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Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 10 Tháng 2 Năm 2019

BÀI HỌC
RA KHƠI
Suy niệm: Ngư dân giàu kinh nghiệm
thường nắm rất rõ về khí hậu, con nước,
địa điểm, thời gian… Thế mà nhiều khi
chẳng bắt được gì! Si-mon hôm nay tưởng
phải nếm một đêm trắng tay như thế,
nhưng cuối cùng ông được một mẻ cá thật
to. Điều thú vị là thành công này không
do kinh nghiệm nghề biển của ông, mà do
ông sẵn sàng vâng lời Đức Giê-su – một
bác thợ mộc (có lẽ không biết gì nhiều về

chuyện đánh cá!) Câu chuyện cho thấy rõ:
đành rằng kinh nghiệm là một chìa khóa
quan trọng của thành công, nhưng đức tin
còn quan trọng hơn kinh nghiệm nhiều.
Đức tin có thể làm nên phép lạ!
Mời Bạn: Đời Ki-tô hữu là một chuyến
ra khơi chài lưới người. Những kiến thức,
kỹ năng, ‘ngón nghề’ có thể rất ích lợi cho
chuyến ra khơi này, và ta được khuyến
khích trang bị. Song đừng quên rằng cái ta
cần nhất là đức tin. Thiếu một đức tin đủ
mạnh, tất cả kiến thức và kinh nghiệm của
ta đều trở thành thừa. Chính Đức Giê-su
xác nhận: “Không có Thầy anh em chẳng
làm gì được” (Ga 15,5).

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

Chia sẻ: Tại sao sự vâng phục đức tin lại
quan trọng như thế trong đời sống đạo của
Ki-tô hữu?
Sống Lời Chúa: Tập buông ‘khí giới’ của
mình xuống - đó là những chống chế dựa
trên kinh nghiệm và khôn ngoan thuần túy
con người - để mau mắn đáp trả các gợi ý
của Chúa trong đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết
rõ lòng tin nơi con yếu nhược. Xin rứt con
ra khỏi thái độ tự mãn và cứng cỏi. Xin cho
con biết tin vào tình yêu và quyền năng của
Chúa nhiều hơn. 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 2 /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

10/2:		Chúa nhật 5 Thường Niên Năm C
11/2: Ngày thế giới bệnh nhân
12/2: Thứ Ba trong tuần 5 TN C
13/2: Thứ Tư trong tuần 5 TN C
14/2: Th. Cyrilo, ts và Methodo, gm
Lễ Nhớ - St. Valentine's Day
15/2:		Thứ Sáu trong tuần 5 TN C
16/2: 		 Thứ Bẩy trong tuần 5 TN C
17/2:		Chúa nhật 6 Thường Niên Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 6,1-2a.3-8.
Trong một thị kiến, Isaia thấy mình
đang ở trong đền thờ, ông trông thấy,
Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, ông
cảm thấy mình tội lỗi quá, vô cùng bất
xứng . Nhưng khi Thiên Chúa sai thiên
thần thanh tẩy miệng lưỡi ông, tha thứ
tội cho ông và sau đó gọi ông làm tiên
tri, thì ông đầy lòng tin tưởng và mạnh
dạn đáp lời:”Có con đây, xin Chúa sai con
đi”(Is 6,8). Và Isaia đã trung thành làm
chứng về lòng tin của mình.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 15,1-11.
Tại Corintô, nhiều người chống đối
Phaolô, cho rằng ông không đủ tư cách
làm Tông đồ. Ngài cũng ý thức về điều
đó. Ngài tự coi mình là tông đồ nhỏ nhất
như đứa con sinh sau đẻ muộn, nhưng
dù sao, ông cũng được Chúa chọn làm
tông đồ để đi rao giảng Đấng Phục sinh

cho dân ngoại. Ngài đã truyền đạt cho họ
những điều chính yếu mà Ngài đã nhận
được, đó là mầu nhiệm Phục sinh và lời
chứng về Đấng Phục sinh của những
người có thẩm quyền.
+ Bài Tin mừng : Lc 5,1-11.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu
chuyện về mẻ cá lạ lùng :
- Sở dĩ có phép lạ này vì Phêrô không tin
vào sự thành công của mình, nhưng vì nể
lời Chúa ông mới thả lưới.
- Thuyền đầy cá là hình ảnh báo trước
nhân loại sẽ tin Chúa, gia nhập Giáo hội
và Giáo hội sẽ được lan truyền khắp nơi.
- Mẻ cá lạ lùng khiến các ông nhận ra uy
quyền của Đức Giêsu và đồng thời nhận
ra sự yếu đuối bất lực và thân phận tội lỗi
của mình
- Qua biến cố này, các ông đã bỏ mọi sự
theo tiếng Chúa gọi để đi truyền giáo.

