho chúng ta. Vả lại,
Thiên Chúa không thích vai trò mà chúng ta
ép Ngài làm. Thiên Chúa không thích điều
ngoại lệ, kỳ diệu và ly kỳ… Khi Ngài chữa
lành một người mù không phải để làm cho
chúng ta kinh ngạc mà để ám chỉ cho chúng
ta biết rằng Ngài muốn chữa sự mù lòa vốn
có của tất cả chúng ta. Khi chữa lành một
người bị liệt nằm trên cáng, vì Ngài muốn
chữa lành mọi người chúng ta khỏi bệnh liệt
còn nặng hơn nhiều là tội lỗi chúng ta. Điều
đó được nói rõ ràng trong Tin mừng
Chúng ta là Kitô hữu được kêu gọi làm tiên
tri của Chúa Cha cho thời đại chúng ta, cũng
như Đức Giêsu từng là tiên tri của Chúa Cha
cho thời đại của Ngài. Đây chính là sứ vụ mà
chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội
và thêm sức. Chúng ta hãy lặp lại lời thánh
Phaolô:”Người Kitô hữu chúng ta được Chúa
kêu gọi để tỏa sáng như các vì sao giữa lòng
thế giới tối tăm này”(Pl 2,15).

