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Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay • Năm Phụng Vụ C
Ngày 31 Tháng 3 Năm 2019

THUẬN HAY
NGHỊCH Ý TRỜI?
Suy niệm: Dụ ngôn Người cha nhân hậu
cho thấy lòng Chúa thương xót không mệt
mỏi, dẫu trong thinh lặng đợi chờ. Thiên
Chúa chạnh lòng trong im lặng khi thấy
đứa con lên tiếng cướp quyền của mình,
đòi chia gia tài. Thiên Chúa chạnh lòng
trong im lặng, như người cha ngày ngày
trông chờ con trở về, dõi mắt đăm đăm
trông ngóng, nên thấy con trước từ xa,

chạy đến ôm lấy con, hôn lấy hôn để như
con đã mất nay lại tìm thấy. Sau thời gian
đi hoang, đứa con trở về trắng tay! Tài sản
đã hết sạch, nhân phẩm cũng mất đến nỗi
ăn đồ thừa của heo. Có còn chăng là mùi
tanh hôi của một thời khờ dại. Mặc cảm đè
nặng khiến nó cũng không thể ngước cao
lên nhìn vào mặt cha để nhận ra gương
mặt xót thương của cha mình. Nhưng lòng
thương của người cha làm cho nó quá bất
ngờ, tha thứ cho nó như thể nó không có
quá khứ đáng quên, nâng nó dậy và truyền
mặc áo đẹp để phục hồi phẩm giá làm
con cho nó và vì cho nó làm con, nó được
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Chủ Tịch Cộng Đoàn:		
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hưởng lại tức khắc gia tài của người con
trong nhà. Thiên Chúa xót thương chúng ta
như thế đó. Tin Mừng không cho biết người
con đáp trả lại tình yêu của cha thế nào,
dường như để cho chúng ta thay thế và
đáp lại tình Chúa xót thương.
Mời Bạn: Chúng ta hãy bắt chước Chúa
diễn tả lòng xót thương cho con cái, bạn
hữu, xóm làng của chúng ta.
Sống Lời Chúa: Đến với một người không
thích, nở nụ cười thân ái với họ.
Cầu nguyện: Chúa đã thứ tha và đón nhận
con, cho con được lại làm con của Chúa.
Con xin cám ơn 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

31/3: Chúa nhật 4 Mùa Chay Năm C
1/4: Thứ Hai trong tuần 4 MC năm C
2/4: Thứ Ba trong tuần 4 MC năm C
3/4: Thứ Tư trong tuần 4 MC năm C
4/4: Thứ Năm trong tuần 4 MC năm C
5/4: Thứ Sáu Mùa Chay C - Kiêng thịt
6/4: Thứ Bẩy trong tuần 4 MC năm C
7/4: Chúa nhật 5 Mùa Chay Năm C

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gs 5,9-12.
Trong 40 năm trên đường về Đất Hứa,
Thiên Chúa đã nuôi dưỡng dân Do thái
bằng manna, nhưng khi đã đặt chân lên
Đất Hứa rồi, mannna thôi rơi, và dân bắt
đầu ăn thổ sản trong xứ.
Cuộc xuất hành về Đất Hứa đã kết thúc,
. Từ nay, lễ Vượt qua được ấn định vào
ngày 14 tháng Nisan hàng năm giúp
dân Do thái luôn nhớ đến lòng thương
xót của Thiên Chúa đối với họ.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 5, 17-21.
Thiên Chúa là Đấng trung thành và
thương xót, đã dùng Đức Kitô mà giao
hòa chúng ta với Người, đã gánh tội
của chúng ta và làm cho chúng ta được
thông phần sự sống của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã cho chúng ta được tái
sinh nhờ Bí tích rửa tội để sống một đời
sống mới.

