hiệp thông
BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐÒAN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN
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THƯỜNG XUYÊN
HOÁN CẢI
Suy niệm: Mỗi dịp mùa Chay, lại nghe
các cha lập lại điệp khúc “hãy sám hối, hãy
hoán cải!” Lại ngồi suy nghĩ: bản thân mình
tuy chưa phải là thánh thiện, nhưng cũng
thuộc loại tốt rồi! Mình còn chỗ nào cần
phải sám hối, hoán cải nữa đâu! Có lẽ ông
A, bà B kia mới cần... Đó có thể là cảm nghĩ
của ta cũng như nhiều người. Thật ra, Lời
Chúa nhắc nhở rằng cần thiết phải có một
sự thay đổi, điều chỉnh thường xuyên trong

lối nghĩ cũng như lối sống của ta cho hợp
với Tin Mừng hơn. Tin Mừng nói với ta rằng
mải mê hưởng thụ các tiện nghi đang khi
người lân cận thiếu thốn đã trái với tinh
thần của người môn đệ Chúa. Tin Mừng xác
quyết rằng không quên mình, không sống
cho người khác, cũng chẳng quan tâm đến
hạnh phúc người chung quanh là chưa
sống đạo thật sự. Người thân trong gia
đình, người lân cận mời ta bỏ đi thói nói
xấu, xét đoán, gán cho họ những ý đồ xấu.
Họ mời ta khoan dung hơn, thông cảm
hơn, cư xử nhân hậu với họ hơn. Mùa Chay
này, ta có làm ngơ trước lời ngỏ ấy không?

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

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, tôi
quyết tâm đổi mới lối suy nghĩ và lối sống:
tích cực hơn trong việc tham gia sinh hoạt
chung, quảng đại hơn trong việc quan tâm
giúp đỡ người khác, bao dung hơn trong
các mối tương quan.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy
con không bao giờ tự mãn về mình, nhưng
phải thường xuyên hoán cải, đổi mới theo
đòi hỏi của Tin Mừng Chúa. Đây là điểm
yếu của con, vì con thích an phận trong lối
sống, an toàn cho bản thân trong lối nghĩ,
và an nhàn cho thân xác của mình. Xin
giúp con dám đổi mới trong mùa Chay 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 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

24/3:
25/3:
26/3:
27/3:
28/3:
29/3:
30/3:
31/3:

Chúa nhật 3 Mùa Chay Năm C
Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng
Thứ Ba trong tuần 3 MC năm C
Thứ Tư trong tuần 3 MC năm C
Thứ Năm trong tuần 3 MC năm C
Thứ Sáu Mùa Chay C - Kiêng thịt
Thứ Bẩy trong tuần 3 MC năm C
Chúa nhật 4 Mùa Chay Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Xh 3,1-15.
Ông Maisen đang trốn trong sa mạc vì sợ
vua Pharaon lùng bắt. Ôâng trông thấy
bụi gai đang cháy bừng bừng mà không
bị cháy rụi. Ôâng đến gần xem sao. Thiên
Chúa hiện ra và gọi rõ tên ông và trao
cho ông sứ mạng đưa dân ra khỏi Ai cập.
Ôâng muốn hỏi tên Ngài, nhưng Thiên
Chúa chỉ trả lời cho ông:”Ta là Đấng
Hằng Hữu”.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 10,1-6.10-12.
Tín hữu Côrintô đã được rửa tội và thông
hiệp Bí tích Thánh Thể, nên tưởng rằng
mình đã được giải thoát khỏi mọi cám
dỗ. Thánh Phaolô so sánh cuộc xuất
hành về trời của tín hữu ngày nay với
cuộc xuất hành về Đất Hứa của dân
Do thái ngày xưa : mặc dầu được Chúa
che chở, nhiều người đã gục ngã trước
những thử thách ở sa mạc. Kitô hữu