Giáo hội nghèo đói.

Thiên Chúa kêu gọi con người

Thánh Gioan Vianney, lúc còn là chủng sinh,
học rất chậm. Ngày kia, một giáo sư thần
học, thừa lệnh Đức Giám mục đến khảo sát
Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến
tới chức linh mục chăng ?
Tuy đã cố hết sức học hành, Vianney
vẫn không thể trả lời được câu nào cho trôi
chảy.
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn
nói:”Vianney, anh dốt đặc như con lừa ! Với
một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm
nên trò trống gì “?
Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả
lời:”Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ dùng
một cái xương hàm con lừa mà đánh bại
3000 quân Philitinh. Vậy với cả con lừa này,
Thiên Chúa không làm được việc gì sao”?

Có thể nói chủ đề của Phụng vụ Lời Chúa
hôm nay là “Ơn gọi”. Thiên Chúa muốn con
người tham gia vào công cuộc cứu chuộc
của Ngài. Vì thế, mỗi người đều có ơn gọi
làm tông đồ, hay nói cách khác, mỗi người
có ơn gọi làm chứùng nhân.
Mọi người đều có ơn gọi. Ơn gọi phải phát
xuất từ Thiên Chúa, con người chỉ biết đón
nhận với lòng thành thực và biết ơn. Con
người không chọn Chúa, mà chính Chúa
chọn con người : Isaia tin có Chúa đang
hiện diện trong Đền thờ, nhưng ông không
dám nghĩ tới việc được “thấy” Chúa và được
Ngài “gọi” (bài đọc 1). Phaolô đang trên
đường lùng bắt các môn đệ Đức Kitô thì
được ơn gọi (bài đọc 2). Còn Phêrô và các
bạn chài thì đang lo đánh lưới bắt cá nhưng
lại được gọi làm những kẻ quăng lưới bắt
người (bài Tin mừng).
Chúa có thể gọi ta trong những hoàn cảnh
đặc biệt, nhưng ngày nay, Chúa thường
gọi con người trong những hoàn cảnh rất
thông thường và qua trung gian. Dù được
gọi trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc trong
cuộc sống bình thường thì tất cả là hồng
ân Thiên Chúa. Con người phải đáp lại tình
thương yêu của Chúa.Bằng phép Rửa tội,
chúng ta cũng được kêu gọi đi theo Đức
Kitô. Nhưng đối với một người bình thường,

SUY TƯ CUỐI NĂM

đi theo Đức Kitô có nghĩa là gì ? Là sống
xứng danh một Kitô hữu trong ngành nghề
của mình ở bất cứ nơi nào mình có mặt. Còn
có nhiều cách phục vụ Đức Kitô và Tin mừng
của Ngài hơn nữa. . Thiên Chúa không bao
giờ khước từ thiện chí của chúng ta. Bất kể
chúng ta là ai, có khả năng gì, yếu đuối thế
nào, Ngài luôn cần chúng ta trong công việc
phục vụ Giáo hội của Ngài. Ngài luôn mời gọi
chúng ta đi theo Ngài và trở thành những
Tông đồ đồng hành với Ngài trong công cuộc
cứu rỗi nhân loại .
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mọi
người chúng ta biết tin theo Chúa, tham gia
vào công việc tông đồ giáo dân một cách
tích cực, quảng đại để đem về cho Chúa
nhều linh hồn, theo kinh của thánh Inhaxiôâ
Loyola :
“Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại,
Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,
Biết cho đi mà không cần tính toán,
Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,
Biết làm việc mà không tìm an nghỉ,
Biết xả thân mà không tìm một phần
thưởng nào khác
Ngoài việc biết mình đang thi hành thánh
ý Chúa.

