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

Chúa Nhật Thứ 3 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 27 Tháng 1 Năm 2019

KHÔNG AI BỊ
LOẠI TRỪ
Suy niệm: Tại một số thành phố lớn, trên
những tuyến đường sang trọng mọc lên
những tấm biển cấm đánh giày, cấm bán
hàng rong, cấm lưu thông các loại xe thô
sơ, xe ba bánh, xe đẩy… Để đảm bảo vẻ
mỹ quan thành phố, vì sự nghiệp phát
triển, đám lê dân “trán dồ, răng hô” không
có chỗ trên sân chơi “đẳng cấp” đó. Bức
tranh thế giới hiện đại được khắc hoạ bằng

những nét thật khốc liệt: Hố ngăn cách
ngày càng lớn giữa một thiểu số chiếm
hữu phần lớn tài nguyên trong khi đại đa
số nhân loại chia nhau phần nhỏ còn lại.
Ngay từ đầu cuộc sống công khai, Chúa
Giê-su đã xác định đường hướng cho sứ vụ
của Ngài là loan báo Tin Mừng cho người
nghèo, không loại trừ ai. Lời tiên tri I-sa-i-a
ứng nghiệm khi chính Ngài mặc lấy thân
nô lệ, hạ mình vâng lời chịu chết, chết trên
cây thập tự (x. Pl 2,7-8) để mở ra “một năm
hồng ân của Chúa.”
Mời Bạn: Năm Thánh “Lòng Thương Xót” là
thời gian cao điểm để Hội Thánh là hiền thê

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

của Đức Ki-tô “noi theo cách sống của Ngài,
Đấng đến với mọi người không trừ ai,” tiếp
tục sứ mạng “loan báo lòng thương xót của
Thiên Chúa” để nhờ đó Thiên Chúa có thể
“đụng chạm tới con tim và khối óc của con
người” (Tông Sắc, số 12).
Sống Lời Chúa: Từ bỏ hưởng lợi cách ích
kỷ để sẵn sàng chia sẻ với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi
chúng con nên giống Chúa, là gương mặt
hữu hình của Chúa Cha vô hình, để chúng
con, với lòng hăng say mới, sẵn sàng đem
Tin Mừng đến cho người nghèo, bị áp bức,
bị lãng quên..

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

27/1:		Chúa nhật 3 Thường Niên Năm C
28/1: Th. Tôma Aquinô, LmTs - Lễ Nhớ
29/1: 		 Thứ Ba trong tuần 3 Thường Niên
30/1:		 Thứ Tư trong tuần 3 Thường Niên
31/1: Th. Gioan Bosco, Lm - Lễ Nhớ
1/2:		
Thứ Sáu Đầu Tháng - Kính Thánh
Tâm Chúa.
2/2: 		 Lễ Đức Mẹ Dâng Con
3/2:		
Chúa nhật 4 Thường Niên Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Nhm 8,2-6.8-10.
Lần đầu tiên khi từ chốn lưu đầy trở về,
dân Do thái đã tụ họp lại để làm việc thờ
phượng, được tiên tri Nêhêmia trình bầy
như một lễ hội, nhắc lại Giao ước. Tư tế
Esdras tập họp mọi người lại tại quảng
trường và đọc Sách Luật cho họ nghe.
Khi nghe đọc Sách Thánh, họ cảm động
đến muốn khóc. Họ khóc một phần vì
nhớ đến những hồng ân Thiên Chúa đã
ban cho họ qua dòng lịch sử, phần khác
vì họ hối tiếc vì sự bất trung của họ đối
với tình thương bao lao của Thiên Chúa.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 12,12-30.
Thánh Phaolô gửi thư cho tín hữu
Côrintô để tiếp tục việc giáo huấn cho
họ bằng một ví dụ cụ thể, dễ hiểu:”một
thân thể có nhiều chi thể”. Cũng giống
như một thân thể có nhiều chi thể, Giáo
hội dù bao gồm nhiều thành viên với