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Chương trình giải tội Mùa Chay:
-Cộng đoàn Việt Nam sẽ tổ chức một buổii
giải tội cho người lớn vào lúc 7 giờ tối thứ
Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019 (ngay sau
thánh lễ chiều).
-Trong mùa Chay Cha quản nhiệm cũng sẽ
ngồii tòa nửa tiếng trước và sau các thánh
lễ Chúa Nhật và tối thứ Năm. XIn cộng đoàn
cùng sắp xếp thời gian đi xưng tội khi có thể,
đừng để đến phút cuối cùng.
• 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 gợi lòng thống hối và hoạt
cảnh sống động kết hợp với nhạc thánh ca.
• 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)

chúng ta cũng xuất hành như dân Do thái
xưa, nhưng đừng bắt chước họ chiều theo
dục vọng xấu xa, đừng kêu ca trách móc,
trái lại, hãy tin tưởng phó thác cho Chúa và
ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Ngài.
+ Bài Tin mừng : Lc 13,1-9.
\Người ta báo cho Đức Giêsu: quan tổng
trấn Philatô giết một số người Galilê đang
khi họ dâng lễ trong đền thờ. Đức Giêsu
nhân cơ hội này nhắc nhở cho mọi người
: đứng trước những biến cố lớn nhỏ của
cuộc sống, hãy nhìn ra những tín hiệu
nhắc nhở hãy sám hối để được sống.
Trong dụ ngôn cây vả không sinh trái, Đức
Giêsu nhấn mạnh đến những tai vạ sẽ đè
lên trên dân tộc bất trung (Mc 11,13). Vậy
là Chúa mời gọi mọi người hãy sinh hoa
trái của lòng sám hối. Phải biết rằng cuộc
sống của chúng ta chỉ là một thời gian
được gia hạn nên phải lợi dụng thời gian
này mà sám hối.

Chúng ta phải mau mau sám hối
1. Mọi người phải sám hối.
Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người phải
sám hối, không trừ ai. Đối tượng của lời kêu
gọi sám hối không phải chỉ là những người
tội lỗi, người thu thuế, gái điếm, trộm cắp,
nhưng trong dụ ngôn cây vả trong bài Tin
mừng hôm nay (Lc 13,1-9), lại là những
người được coi là đạo đức, ngay chính, được
mọi người kính trọng : những người biệt
phái.
Vậy người tốt cũng phải sám hối sao ? Trong
trường hợp những người được gọi là tốt,
họ vẫn phải sám hối vì những việc tốt lẽ ra
họ có thể làm mà lại không làm. Họ giống
như cây vả trong bài Tin mừng này. Ôâng
chủ muốn đốn nó không phải vì nó đã sinh
ra những trái xấu, mà vì nó không sinh ra
những trái vả như nó phải sinh ra. Một cây
vả mà không sinh trái vả thì đâu còn là cây
vả nữa, nó hoàn toàn trở nên vô ích.
Các Kitô hữu ít khi đặt cho mình câu hỏi sau
đây : Điều gì lẽ ra tôi phải làm mà lại không
làm ? Tiếng gọi sám hối không chỉ kêu gọi
ta thôi đừng làm điều xấu nữa, mà còn kêu
gọi ta hãy “sinh trái” bằng những việc tốt.
Chính vì thế mà lời kêu gọi này nhăm đến
mọi người

2. Khác biệt giữa thánh thiện và tội lỗi.
Người ta thường nói :”Nhân vô thập toàn”,
không ai là con người hoàn hảo đến nỗi
không còn điều gì phải sửa đổi. Đức Khổng
Tử đã đưa ra một chương trình tổng quát
để đào tạo con người, biến con người thành
những hiền nhân quân tử và cao nhất là bậc
thánh nhân, đó là TU THÂN.
Tu thân có nghĩa là sửa mình. Phải sửa
mình cho nên tốt hơn theo phương châm
của vua Thành Thang :Nhật nhật tân, hựu
nhật tân” : ngày ngày mới, lại ngày mới hơn.
Muốn sửa mình, cần phải xét mình để biết
rõ con người mình.
Ông Trình Tử đã thực hiện việc xét mình hằng
ngày khi ông nói :”Nhất nhật tam tỉnh ngô
thân” : mỗi ngày ta phải xét mình ba lần.
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở cho tín hữu
Côrintô là phải lột bỏ con người cũ mà mặc
lấy con người mới. Con người mới đây là
con người đã được tu thân, đã qua một quá
trình biến đổi cho nên tốt hơn.
Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn
Thuận có lần đã nói:”Vị thánh nào cũng có
một quá khứ, và người tội lỗi nào cũng có
một tương lai. Quá khứ là dĩ vãng yếu đuối.
Tương lai là ngày mai tốt hơn, thánh thiện.
Nhưng sự khác biệt giữa thánh nhân và người
tội lỗi chính là sự sám hối, lòng ăn năn”.

