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Chúa Nhật Thứ 6 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 17 Tháng 2 Năm 2019

NHỮNG MỐI
PHÚC THẬT
Con người khi vừa mới sinh ra đã “cất tiếng
khóc chào đời” như thi sĩ Cao bá Quát đã
nói :”Vừa sinh ra sao đà khóc chóe, đời
có vui sao chẳng cười khì” ? Thật là một
nghịch lý : sao không chào người ta bằng
tiếng cười mà lại chào bằng tiếng khóc ?
Vậy phải chăng “Đời là bể khổ” như Đức
Phật dạy ? Chúng ta phải công nhận rằng
cuộc sống ở trần gian có nhiều gian nan

thử thách, nhiều đau khổ, do đó, con người
mới đi tìm hạnh phúc. Blaise Pascal nói
:”Bất cứ ai cũng đi tìm hạnh phúc, kể cả
những người thắt cổ tự tử”.
Trong các bài đọc hôm nay, Chúa đã vạch
ra cho chúng ta con đường đi tìm hạnh
phúc trong bài giảng về Hiến chương Nước
Trời. Điều làm cho chúng ta khó hiểu và
khó chấp nhận là điều nghịch lý trong Hiến
chương đó. Nhưng chính cái nghịch lý ấy
lại được giải quyết trong lãnh vực thiêng
liêng bằng con mắt đức tin. Theo đó, người
ta không thể dựa vào mình hay vào người
khác mà đạt tới hạnh phúc thật mà chỉ có
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Linh Mục Chánh Xứ: 		

Cha John Henderson		

Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh
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những người biết cậy dựa vào Chúa, biết
đặt hết tin tưởng vào Ngài với lòng yêu
mến và biết ơn.
Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu còn nói
đến sự đối nghịch giữa giầu và nghèo. Sự
giầu có và nghèo khó là tốt hay xấu ? Vậy
hạnh phúc nằm ở trong sự giầu có hay khó
nghèo ? Thực ra, hạnh phúc không nằm
trong sự giầu có hay khó nghèo, mà nó chỉ
là phương tiện để con người đạt tới hạnh
phúc. Có đạt tới hạnh phúc hay không tùy ở
thái độ của mỗi người, nghĩa là phải dùng
các phương tiện ấy cho xứng đáng, cho
đúng với thánh ý Thiên Chúa.
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Linh Mục Quản Nhiệm:
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Ban Mục Vụ:		
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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

17/2:		Chúa nhật 6 Thường Niên Năm C
18/2: Presidents Day -USA
19/2: Thứ Ba trong tuần 6 TN C
20/2: Thứ Tư trong tuần 6 TN C
21/2: Thứ Năm trong tuần 6 TN C
22/2: Kính Ngai Toà Thánh Phêrô-Lễ Kính
23/2: St. Polycarp, GmTd-Lễ Nhớ
24/2:		Chúa nhật 7 Thường Niên Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gr 17, 5-8.
Người chọn con đường hạnh phúc là
người biết đặt tin tưởng nơi Chúa. Họ
giống như cây bên bờ suối sinh hoa kết
quả đúng mùa. Còn người chọn con
đướng bất hạnh chỉ biết đặt tin tưởng
nơi mình hay nơi người khác. Họ không
khác gì cây trồng trong sa mạc hay trong
vùng nước mặn, cằn cỗi, không sinh hoa
kết quả gì.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 15,12.16-20.
Tín hữu Corintô không tin sự phục sinh
của Ngài sẽ dẫn đến sự phục sinh của
thân xác chúng ta.
Nhưng với niềm tin, chúng ta quả quyết
rằng chúng ta đã liên kết với Đức Kitô
trong sự chết, thì chúng ta cũng liên đới
với Ngài trong sự sống lại.
+ Bài Tin mừng : Lc 6,17-18. 20-26
Các mối phúc do Đức Giêsu dạy, có lẽ là

