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

Chúa Nhật Lễ Lá • Năm Phụng Vụ C
Ngày 14 Tháng 4 Năm 2019

ĐỪNG KẾT ÁN
Họ hô lên: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến
nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh
quang trên các tầng trời!”(Lc 19,38)

Suy niệm: Dân chúng Giê-ru-sa-lem vừa
reo hò tung hô Đức Giê-su: “Chúc tụng
Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”
trong ngày Ngài vào thành thánh cách
trọng thể, thì ít ngày sau, cũng chính họ
lại nhao nhao tố cáo và đòi lên án tử cho
Ngài. Nghi thức kiệu lá và bài Thương Khó
trong phụng vụ thánh lễ ngày Lễ Lá nêu
bật tính cách mâu thuẫn ấy. Lòng người

thay đổi thật nhanh nhưng đồng thời cũng
thật dễ bị giật dây, bị tác động. Họ dễ dàng
hoà mình vào cái hào khí của đám đông để
hoan hô, chúc tụng Đức Giê-su như Đấng
Mê-si-a mà họ đang đợi trông. Trái lại họ
cũng thật vô ý thức và hèn nhát hùa theo
đám đông để đả đảo, đòi lên án tử hình cho
người vô tội.
Mời Bạn: Chúng ta vừa chứng kiến một sự
sai lầm ghê gớm dẫn đến hậu quả là kết án
và giết chết Đấng Cứu Thế. Lắm khi chúng
ta cũng áp dụng cung cách sống đó như
khuôn vàng thước ngọc để khỏi chuốc lấy
bao sự rắc rối: Phán đoán theo chiều gió
của dư luận, hành xử theo kiểu ‘ai sao tôi

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

vậy, ai làm bậy tôi làm theo’. Chính vì vậy
mà chúng ta không dám tuyên xưng đức
tin, không dám bênh vực cho lẽ phải, trái
lại, về hùa với số đông, kết án đối xử tệ bạc
với những anh chị em thấp bé, nghèo hèn.
Sống Lời Chúa: Đừng kết án để khỏi bị kết
án. Không vô cảm, không a dua nhưng có
hành động để đồng cảm và bênh vực người
chịu cảnh bất công.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, bản tính con người
yếu đuối của con hay xúi giục con lên án,
đổ lỗi cho người khác. Xin đừng để con lên
án một ai nữa, để ngay bây giờ con đáng
được Chúa thứ tha. 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 4 /2019

Cầu cho các bác sĩ và các cộng sự
trong các khu vực có chiến tranh:

Xin cầu nguyện cho những Bác Sĩ và các
thiện nguyện viên trong các tổ chức nhân
đạo tại các vùng có chiến tranh.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

14/4:
15/4:
16/4:
17/4:
18/4:
19/4:
20/4:
21/4:

Chúa nhật Lễ Lá - Tuần Thánh
Thứ Hai tuần thánh
Thứ Ba tuần thánh
Thứ Tư tuần thánh
Thứ Năm TT-Chúa lập phép Thánh Thể
Thứ Sáu tuần thánh - Kiêng thịt
Thứ Bẩy tuần thánh - Vọng phục sinh
Chúa nhật Phục Sinh

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Chương trình Tuần Thánh:
Thứ Hai-Thứ Tư—15-17 Tháng 4
Thánh Lễ: 8:15 sáng • Giải Tội: 12 giờ chiều
Thứ Năm, 18 tháng 4
Lễ Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể: 7PM (3 thứ tiếng)
Chầu sau lễ cho tới nửa đêm (Francis Hall)
Cầu nguyện: 11:15 (Anh ngữ), 11:30 (Mễ)
Thứ Sáu, 19 tháng 4
Đàng Thánh Giá: 12 trưa (3 thứ tiếng)
Nghi Thức Cuộc Tử Nạn của Chúa: 3PM,
7PM (Tiếng Việt) 7:00PM (Spanish-Francis Hall)
Thứ Bẩy, 20 tháng 4
Chúc lành của ăn / Săn trứng Phục Sinh: 2 giờ chiều
Lễ Vọng Phục Sinh: 9PM (3 thứ tiếng)

• 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)
• Dâng hoa Tháng Hoa Đức Mẹ
Nếu quí vị có và muốn con em mình tham gia
vào đoàn Tung và Dâng Hoa như sau:
• Tung Hoa: từ 5 -6 tuổi (8 - 10 em),
• Dâng Hoa: từ 7 tuổi trở lên (20 hoặc 30 em).
Xin liên lạc trực tiếp với cô Dung (Ca Đòan) qua
số điện thọai: 503-453-7988 hoặc email:
teresatuyetdungle@yahoo.com để ghi danh,
hạn chót ghi danh là Chúa Nhật 21 / 4,/2019

