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

Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 20 Tháng 1 Năm 2019

QUA MẸ ĐẾN VỚI
CHÚA GIÊSU
Suy niệm: Thấy đôi tân hôn trong tiệc
cưới bỗng hết rượu, Mẹ Ma-ri-a nhập cuộc:
“Người bảo gì, các anh cứ làm theo.” Mẹ
vững tin vào Chúa Giê-su, nhờ đó mà dấu
lạ đầu tiên được thực hiện, dẫn đôi tân hôn
và các môn đệ đến với Đấng là nguồn mạch
đức tin. Sau đó, Mẹ xóa mình đi, biết rằng
mình chỉ giữ vai trò chuyển cầu. Mẹ không
hoạt động song song với Chúa Giê-su, Mẹ
chỉ hoạt động cho Chúa. Chỉ có một Đấng

Trung Gian duy nhất là Đức Ki-tô. Nhưng
Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa cách bảo
đảm nhất (Per Mariam ad Jesum). Lòng
tôn kính Mẹ, vì thế, phải dan đưa ta đến với
Chúa Ki-tô. Thánh Grignon de Montfort lưu
ý rằng ta không tận hiến cho Đức Mẹ, mà
tận hiến cho Chúa Giê-su qua Đức Mẹ và
nhờ Đức Mẹ.
Mời Bạn: Suy xét lại lòng sùng kính Đức
Mẹ và các thánh của ta, phải chăng ta coi
các ngài như là Thiên Chúa, khi dừng lại ở
một lòng mộ mến quá nặng cảm tính, ủy
mị đến độ tôn thờ, mà quên rằng các ngài
là những phản ánh Thiên Chúa toàn chân,
thiện, mỹ.

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

Sống Lời Chúa: “Các tín hữu hãy nhớ rằng
lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình
cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ
tại một sự dễ tin, phù phiếm, nhưng phát
sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn
chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả
của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta
lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và
noi gương các nhân đức của Mẹ” (Hiến Chế
Tín Lý về Giáo Hội, số 67).
Cầu nguyện: Lạy Mẹ, xin dẫn con đến với
Chúa bằng một lòng tin-cậy-mến vững
vàng, nồng ấm như Mẹ. 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

20/1:		Chúa nhật 2 Thường Niên Năm C
21/1: Th. Agnes, TnTd - Lễ Nhớ
		 Dr. Martin Luther King
22/1: 		 Ngày cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi
23/1:		 Thứ Tư trong tuần 2 Thường Niên
24/1: Th. Phanxicô đệ Sale, GmTs - Lễ Nhớ
25/1:		Th. Phaolô Tông Đồ trở lại - Lễ Kính.
26/1: 		 Th. Timothy & Titô, Gm - Lễ Nhớ
27/1:		Chúa nhật 3 Thường Niên Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 62,1-5.
Sau khi đi lưu đầy về, tiên tri Isaia ca
ngợi vinh quang của Giêrusalem và đất
thánh. Bây giờ Giêrusalem hoan hỉ tưng
bừng vì được thay đổi số phận, được
Chúa yêu thương như người chồng rất
mực yêu thương người vợ mới cưới, như
tiên tri Isaia mô tả:”Như trai tài sánh
duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo nên
ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là
niềm vui của chú rể, ngươi cũng là niềm
vui của Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62,5).
+ Bài đọc 2 : 1Cr 12,7-11.
Thánh Phaolô thấy giáo đoàn Côrintô
có sự chia rẽ, Ngài phải viết thư nhắc
nhở họ. Trong đoạn thư hôm nay, thánh
Phaolô nhắc lại cho họ ba điểm :
1) Những ân huệ, những tài năng,
những chức vụ thì đa dạng, nhưng tất cả
đều do Chúa Thánh Thần ban.

