416 S. 4th Street, Renton, WA 98057
Phone : 425-255-3132 - Fax: 425-271-4729 www.st-anthony.cc
www.facebook.com/stanthonyrenton
Parish App: “St Anthony Renton WA”

Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Giáo xứ Công giáo
St. Anthony
là giáo xứ
phong phú
về nét văn hóa,
dấn thân phục vụ
nhằm truyền bá
Phúc Âm và
đào tạo các tông đồ
giáo dân
qua sự liên kết
mật thiết
với Đức Kitô.

"Giờ cứu rỗi
các con
đã gần đến."
(Luca 21, 28)

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Ngày thường

7:50 am

Thứ Tư

6:30 am

CÁC BÍ TÍCH

Giải Tội

8:45 am
Thứ Bảy

8:00 am
5:30 pm

Chúa nhật

Thứ Năm: 5:00-6:00pm
Thứ Sáu (đầu tháng) 6:30 pm
Thứ Sáu (trong tuần) 7:00-7:40 am
Thứ Bảy: 3:30-5:00 pm

7:30 am
9:00 am

Rửa Tội

Xin liên lạc văn phòng Giáo lý
Đức tin trước 3 tháng để chuẩn bị
cho khóa học và nghi lễ.
Micie DelosReyes: 425-277-6201

CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm
(hàng tuần)

8:30 am – 6:00 pm

Thứ Sáu
(đầu tháng)

9:00 pm – 7:30 am
(thứ Bảy)

LIÊN LẠC

10:45 am
12:30 pm
5:30 pm
(Espanol)

Hôn Phối Xin liên lạc ít nhất trước 7 tháng để
chuẩn bị cho việc hôn nhân.
Sarah Singh: 425-277-6205

Văn phòng Giáo xứ
: 425-255-3132
Fr. Jack Shrum
: 425-255-3132
Sr. Maria Phuong Dinh : 425-277-6242

BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng
Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những
ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho
Đavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành
công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được
cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người
ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng
tôi". Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2
Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Thêxa-lônica.
Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em
tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người
như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền
vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách
trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các
Thánh. Amen.
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong
Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo
cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em
đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh
em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã
ban cho anh em.
Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có
những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao;
dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng
vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến
trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó,
người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy
quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu
xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ
cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè
chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình
đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người
sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu
nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người!" Đó là lời Chúa.

Suy niệm
“NHƯ CHIẾC LƯỚI CHỤP XUỐNG MỌI
NGƯỜI SỐNG TRÊN MẶT ĐẤT”
Cuộc sống con người đầy những bất ngờ. Có những điều
tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ
không thể xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra.
Có những bất ngờ thú vị làm ta ngất ngây. Có những bất
ngờ đớn đau làm ta hụt hẫng. Lắm người đi coi bói để biết
trước tương lai, hầu mong tránh được những bất ngờ bi
thảm.
Người Kitô hữu tin rằng vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, lịch
sử sẽ kết thúc bằng biến cố Ðức Kitô quang lâm. Nhưng
khi nào chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được. Nó giống
như tấm lưới bất thần chụp xuống trên tất cả dân cư trên
mặt đất.
Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ thích cái bất ngờ,
khi cứ để cho con người sống trong thấp thỏm? Thật ra
cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn chúng ta đã
cạn dầu, và những nén bạc Ngài giao vẫn còn bị chôn
giấu.
Nếu chúng ta luôn thanh thoát, sẵn sàng, thì việc Ngài đến
sẽ là một bất ngờ thú vị. Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những
hoan lạc trần thế. Trái tim chúng ta dễ bị trì trệ, nặng nề,
vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều thân xác, hay vì quá lo
lắng cho cuộc sống hiện tại. Cả những lo lắng chính đáng
cũng có thể kéo ta đi xa, và làm ta đánh mất khả năng
dừng lại. Chúng ta bị chìm ngập trong những tính toán
làm ăn, lo toan cho cuộc sống mà quên tìm lẽ sống.
“Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể
thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước
mặt Con Người”.
(Sưu tầm)