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 50, 4-7).
Ngôn sứ Isaia có 4 bài ca về Người Tôi
Tớ đau khổ. Bài ca hôm nay là bài ca
thứ ba. Người tôi tớ Thiên Chúa này là
một tôi tớ nào đó, được Isaia diễn tả
với những đặc tính sau đây :luôn trung
thành với nhiệm vụ được giao phó nên
đã chấp nhận tất cả/nhẫn nhục chịu
đựng, không dùng bạo lực chống bạo
lực/ tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa
là Đấng sẽ đến giải thoát mình.
+ Bài đọc 2 : Pl 2, 6-11.
Chúa Giêsu đươc coi như người Tôi tớ
mà Isaia đã loan báo trước. Nơi Người
có hai sự tương phản rõ rệt : sự tự hạ
phi thường và chiến thắng vinh quang.
Theo thánh Phaolô, Đức Giêsu muốn hạ
mình làm một người tôi tớ, hạ mình đến
tận cùng để phục vụ. Những ai càng hạ
mình càng được nâng lên, sự hạ mình
khiêm tốn của Chúa Giêsu đã được đền

đáp : Thiên Chúa đã tôn Ngài lên làm Đức
Chúa của muôn loài muôn vật.
+ Bài Tin Mừng : Mt 26,14-27,66.
Chúng ta có bốn bài tường thuật cuộc
thương khó của Đức Giêsu trong Tin
Mừng của bốn thánh ký. :. Marcô chú
trọng vào mục đích truyền giáo./ Luca
nhấn mạnh vào tình thương yêu của
Chúa/ Gioan làm nổi bật sự tự do chấp
nhận của Chúa, đồng thời cũng nói lên
vương quyền của Ngài/Matthêu trình bầy
đầy đủ hơn cả. Bài thưong khó này được
coi như bài giáo lý dành cho những người
Do thái để họ biết Đức Giêsu là ai.
Bài tường thuật cuộc thương khó của Đức
Giêsu là một bằng chứng hùng hồn về
tình yêu của Ngài đối với chúng ta ; đồng
thời cũng là một thiên anh hùng ca về
lòng cam đảm và tinh thần hy sinh chịu
đựng, cũng như thái độ khoan dung thứ
tha của Ngài.

Thông cảm với Chúa
Hôm nay chúng ta bước vào Tuần thánh,
kỷ niệm cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa
Giêsu Kitô. Tuần thánh được khai mạc bằng
nghi thức làm phép lá và cuộc rước lá. Đây
là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa
Giêsu. Tất cả những việc làm của Chúa Giêsu
trong tuần thánh này đều diễn tả tình yêu
của Chúa Giêsu đối với chúng ta : Ngài lập
bí tích Thánh thể là bí tích yêu đương, Ngài
hiến trọn thân xác mình làm của ăn nuôi
linh hồn chúng ta. Ngài còn dùng cái chết
nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc chúng
ta, một hành động diễn tả tình yêu đến tột
cùng . Nhưng sau cái chết nhục nhã trên thập
giá, Ngài sẽ sống lại vinh quang để đem lại
cho chúng ta sự sống mới và bảo đảm phúc
trường sinh.
Hôm nay là Chúa nhật Lễ Lá và Thương Khó,
chúng ta bước vào những ngày mà nỗi khổ
đau của Đức Giêsu lên đến cực điểm. Đây
chắc chắn phải là những ngày cuộc đời làm
sáng tỏ hơn hết tình yêu Chúa đối với chúng
ta. Chính Ngài đã chẳng nhói :”Bằng chứng
lớn lao nhất của tình yêu đối với bạn hữu là
chết cho bạn sao” ? Ngài đã chết cho chúng
ta và chết trên thập giá ! Chúng ta có thấu
hiểu mầu nhiệm của tình yêu này không ? Lời
Chúa tiên báo :”Khi nào Ta được đưa lên khỏi

mặt đất, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta” có hấp
dẫn được tâm hồn chúng ta không ?
Chúng ta hãy dùng tuần lễ này để thông cảm
với Đức Giêsu bằng việc suy niệm sự thương
khó của Ngài để biết theo gương Ngài đi theo
con đường Ngài đã chỉ vẽ : đường thập giá
:”Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác
thập giá mình hằng ngày mà theo”. Đồng thời
chúng ta hãy vui vẻ đón nhận mọi đau khổ
trong đời sống hằng ngày để thông hiệp vào
sự thương khó còn thiếu sót trong cuộc tử nạn
của Ngài nơi chúng ta để đem lại ơn cứu độ
cho chúng ta và nhiều người khác.
Tình yêu làm cho đau khổ mất hết vẻ man
rợ của nó. Tình yêu cũng làm cho đau khổ
thành nguồn an ủi và sức mạnh. Vì tình yêu
Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận mọi
hy sinh đau khổ trong cuộc sống, hãy biến
những đau khổ ấy thành những hạt ngọc
dâng lên Chúa. Không có một hy sinh nào trở
nên vô ích nếu trong đó đã có tình yêu Chúa.
Chúng ta hãy cùng chia sẻ với Chúa Giêsu
những sự đau đớn của Ngài. Đời sống của
ta phải trở nên Chúa Kitô chịu đóng đinh :
chính nhờ cây thánh giá mà Chúa đã cứu
chuộc cả nhân loại. Chúng ta hãy cùng cộng
tác với Ngài để cứu chuộc nhân loại. Công
cuộc cứu chuộc đó được thực hiện trong việc
thuận theo thánh ý Chúa.