2) Những ân huệ do Thánh Thần ban thì
khác nhau nơi từng người, người được ơn
này, người được ơn khác.
3) Nhưng tất cả những ân ban đó đều
nhằm mục đích chung của Hội thánh là
để phục vụ.
+ Bài Tin mừng : Ga 2,1-11.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức
Giêsu làm nước hoá thành rượu tại tiệc
cưới Cana. Bài tường thật này không
nhằm mô tả phép lạ hoá nước thành rượu
mà nói lên “một dấu chỉ đầu tiên” qua đó,
Đức Giêsu bầy tỏ vinh quang của Ngài để
các môn đệ tin vào Ngài.
Tuy giờ vinh quang của Đức Giêsu chưa
tới, và chỉ được biểu lộ trên thập giá,
nhưng vì có lới yêu cầu của Đức Maria,
nên Ngài đã tỏ chút vinh quang cho các
môn đệ thấy thấy trước qua việc Ngài làm
phép lạ cho nước hóa thành rượu.

Giáo hội nghèo đói.

Chúa lập bí tích hôn nhân

• 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.

Đức Giêsu đến dự tiệc cưới Cana là dấu chỉ
Ngài sẽ lập bí tích hôn nhân sau này, Ngài
quan tâm đến đời sống gia đình và chúc
phúc cho hôn nhân.
Thánh Gioan Tông đồ nói:”Thiên Chúa là
tình yêu”. Vì thế ai cũng có tình yêu : trẻ con
thì yêu cha mẹ, anh chị em, lớn lên thì có
tình yêu nam nữ. Tình yêu luôn hướng đến
sự kết hợp. Do đó, tình yêu nam nữ dẫn đến
hôn nhân.
Hôn nhân là một hành vi tự nhiên và có
tính cách nhân linh. Sở dĩ nói hôn nhân có
tính cách nhân linh là vì con người không
chỉ đến kết hợp với nhau do bản năng mà
còn do sự suy nghĩ lựa chọn , tự do : tự đặt
câu hỏi có nên kết hôn chăng, kết hôn với
ai, vào lúc nào...
Mọi cuộc hôn nhân không phải phát xuất
từ con người mà từ Thiên Chúa. Nói cách
khác, Thiên Chúa đã tạo dựng con người
có nam có nữ và cho họ kết hợp với nhau.
Chính Đức Giêsu đã nói:”Vì thế, người đàn
ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,
và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như
vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một
xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã
phối hợp, loài người không được phân ly”.
Ta cần phân biệt hai loại hôn nhân : hôn
nhân tự nhiên và hôn nhân theo bí tích .

THÔNG CÁO

Những người ngoại giáo lấy nhau theo hôn
nhân tự nhiên, đó là điều tốt và Chúa chúc
lành cho họ. Chúng ta là những người công
giáo, phải ý thức rằng Đức Kitô đã thiết lập
bí tích hôn nhân, nên ngoài hôn nhân tự
nhiên ra, chúng ta còn phải cử hành bí tích
hôn phối theo bí tích để chính thức nên vợ
nên chồng.
Hôn nhân theo bí tích có hai đặc tính : đơn
hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn là hôn phối một
vợ một chồng, không chấp nhận chế độ
đa thê hay đa phu. Còn vĩnh hôn là không
được ly dị. Hai đặc tính này được trích ra từ
Lời Chúa:”Cả hai sẽ thành một xương một
thịt”(Mc 10,8) và “Sự gì Thiên Chúa đã phối
hợp, loài người không được phân ly”.
Con người từ bẩm sinh, ai cũng muốn được
hạnh phúc, kể cả người tự tử (theo Pascal).
Nhưng hạnh phúc không phải là một cái gì
tiền chế có sẵn đấy, muốn chọn bao nhiêu
hay muốn mua bao nhiêu thì mua, nhưng
hạnh phúc phải là cái gì do con người tạo ra.
Hôn nhân thực ra chỉ là một cái hộp rỗng,
chưa có hạnh phúc, phải bỏ gì vào đấy rồi
mới lấy ra được vì nếu không bỏ hạnh phúc
vào thì có gì mà lấy ra ? Hạnh phúc không
phải tự nhiên mà có hay do người khác tặng
cho mà hạnh phúc phải được trả bằng giá
đắt.