những ơn gọi khác nhau tạo thành một
sự thống nhất trong Đức Kitô.
+ Bài Tin mừng : Lc 1,11-4 ; 4,14-21.
Trong lời mở đầu sách Tin mừng của mình
(Lc 1,1-4), thánh Luca nói lên mục đích
của sách Tin mừng Luca là điểm qua lịch
sử đời Chúa Giêsu, để giáo hữu thêm lòng
tin. Truyện về Chúa được truyền qua lời kể
của các môn đệ của Chúa, là những người
đã tận mắt chứng kiến việc Chúa làm và
tận tai nghe lời Chúa nói.
Trong đoạn sau (Lc 4,14-21) thánh Luca
cho biết Đức Giêsu sau một thời gian hoạt
động, đã trở về Nazareth và giảng dạy
trong hội đường. Ngài đọc một đoạn sách
về lời sấm của tiên tri Isaia (61,1-2) và
Ngài kết luận :”Hôm nay đã ứng nghiệm
lời Kinh thánh mà quí vị vừa nghe”. Theo
đó, Ngài xác nhận mình chính là Messia
mà tiên tri Isaia đã loan báo từ lâu.

Giáo hội nghèo đói.

Thi hành sứ mạng là chứng nhân của Chúa

• 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.

Chúng ta phải làm sao để Lời Chúa được
diễn lại sống động nơi tâm trí chúng ta,
phải ghi khắc lời ấy vào trái tim chúng ta và
phải bàn bạc với Chúa cũng như lắng nghe
điều Ngài nhắn nhủ chúng ta qua lời ấy.
1. Sống đời chứng tá.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói
:”Người thời nay thích những chứng tá hơn
là thầy dạy”. Đúng thế, lời dạy dỗ không
hấp dẫn và thuyết phục bằng chứng tá
vì người ta thường nói:”Lời nói lung lay,
gương bày lôi kéo”. Nếu thầy dạy mà thực
hành điều mình dạy thì lời ấy càng có tính
thuyết phục; nếu ngược lại, những lời giảng
dạy ấy hoàn toàn trở nên vô ích, có khi còn
phản tác dụng : không làm cho người ta
đến với Chúa mà còn làm cho người ta lìa
xa Chúa nữa. Muốn cho lời rao giảng của
mình có tác dụng, ta nên thực hành lời Đức
Giám mục khuyên tân Linh mục :
“Hãy tin điều con đọc, Hãy giảng điều con
tin, Và hãy thực hành điều con giảng dạy”.
2. Sống đời yêu thương.
Đức Giêsu đã phán:”Người ta cứ dấu này
mà biết các con là môn đệ của Thầy, là các
con hãy yêu thương nhau”(Ga 13,35). Cốt
lõi của đạo Công giáo là Bác ái bởi vì chỉ có
một lề luật là mến Chúa yêu người. Nếu

THÔNG CÁO

người ta chỉ yêu Chúa mà không thương yêu
tha nhân là một điều khó hiểu vì như thánh
Gioan nói, những người chung quanh sờ sờ
ra trước mắt mà người ta không yêu thương
được, thì làm sao người ta có thể yêu thương
Thiên Chúa là Đấng vô hình ? Vậy nếu muốn
giới thiệu cho người khác Đấng mà thánh
Gioan gọi “Thiên Chúa là tình yêu” thì phải có
một hình ảnh nào, để qua đó người ta biết
Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Hình ảnh
đó chính là tha nhân và nếu yêu tha nhân là
hình ảnh của Chúa thì người ta sẽ dễ nhận ra
Chúa hơn.
3. Đời sống hiệp nhất.
Thân thể tạo nên một thể thống nhất dù
bao gồm nhiều chi thể. Nhưng một thân thể
đầy đủ cần có mọi chi thể và các chi thể cần
lẫn nhau. Gia đình là Hội thánh tại gia. Hội
thánh tại gia cũng phải có những đặc tính
như Hội thánh toàn cầu : duy nhất, thánh
thiện, công giáo và tông truyền. Một trong
các đặc tính là sự hiệp nhất. Nếu trong gia
đình Kitô hữu, mọi người hiệp nhất với nhau,
nhất là vợ chồng không ly dị, thì đây là
chứng tá hùng hồn để giới thiệu cho người
ta một Chúa Ba Ngôi duy nhất, nguyên lý
của mọi tạo vật, và mọi loài thọ sinh phải
tùng phục thờ lạy Ngài.

