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Chúa Nhật Lễ Chúa GIêsu Chịu Phép Rửa • Năm Phụng Vụ C
Ngày 13 Tháng 1 Năm 2019

LIÊN ĐỚI VÀ
ĐỒNG HÀNH
Suy niệm: Hành vi đầu tiên của Đức Giêsu ngay lúc chào đời là đồng hành với các
người di dân và vô gia cư, khi sinh ra trong
hang bò lừa, máng cỏ. Việc làm đầu tiên
của Ngài khi xuất hiện công khai là đồng
hành với các tội nhân sám hối bên giòng
sông Gio-đan. Hành vi cuối cùng của Ngài
khi chịu chết là đồng hóa với các tử tội trên
thập giá. Trọn cuộc đời của Con Thiên Chúa

làm người ấy luôn là đồng hành, liên đới
với những người nghèo dễ bị tổn thương,
bé mọn, tội lỗi, thất bại trong nhân loại.
Muốn đồng hành, Ngài phải hạ mình
xuống ngang hàng với họ; để liên đới, Ngài
phải chia sẻ nỗi đau của họ. Khi hạ mình
cúi xuống với con người, Ngài nâng họ lên,
đưa họ vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba
Ngôi.
Mời Bạn: Nhờ lòng thương xót cụ thể qua
cung cách đồng hành và liên đới ấy của Con
Thiên Chúa, bạn được nâng lên hàng con
cái Thiên Chúa, là công dân của Nước Trời,
bạn hữu của Chúa Ki-tô. Bạn được mời gọi
bớt sống cho mình, để có thể đồng hành và

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 đới với những người bất hạnh trong xã
hội hôm nay.
Sống Lời Chúa: Tôi bày tỏ tình liên đới
bằng cách tích cực tham gia các sinh hoạt
trong giáo xứ, các công tác tông đồ của
hội đoàn hay các công việc thiện nguyện
xã hội.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con ý thức
rằng chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người
trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về
người thiếu thốn... Thế giới còn nhiều
người đói nghèo là vì chúng con giữ quá
điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách
đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu
thương. 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 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

13/1:		Chúa nhật Lễ Cháu CHịu Phép Rửa
14/1: Bắt đầu Tuần 1 Thường Niên
Bài đọc hằng ngày: năm 1
15/1: Thứ Ba trong tuần 1 Thường Niên
16/1: Thứ Tư trong tuần 1 Thường Niên
17/1: Th. Antôn, Viện phụ - Lễ Nhớ
18/1:		Tuần cầu Hiệp nhất Kitô hữu.
19/1: Thứ Bẩy trong tuần 1 Thường Niên
20/1:		Chúa nhật 2 Thường Niên Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 42,1-4.6-7.
Khi ấy dân Do thái bị thử thách nặng
nề, phải đi đầy ở Babylon. Để khích lệ
họ,ïtiên tri Isaia loan báo : họ vinh dự
được Thiên Chúa chọn làm đầy tớ lý
tưởng của Ngài, có trách nhiệm giới
thiệu Thiên Chúa cho dân ngoại.
Tất cả những nét Isaia mô tả Người Tôi Tớ
đều được thực hiện nơi Đức Giêsu.
+ Bài đọc 2 : Cv 10,34-38.
Đây là phần đầu bài giảng của thánh
Phêrô ở Cêsarêa cho ông Corneliô, viên
sĩ quan Rôma và gia đình của ông để
giúp họ hoán cải và chịu phép rửa. Trong
bài nói chuyện với người Do thái, Phêrô
cho biết sở dĩ Ngài dám làm như vậy vì
“Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai, hễ
ai thực hành sự công chính, đều được
Ngài đón nhận”.
+ Bài Tin mừng : Lc 3,15-16.21-22.

