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

Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 24 Tháng 2 Năm 2019

CON ĐANG NGHE
CHÚA DẠY
Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá
“thuộc lòng” và biết rõ cách lý thuyết các
câu chữ này! Tuy nhiên, lúc này đây Đức
Giê-su đang trực tiếp dạy bạn và tôi không
phải cách thuộc lòng và lý thuyết đâu!
Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã
được chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta,
nguyền rủa ta, vu khống ta, đánh đập ta,

chiếm đoạt ta… Tất cả những con người
khó thương này đâu phải là những ý tưởng
suông hay những hồn ma, nhưng là những
con người bằng xương bằng thịt bạn ạ!
Mời Bạn: Thử nhìn xung quanh, ai là
người “khó thương” đối với bạn? Ai đang
làm bạn “đau khổ” cách này hay cách khác?
Thật oái oăm, đó chính là những người mà
Chúa dạy bạn phảiyêu mến, chúc phúc, cầu
nguyện, trao ban mà không đòi lại nơi họ
điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng
khác thường: không phải là ý tưởng, tình
cảm, nhưng là hành động và thái độ sống
cụ thể!

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: Bạn có ý thức rằng mình đang
được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin
Mừng hôm nay không?
Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa dạy, từ
hôm nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua
một cơ hội nào sống tinh thần yêu thương
như Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng này!
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu
kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành
cho kẻ nguyền rủa con, và cầu nguyện cho
kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm
hồn và trí khôn con từng tiếng một. Xin
Chúa đến giúp con sống những lời dạy này!
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

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
• Bài đọc 1: 1Sm 26,7-9.12-13,22-23
Vua Saun thù ghét Ðavít là trung thần
của vua. Vua luôn tìm giết ông. Ngược
lại, Ðavít rất bao dung, ông có thể giết
vua được dễ dàng, nhưng ông đã tha
chết cho vua. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau
đây.
• Bài đọc 2: 1Cr 15,45-49
Vì tổ tông Adam đã phạm tội, nên Thiên
Chúa cho Con Một Người chịu chết chuộc

tội loài người. Nhờ đó mọi người được
mang hình ảnh Ðấng bởi trời, phải sống
yêu thương như Thiên Chúa. Ðó là nội
dung đoạn thư sau đây.
• Bài Tin Mừng: Lc 6,27-38
Tin Mừng hôm nay loan truyền luật yêu
thương tuyệt đỉnh của Chúa cho mọi
người. Ðó là yêu thương, làm ơn và cầu
nguyện cho kẻ thù, để được nên giống
Chúa là Ðấng nhân từ.

24/2:		Chúa nhật 7 Thường Niên Năm C
25/2: Thứ Hai trong tuần 7 TN C
26/2: Thứ Ba trong tuần 7 TN C
27/2: Thứ Tư trong tuần 7 TN C
28/2: Thứ Năm trong tuần 7 TN C
1/3: Thứ Sáu trong tuần 7 TN C
2/3: Thứ Bẩy trong tuần 7 TN C
3/3: Chúa nhật 8 Thường Niên Năm C
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 (đã
có người nhận)
-Giải Nhì (IPad): 191724 (đã có người
nhận)
-Giải Ba ($100 each): 190240, 192342,
191364 (đã có đủ người nhận)
Ban tổ chức sẽ dừng đăng kết quả sau tuần
này vì tất cả những giải trúng đã có người
nhận. 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.

Tha thứ vô điều kiện
Một vị truyền giáo từng làm việc tại Phi
châu có kể lại một giai thoại sau. Có 2 bộ
tộc kia mang mối thù truyền kiếp không
bao giờ đội trời chung. Hai vị tộc trưởng
của cả 2 bộ lạc luôn tìm cách để sát hại
lẫn nhau . Một bữa nọ, 1 trong 2 vị bắt
được cô con gái của đối phương và chặt
đứt một ngón tay của cô ta. Sau đó anh
ta vui sướng hét to: “Ta đã trả thù được
rồi”. Thời gian trôi qua, cô gái lớn lên,
lấy chồng, sinh con và mở 1 quán ăn
bên đường. Bỗng một ngày, có 1 người
hành khất nghèo xác xơ đến quán để
ăn xin. Trong nháy mắt cô gái nhận ra
ngay, người hành khất đó chính là kẻ đã
chặt đứt ngón tay của cô khi cô còn nhỏ,
nhưng ông ta không nhận ra cô gái đang
đứng trước mặt mình chính là con của kẻ
cựu thù năm xưa. Thoạt đầu, cô gái nghĩ
rằng đây là dịp rất tốt để cô ta trả thù,
nhưng bây giờ cô đã là một Kitô hữu,
đã thấm nhuần giáo lý của Chúa Giêsu
và ý tưởng trả thù đã mau chóng bị gác
lại. Cô lặng lẽ và khiêm tốn đến phục vụ
người hành khất với 1 bữa ăn khá thịnh
soạn. Trước khi tiễn vị khách ra về, cô còn
tặng ông ta một số tiền khá lớn. Người
hành khất rất cảm động và vẫn chưa
hiểu lý do tại sao cô gái lại hành xử cách

quảng đại và khó hiểu đến như thế. Sau
khi vị khách rời quán, cô gái cũng nhẩy
cẵng lên và hét lớn “Bây giờ, ta cũng đã
trả được mối thù rồi”. Người hành khất
há hốc miệng, nhìn kỹ vào bàn tay cô chủ
quán và chợt nhận ra cô nàng chính là cô
gái năm xưa mà ông đã chặt đứt 1 ngón
tay chỉ do sự thù hận.
Sự ‘trả thù’ là một ý niệm khá phổ biến
trong xã hội ngày nay, nhưng hạn từ đó
sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong
pho tự điển Kitô giáo. Trong bài Tin mừng
hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc lại nguyên
tắc này: “Hãy yêu mến kẻ thù và làm ơn
cho kẻ ghét anh em… Anh em hãy có
lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng
nhân từ. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được
tha thứ lại”. Đức ái mà Chúa Giêsu mời gọi
thực hành luôn mang tính tuyệt đối và
vô điều kiện. Mỗi khi tham dự Thánh lễ,
chúng ta cũng lập lại lời kinh mà chính
Chúa Giêsu đã dậy ‘Xin Cha tha cho chúng
con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với
chúng con’. Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã
chấp nhận cái chết nhuốc khổ để tha thứ
tội lỗi cho mọi người, trong đó có từng
người trong chúng ta. Trước khi tắt thở
Ngài còn cầu nguyện với Chúa Cha ‘Xin Cha
tha cho họ vì họ không biết việc họ làm’.