12/02/2018
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bắt đầu hành trình mùa Vọng. Mỗi năm
mùa này trôi qua như càng ngày càng nhanh hơn.
Chúng ta đã bước vào năm mới của Giáo hội và
chẳng bao lâu nữa lịch niên giám của chúng ta sẽ
chuyển sang năm 2019. Hiện giờ nếu gom lại tất cả
các ngày “lễ nghỉ”, tiệc tùng và các cuộc tương tác
xã hội mà chúng ta có thì lịch trình của chúng ta đã
đầy ắp rồi. Nhịp điệu cuộc sống hằng ngày trên thế
giới có lẽ điên cuồng hơn tại thời điểm này trong
năm. Thật chính xác tại sao Mẹ Giáo hội nhắc nhở
chúng ta cần dừng lại, hít thở sâu và ngụp lặn trong
thinh lặng để chúng ta có thể nghe được tiếng nói
của Thiên Chúa, và để chuẩn bị tâm hồn chúng ta
cho ngày Người trở lại trong đại lễ Giáng Sinh.
Kết thúc một năm là thời điểm tốt cho chúng ta
lượng định mọi sự dưới sánh sáng chương trình của
Thiên Chúa trong cuộc đời. Chỉ khi chúng ta dùng
thời giờ xem xét các sự việc trong cầu nguyện,
chúng ta mới có thể nhận ra điều gì không thuận theo
ý định của Thiên Chúa. Có lẽ đối với bạn thì có
những điều làm bạn biết ngay nó đang đi vào mối
tương quan của bạn với Thiên Chúa hoặc tha nhân.
Đối với người khác có thể họ phải mất thêm thời
gian để nhận ra điều gì cần thay đổi. Hãy dành chút
thời gian để lắng nghe tiếng thỏ thẻ của Chúa Giêsu
trong lòng bạn, gợi hứng cho bạn lên kết hoạch cho
những ngày sắp tới. Có khi Ngài gợi lên trong bạn
hãy dành thêm sự thinh lặng trong thói quen hằng
ngày để bạn trầm tĩnh lắng nghe tiếng Chúa.
Trước khi anh chị em nhận ra điều đó, thì Giáng
Sinh cũng sẽ đến nơi đây. Bây giờ là lúc chuẩn bị
cho cuộc gặp gỡ. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ đến lúc
chúng ta không ngờ, “giống như kẻ trộm đến trong
đêm tối.” Tuần này Ngài nói với chúng ta, “Anh em
phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè
chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một
chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày
ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy
anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức
thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước
mặt Con Người” (Lc 21, 34-36).

Tôi biết nhiều người nghiện ngập đang phải chiến
đấu suốt thời gian này trong năm vì nhiều lý do, và
nó là chủ đề nóng tại nhiều cuộc họp 12 bước khi
mọi người chú ý đến những điểm yếu của họ. Nhiều
người sẽ tham dự thêm nhiều buổi gặp gỡ hơn nữa
để múc lấy sức mạnh cần thiết cho chính mình, và
cũng để nhắc nhở họ và người khác về những cạm
bẫy mà thế gian đang mời mọc khiến chúng ta bị chi
phối trong suốt mùa này. Đối với chúng ta trong đại
gia đình giáo xứ, đây là thời gian tuyệt vời để khích
lệ mỗi người tập trung vào điều quan trọng nhất.
Chúng ta có nhiều cơ hội để đến với mạch nước sự
sống của các Bí tích, và để cuộc sống chúng ta đi
vào đường lối an bình và yêu thương mà Thiên Chúa
đã chỉ cho chúng ta. Không có sự hướng dẫn nào
hoàn hảo hơn Mẹ Rất Thánh của chúng ta. Để luôn
sẵn sàng trợ giúp và hướng dẫn chúng ta, Đức Mẹ
được giới thiệu trong những ngày lễ Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8/12) và Đức Mẹ
Guadalupe (ngày 12/12). Ngày lễ Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sẽ có thánh lễ đa ngôn
ngữ ngày 7/12 (Thứ Sáu Đầu tháng) lúc 7:30 PM,
thánh lễ thường ngày lúc 8:00 AM ngày 8/12. Ngày
12/12, chúng ta sẽ có cả ngày mừng lễ bắt đầu từ
sáng sớm lúc 5:00 AM với những bài ca tán dương
Mẹ Maria tại nhà thờ, đến cuối ngày Đức Giám mục
Eusebio Elizondo sẽ đến cử hành thánh lễ lúc 7:00
PM.