những câu sấm ngôn do tiên tri Isaia loan
báo về việc Nước Chúa trị đến và ông thấy
nơi những người nghèo khó, đói khát và
đau khổ là những kẻ được hưởng ơn cứu
độ. Thiên Chúa đã đến thật và đến một
cách vô điều kiên.
Theo thánh Luca (khác với Matthêu) chỉ có
4 mối phúc và 4 mối họa với lời chúc dữ.
Những người được chúc phúc là những
kẻ nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc,
bách hại.
- Những người bị chúc dữ là những người
đang giầu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc.
Sự nghèo nàn khổ sở thực ra chúng mang
lại hạnh phúc vì giúp người ta không dính
bén với trần gian để hướng lòng về Chúa.
Cũng không phải giầu có sung sướng là
xấu, nhưng chúng có thể trở thành nguồn
bất hạnh khi chúng trói buộc lòng con
người vào thế giới vật chất này.

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Kết quả xổ số Xuân Kỷ Hợi 2019 tại
cộng đoàn Thánh An tôn:
-Độc đắc (Mac Powerbook Laptop): 190802
(đã có người nhận)
-Giải Nhất (Microsoft Surface): 191055
-Giải Nhì (IPad): 191724 (đã có người
nhận)
-Giải Ba ($100 each): 190240, 192342,
191364
Ban tổ chức sẽ đăng kết quả trong 3 tuần (kể
cả tuần này), sau thời hạn đó, những giải
trúng không có người nhận sẽ được xung vào
quỹ của cộng đoàn. Xin cám ơm quý vị đã
ủng hộ ban tổ chức bằng cách mua và giúp
bán xổ số. Xin Chúa trả công cho quý vị.

Tìm hạnh phúc thật nơi Chúa
Lời Chúa hôm nay đã trình bầy một nguyên
tắc căn bản cho hạnh phúc thực sự mà con
người đang tìm kiếm. Không thể có hạnh
phúc đích thực nếu không có Thiên Chúa và
không bước đi trong đường lối ngay chính
của Ngài.
Vậy, theo lời Chúa dạy, thì hạnh phúc chính
là tình trạng của con người dù biết mình
nghèo, thiếu thốn, khổ đau mà vẫn cố gắng
làm việc vui vẻ, trong sáng, chăm chỉ vì
luôn tín thác vào sự quan phòng nhân ái
của Chúa; là tình trạng của người dù có gặp
gian nan thử thách vẫn kiên trung luôn ý
thức mình là con Chúa.
Nói khác đi, điều làm cho con người dễ
dàng đón nhận hạnh phúc Thiên đàng,
chính là sự tự do của người nghèo khó :
nghĩa là khi chịu đựng các thăng trầm bấp
bênh đầy va chạm của cuộc sống, người
nghèo khó ý thức rằng chỉ có cuộc sống đời
sau mới thỏa mãn mọi thiếu thốn và khát
vọng hạnh phúc của tâm hồn con người. Và
cả những ai sẵn sàng chấp nhận mọi đau
khổ vì tình yêu Chúa thì Ngài sẽ đền bù cho
họ niềm hoan lạc đích thực đời này lẫn đời
sau.
Tóm lại, hạnh phúc không gì khác là luôn
có Chúa ở cùng vì chỉ có Ngài mới đáp ứng

được nỗi khát vọng sâu xa của con người. Và
khi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Ngài
đổ tràn trong tâm hồn thì mọi sự khác đều
trở nên vô nghĩa.
Một tác giả có viết:”Trong hạnh phúc có
mầm đau khổ”. Quả thật, hạnh phúc bao giờ
cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có
hạnh phúc đích thực nào mà không phải trả
giá bằng đau khổ ? Có ai sống trên đời này
mà được hạnh phúc trọn vẹn đâu ?
Điều này giải thích tại sao những gì chúng ta
coi là bất hạnh, thì Đức Giêsu lại cho là hạnh
phúc.
Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái
nghịch lý của Lời Chúa thì chúng ta mới có
được hạnh phúc đích thực.
Chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh
liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa,
bị ghét vì nói sự thực, bị sỉ vả vì danh Chúa,
chúng ta mới sống trọn vẹn các mối phúc
thật.
Chỉ khi nào chúng ta thấy mình giầu lên khi
chịu nghèo, no thỏa lúc đói khát, vui cười khi
lệ rơi, và hân hoan lúc bị bách hại, chúng ta
mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của
Nước Trời