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). Sẽ có 3 Cha ngồi tòa.
-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)

+ Bài Tin mừng : Lc 15,1-3.11-32.
Thánh Luca đã diễn tả lòng thương xót
Chúa qua 3 dụ ngôn :- Dụ ngôn con chiên
lạc- Dụ ngôn đồng tiền bị mất - Dụ ngôn
đứa con hoang đàng
Trong dụ ngôn người con hoang đàng
này, ta thấy người cha có hai đặc điểm
: tôn trọng tự do của con, sẵn sàng chia
gia tài cho con, và nhất là sẵn sàng tha
thứ, luôn mong đợi con trở về ngay khi nó
chưa hối lỗi. Người con thứ không phải là
mẫu mực một kẻ tội lỗi hồi tâm : anh ta
không có vẻ ăn năn thống hối thực sự,
anh ta chỉ đi theo hướng có lợi, nghĩa là
trở về cho khỏi bị chết đói.
Tuy thế, Thiên Chúa là người Cha tốt
lành và nhẫn nại, Ngài tìm mọi cách để
cứu chúng ta. Ngài đợi chờ chúng ta qua
nhiều năm tháng dài. Ngài vui sướng đón
nhận chúng ta vì chúng ta đã chết nay
sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.

Thiên Chúa giàu lòng xót thương
Người cha có hai người con : người con đây
là ai ? Và đứa con hoang đàng chỉ ai ? Các
nhà chú giải không đồng ý kiến.
Các nhà chú giải thời xưa cho rằng : người
con cả chỉ người Do thái, con hoang đàng
chỉ dân ngoại.
Ngày nay quan niệm đó hầu như bị bỏ, mà
còn hai ý kiến sau đây :
- Một ý kiến cho rằng : con cả chỉ người biệt
phái, con hoang đàng chỉ tội nhân. Người
biệt phái lẩm bẩm kêu trách Chúa vì thái độ
đối với tội nhân.
- Ý kiến thứ hai cho rằng : con cả chỉ người
lành, con hoang đàng chỉ tội nhân. Kẻ lành
không hiểu được thái độ Chúa đối với tội
nhân trở lại.
Chúng ta là hạng người nào ? Dầu là anh
cả, dầu là đứa con hoang đàng, tất cả đều
phải sám hối, đều phải trở về, đừng cứng
lòng trước ơn Chúa. Trong cuốn Au Gré de
Sa Grâce, linh mục André Louf có đề cập đến
không những kẻ tội lỗi cứng lòng (pécheurs
endurcis) mà còn những người ngay chính
(justes endurcis) cũng cứng lòng nữa. Người
con hoang đàng là hình ảnh của những
người tội lỗi, còn người anh cả có thể là hình
ảnh của những người ngay chính cứng lòng.
Người tự coi mình công chính, đạo đức mà

cứng lòng và tự mãn thì thật khó mà sám hối,
trở về.
Có lẽ thái độ của người anh tự coi mình công
chính và ganh tị là hình ảnh gợi cho tất cả
chúng ta, những người cảm thấy mình làm
mọi sự đều đúng, đều tốt đẹp và đạo đức.
Chúng ta biết mình là người tốt nên dễ dàng
phê phán những người khác. Chúng ta đã
mang trong mình tự mãn vì nghĩ rằng Thiên
Chúa đang ngự trị trong đời sống của mình.
Chúng ta đã ở vào giữa Mùa Chay, rất gần
đến lễ Phục sinh. Mùa Chay là mùa được
kêu mời trở lại, chúng ta hãy can đảm nhận
khuyết điểm, sai phạm của mình, để mạnh
dạn trở về cùng Chúa, cùng Giáo hội của
Ngài. Thiên Chúa nhân từ trong vai người
cha nhân hậu và yêu thương hôm nay, bảo
đảm cho sự lầm lỗi của con người yếu đuối,
sẽ được tha thứ. Ngài là Cha của tất cả mọi
người, Ngài đang chờ đợi từng người một trở
về. Đừng nghĩ rằng tội lỗi mình quá nặng,
nên không thể giao hòa với Chúa. Cũng đừng
cho rằng ân sủng của Chúa không đủ để phục
hồi tội lỗi của mình. Hãy thống hối, hãy trở
về, sẽ được thứ tha hết mọi lỗi lầm lớn nhỏ.
Hãy tạ ơn Chúa, vì tạ ơn là có khả năng ý thức
mình là kẻ có tội, và từ đó tập chú vào lòng
yêu thương tha thứ của Thiên Chúa.