Cả 3 bài Tin mừng của lễ Chúa Giêsu chịu
phép rửa có rất nhiều điểm giống nhau.
và có thể chia bài Tin mừng thành 2 phần
* Phần một : Ông Gioan thanh minh là
mình không phải là Đấng Kitô như người
ta tưởng. Có Đấng sẽ đến sau ông và cao
trọng hơn ông. Hiện nay ông chỉ rửa họ
bằng nước, còn Đấng đến sau sẽ làm
phép rửa trong Chúa Thánh Thần.
* Phần hai : Đức Giêsu nhận phép rửa của
ông Gioan và trong nghi lễ này Đức Giêsu
được tấn phong làm Đấng Messia, Đấng
Cứu thế. Đó chính là ý nghĩa việc Thánh
Thần hiện xuống,”các tầng trời mở ra”,
cách diễn tả lấy lại của Isaia 63,11-14.19
khi công bố tấn phong một vị giải phóng
mới. Có tiếng nói từ trời vang trên Đức
Giêsu, tiếng nói ấy cũng thuộc về nghi
thức phong vương một vị vua mới :”Con
là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh
ra Con”.

Giáo hội nghèo đói.

Hiệu quả của Bí Tích Rửa Tội

• 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
• Gian hàng cho hội chợ Xuân : Nếu hội
đoàn hoặc cá nhân nào muốn bán hàng
trong hội chợ Xuân xin liên lạc với anh Bình
hay anh Trực trong Ban Tổ CHức qua số điện
thoại ở trang trước.

Khi Chúa Giêsu để cho Gioan dìm mình
trong nước không phải là để thanh tẩy
Người vì Người không vương tội lỗi, Người
muốn nói lên một ý nghĩa khác, đó là loan
báo cái chết và sự phục sinh của Người :
dìm mình xuống nước là biểu hiệu cái chết,
trồi lên khỏi nước là loan báo sự sống lại.
Khi chúng ta nhận lãnh bí tích Rửa tội,
Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tham dự
vào sự chết và sống lại của Người. Chúng ta
vào đời khi được sinh ra, và vào đạo Thiên
Chúa khi được rửa tội. Trong phép rửa tội
chúng ta được thanh tẩy mọi tội lỗi, tội tổ
tông và tội riêng. Do đó, nó biến chúng ta
thành “một tạo vật mới” (2Cr 5,17), một
nghĩa tử của Thiên Chúa (Gl 4,5-7), được
thông phần vào sự sống thần linh (2Pr 1,4),
trở nên chi thể của Chúa Kitô (Rm 8,17) và
được gọi là đền thờ của Chúa Thánh Thần
(1Cr 6,15).
Đó chính là ơn siêu nhiên, “ơn thánh hóa”,
“ơn sủng của sự công chính hóa” mang lại
các nhân đức đối thần và luân lý, cùng các
hồng ân của Chúa Thánh Thần. Ngày được
chịu phép rửa tội là một ngày trọng đại,
ngày đáng ghi nhớ của chúng ta. Đức Giáo
hoàng Piô XI đã nói với hàng ngàn thanh
niên nhân ngày kỷ niệm rửa tội của Ngài
:”Ngày chịu phép rửa tội là ngày cao quí

THÔNG CÁO

nhất của đời Cha. Cũng như ngày các con
chịu phép rửa tội là ngày cao quí nhất của
đời các con”.
Chúng ta đã được chịu phép rửa tội, một
hồng ân cao quí Chúa đã ban cho chúng ta.
Chúng ta cũng nên có một vài cảm nghĩ về
phép Rửa tội.
Phép rửa không chỉ được ban một lần khi
chúng ta được mang đến giếng Rửa tội
trong nhà thờ.
Chúng ta được rửa bởi tất cả các biến cố xẩy
ra trong đời :
- Chúng ta được rửa bởi những cực nhọc,
khó khăn : đó là những dòng nước biến
động thanh luyện chúng ta khỏi những gì
gian trá và vô dụng.
- Chúng ta được rửa bởi những đau khổ,
buồn rầu : đó là những dòng nước u ám
nhưng chỉ có khả năng giúp ta lớn lên trong
đức khiêm tốn và cảm thông.
- Chúng ta được rửa bởi niềm vui : đó là
dòng nước róc rách khiến ta cảm nghiệm
được vị ngọt của cuộc đời.
- Chúng ta được rửa bởi tình yêu : đó là
dòng nước ấm áp làm cho đời ta tươi nở như
hoa dưới ánh nắng mặt trời.
Phép rửa là một hạt giống, cần phải nảy
mầm trong suốt cả đời sống.

