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Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay • Năm Phụng Vụ C
Ngày 10 Tháng 3 Năm 2019

CẦN CÓ
MÙA CHAY
Suy niệm: Ngay từ Chúa Nhật đầu Mùa
Chay thánh, Phụng vụ Lời Chúa thuật lại
cho chúng ta việc Đức Giê-su đã trải qua
những cơn cám dỗ khi Ngài bắt đầu sứ vụ
rao giảng công khai. Biến cố đó không chỉ
nhắc nhở chúng ta rằng, trong thân phận
con người, ai cũng phải đối mặt với cám dỗ.
Mà hơn thế nữa Chúa Giê-su cho thấy sứ
mạng của Ngài là dẫn đầu gia đình nhân

loại khẳng định lại căn tính và ơn gọi của
mình là thụ tạo và là con cái Thiên Chúa:
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” –
“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa
của ngươi, và phải thờ phượng một mình
Người mà thôi” – “Ngươi chớ thử thách Đức
Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
Mời Bạn: Cơn cám dỗ là cần thiết để nhắc
nhở chúng ta ý thức về thân phận con
người vốn yếu đuối vì tội nguyên tổ và dễ
bị tổn thương trước sức tấn công của ác
thần. Cơn cám dỗ đặt chúng ta trước sự
chọn lựa: chối bỏ hay khẳng định lại ơn gọi
và sứ mạng của mình là con cái của Thiên

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

Chúa. Vì thế, chúng ta cần được Thánh Thần
dẫn đưa vào trong hoang địa của mùa
Chay, để ở đó cùng Đức Giê-su, đối đầu với
cơn cám dỗ, chúng ta chiến đấu và chiến
thắng.
Chia sẻ: Để chiến đấu và chiến thắng cám
dỗ, Chúa Giê-su đã dùng phương thế nào?
Sống Lời Chúa: Trong Mùa Chay này, gia
đình tôi quyết tâm dành 5 phút mỗi ngày
để đọc và suy niệm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thương
xót chúng con là những người tội lỗi.
Chúng con tín thác vào Chúa.

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 3 /2019

Công nhận quyền của cộng đồng Ki
Tô Hữu: Xin cho những cộng đồng Ki Tô
hữu, đặc biệt là những cộng đoàn bị bách
hại, cảm nhận được Chúa luôn ở gần bên
họ và quyền lợi của họ được tôn trọng.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

10/3:
11/3:
12/3:
13/3:
14/3:
15/3:
16/3:
17/3:

Chúa nhật 1 Mùa ChayNăm C
Thứ Hai trong tuần 1MC năm C
Thứ Ba trong tuần 1MC năm C
Thứ Tư trong tuần 1MC năm C
Thứ Năm trong tuần 1MC năm C
Thứ Sáu Mùa Chay C - Kiêng thịt
Thứ Bẩy trong tuần 1MC năm C
Chúa nhật 2 Mùa Chay Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Đnl 26,4-10.
Ông Maisen dạy cho dân chúng : khi
dâng của lễ đầu mùa phải có tâm tình
gì : đó là tinh thần biết ơn. Vì thế, hằng
năm họ phải biết ơn Ngài và lấy một
phần hoa lợi của mình mà dâng lên Ngài.
+ Bài đọc 2 : Rm 10,8-13.
Luật đạo cũ xưa tỏ ra quá tỉ mỉ và rắc
rối. Thánh Phaolô đem đối chiếu với luật
xưa, để người tín hữu thấy rằng lòng tin
ở Đức Kitô Phục sinh thì đơn giản như
thế nào. Ơn cứu độ chỉ có được bởi lòng
tin : Ai tuyên xưng trong lòng và tuyên
xưng ra rằng Đức Giêsu Kitô đã sống lại
và đang làm Chúa tể, thì sẽ được cứu độ.
Một khi đã có một niềm tin như thế, một
niềm tin duy nhất, thì khi đó không còn
phân biệt Do thái với dân ngoại. Tất cả
đều có một Chúa. Đây là điểm tựa duy
nhất cho đời sống đạo của chúng ta.

+ Bài Tin mừng : Lc 4,1-13.
Đoạn trình thuật của thánh Luca về các
cám dỗ cũng giống như đoạn trình thuật
của thánh Matthêu. Tuy nhiên thánh Luca
để ý hơn đến việc chứng tỏ Đức Giêsu
chiến thắng các cám dỗ với tư cách người
đứng đầu một nhân loại thực sự, một
dân Israel mới. Trên bước đường đi về Đất
Hứa, dân Israel đã gặp nhiều cám dỗ :
- Cám dỗ trở lại Ai cập để có bánh ăn.
- Cám dỗ thờ tượng con bê vàng.
- Cám dỗ thử thách Thiên Chúa.
Họ đã sa ngã vào những cám dỗ đó. Nay
Đức Giêsu chính là Israel mới, Ngài cũng
sống trong sa mạc thời gian dài (40
ngày), cũng bị những loại cám dỗ dân
Israel ngày xưa, nhưng Ngài đã chiến
thắng tất cả. Được như thế, Đức Giêsu đã
tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Đó là
tấm gương sáng để chúng ta noi theo.