Anh chị em hãy chắc chắn đánh dấu các ngày này
trong lịch trình của mình và xin xem toàn bộ chương
trình mùa Vọng/Giáng sinh theo dõi những ngày sắp
tới và để phó dâng chính mình cho Đức Mẹ trong
mùa Vọng này. Vì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta
trong tuần này, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn
…” và hãy bước đi với Mẹ Maria đến với mầu
nhiệm Nhập Thể.
Thân ái trong Chúa Kitô,
Lm. Jack Shrum
Chánh xứ

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 2018

Ngày 6/12 (Thu)

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG : Tin Mừng - Luca 21:25-28,
34-36
Hòa nhạc Mùa Vọng của Nhà trường, IKEA Performing Arts

6:00 pm

Ngày 7/12 (Fri)

Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

7:30 pm

Ngày 8/12 (Sat)

Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

8:00 am

Ngày 8 & 9/12(Sat/Sun)

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG : Tin Mừng - Luca 3:1-6

Ngày 12/12 (Wed)

Mañanitas, tiệc nhẹ tại Parish Hall

5:00 am

Đức Mẹ Guadalupe

Thánh lễ cho Nhà trường

8:45 am

Cử hành tại nhà thờ : Lần hạt, Diễn nguyện, Ca múa,

5:30 pm

Ngày 1/12 (Sat/Sun)

Dâng hoa, Thánh lễ Song ngữ và tiệc liên hoan sau thánh lễ tại
Parish Hall
Ngày 14 & 15/12 (Fri/Sat)

Thu gom Quà Tặng – Hall

Tất cả quà tặng phải đưa đến
nhà thờ hoặc PMC vào ngày

Ngày 14/12 (Fri)

Ngày Hòa Giải - Xưng tội

7:00 pm

Ngày 15&16/12 (Sat/Sun)

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG: Tin Mừng - Luca 3:10-18

Ngày 15/12 (Sat)

Phân phối quà cho các gia đình - Hall

Trưa

Ngày 16/12 (Sun)

Phân phối quà cho các gia đình - Hall

2:00 pm

Ngày 19/12 (Wed)

Thánh lễ Simbang Gabi – Tiệc mừng tại Hall

7:00 pm

Ngày 22/12 (Sat)

Trang hoàng Giáng Sinh tại Nhà thờ

9:00 am - 12:00 pm

Ngày 22&23/12 (Sat/Sun)

CHÚA NHẬT VI MÙA VỌNG: Tin Mừng- Luca 1:39-45

Ngày 24/12 (Mon)

Hoạt cảnh Giáng Sinh / Chặng đàng Giáng Sinh

4:30 pm

Vọng Giáng Sinh

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - English

5:30 pm

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - en Español

8:00 pm

Canh thức Giáng Sinh - Ca Giáng Sinh

11:30 pm

Ngày 25/12 (Tue)

Thánh lễ Nửa Đêm
Thánh Lễ Giáng Sinh - English

12:00 am (Dec. 25)
9:00 am & 10:45 am

Giáng Sinh

Thánh lễ Giáng Sinh - tiếng Việt

12:30 pm

Ngày 28/12 (Fri)

Lễ kính các thánh Anh Hài—Thánh lễ nhận con nuôi tinh thần

7:50 am

Sau thánh lễ tiệc nhẹ tại Hall

8:45 am

Ngày 29&30/12 (Sat/Sun)

Lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ & Thánh Giuse:
Tin Mừng - Luca 2:41-52

Ngày 31/12 (Mon)

Lễ Vọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

7:00 pm

New Year’s Eve

Giờ Thánh đón Giao thừa

11:00 pm

Ngày 1/1/2019 (Tue)

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa: Tin Mừng - Luca 2:16-21

9:00 am

Ngày 5&6/1/2019 (Sat/Sun)

Lễ Chúa Hiển Linh : Tin Mừng- Matthêu 2:1-12

Làm phép Phấn - các thánh lễ