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Chương trình Ca Nguyện Mùa Chay của
cộng đoàn Thánh An Tôn sẽ vào lúc 7:30
tối Thứ Bẩy ngày 6/4/2019 tại Thánh
Đường Giáo Xứ St. Anthony, Tigard:
với sự cộng tác của ca sĩ Thiên Tôn, ca đoàn
Hương Chiều và các em giới trẻ của cộng
đoàn. Chương trình sẽ có các lời chia sẻ và
cầu nguyện ngắn bằng Việt ngữ và Anh ngữ
từ Cha quản nhiệm và Cha Gioan Vienney
Tuấn từ Mt. Angels, xen kẽ với các bài thánh
ca về Mùa Chay. Chi tiết sẽ được gửi tới cộng
đoàn trong những tuần lễ tới.
• Giữ chay và kiêng thịt trong Mùa Chay:
-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt
-Phải kiêng thịt mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay
-Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ
chay và kiêng thịt (Gl 1251)

Những cám dỗ của chúng ta
Ngày xưa ma quỉ cám dỗ Đức Giêsu thế
nào thì ngày nay chúng vẫn cám dỗ chúng
ta như vậy, mà còn nhiều trò nguy hiểm
hơn nữa. Tất cả những chước cám dỗ ấy
cũng qui về ba mối : thú, lợi và danh.
a) Về thú vui.
Con người sinh ra thì phải ăn uống. Có ăn
có uống thì mới sống được. Có sống thì
mới làm việc được, do đó mới có câu:”Có
thực mới vực được đạo”. Song le, vì ma quỉ
nó dốt CHỮ NHO, nên mới cắt nghĩa quẹo
đi:”Con người sinh ra chỉ để ăn uống”, nên
thiên hạ đâu đâu cũng thuộc giáo điều
của nó. Cái gì thái quá cũng sinh tai hại.
Mùa chay này nhắc lại cho chúng ta lời Đức
Giêsu nói với ma quỉ:”Người ta không chỉ
sống nhờ cơm bánh”.
b) Về lợi lộc.
Ma quỉ hứa ban lợi lộc và quyền lực vinh
quang cho con người nếu chịu tôn thờ nó.
Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào lời hứa
hão huyền này và đã bán linh hồn cho ma
quỉ, trở thành tay sai của nó. Trong lịch sử
thế giới, bao nhà độc tài đầy quyền thế,
bao đế quốc hùng mạnh đã xuất hiện và
lần lượt đều đã bị diệt vong.
Danh vọng và giầu sang phú quí chưa hẳn
là hạnh phúc vì danh vọng và giầu sang là

con dao hai lưỡi : nó có thể phục vụ ta, biến
nó thành tôi tớ trung thành của ta, mà nó
cũng có thể ức chế ta, biến ta thành nô lệ
của nó, sai khiến ta làm đủ mọi điều gian ác.
c) Về DANH.
Cám dỗ lớn và liên tục mà người ta đặt ra
trước Đức Giêsu suốt đời công khai của Ngài
: Hãy làm phép lạ đi – … Hãy biểu lộ quyền
hành của ông, chứng minh rằng ông là Đấng
Cứu Thế chúng tôi đang mong đợi…
Đức Giêsu lánh xa khuynh hướng khoe
khoang, Ngài chịu thất bại trước những thử
thách ấy để đạt được mục đích. Còn chúng
ta thì luôn có khuynh hướng khoe khoang,
mà quỉ lại nhằm vào khuynh hướng thích
khoe khoang, nhất là sự khoe khoang đó lại
không đúng sự thật. Nhiều khi chỉ cần một
câu nói thách thức hay chạm tự ái là người ta
làm theo thách thức đó.
Khuynh hướng khoe khoang đó cũng là tính
kiêu ngạo ẩn náu trong con người. Trong bất
cứ hoàn cảnh nào tính kiêu ngạo cũng muốn
bùng ra làm cho con người quên đi tình
trạng thật của mình mà chỉ muốn vươn lên
trên mọi người. Ma quỉ cũng chỉ là các thiên
thần đã quên đi bản tính của mình, đòi bằng
Thiên Chúa và đã bị Tổng Lãnh Thiên thần
tống nó xuống hỏa ngục làm quỉ vương.

