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Ngày 25 tháng 11 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.

"Quan nói đúng:
Tôi là Vua".
(Ga 18, 37)

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: Đn 7, 13-14

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi
thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài
tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị
Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và
vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều
phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh
cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài
không khi nào bị phá huỷ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của
Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ
chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương
chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta
sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương
quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện
chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời.
Amen.

Đó là lời Chúa.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy
Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy
Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người.
Thật như vậy. Amen.

SỰ THẬT TỪ VUA KI-TÔ
Suy niệm: Đức Giê-su khẳng định: mục đích Ngài đến
thế gian là để làm chứng cho sự thật. Sự thật nào? – Sự
thật là Ngài, vốn là Thiên Chúa, nhưng chấp nhận nhập
thể làm người, sống kiếp người như bao người (ngoại trừ
tội lỗi), chết dưới bàn tay con người, nhưng rồi sẽ sống
lại. Sự thật ấy minh chứng rằng thế gian chuộng bóng tối
hơn ánh sáng (Ga 3,16); dù vậy, Đức Giê-su vẫn một mực
gắn bó với thế gian, bởi Ngài đến tìm kiếm và cứu chữa
những gì đã hư mất (Lc 19,10). Sự thật ấy không nhằm tố
cáo thế gian bội nghĩa, cho bằng minh chứng Thiên Chúa
yêu thế gian đến nỗi dám trao ban chính Con Một của
mình (Ga 3,16). Tình yêu ấy là THẬT. Vấn đề con người
có nhìn nhận sự thật ấy để được thuộc về sự thật hay
không?

Mời Bạn: Mặc dù là Vua, nhưng Đức Ki-tô không ép ai
thừa nhận, Ngài chỉ mời gọi: “Ai đứng về sự thật thì nghe
tiếng tôi.” Như thế, để thuộc về Vương quốc của Ngài,
không phải cứ kêu lên “lạy Chúa” hay “tâu Vua,” mà là
đứng về phía sự thật. “Sự thật” ấy là tiếp tục diễn tả tình
yêu Thiên Chúa dành cho thế gian, và phải diễn tả cách
trung thực như Vua Ki-tô: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa
Cha” (Ga 14,9).
Sống Lời Chúa: Sự thật mà Vua Ki-tô muốn chúng ta
làm cho sáng tỏ là “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Cầu nguyện: Lạy Vua Ki-tô, xin ban Thần Khí dẫn chúng
con đến sự thật toàn vẹn. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là
Đấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và Ômêga, là
nguyên thuỷ và là cứu cánh".

Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua
dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế,
hay là có người khác nói với quan về tôi?"
Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông
cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm
gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian
này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người
của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Dothái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".
Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"
Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và
đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai
thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".
Đó là lời Chúa.

11/26/2018
Anh chị em thân mến,
Trong những ngày này khi nghe nói về những điều khủng
khiếp xảy ra trên thế giới và trong Giáo hội, chúng ta thật
khó để nhìn thấy những điều tốt đẹp. Tôi biết nhiều anh
chị em đang phải chiến đấu và thất vọng do cuộc khủng
hoảng lạm dụng tình dục. Đây cũng là mối quan tâm của
buổi họp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong tháng này tại
Baltimore. Đức Tổng Sartain đã có một vài nhận xét sau
khi ra khỏi buổi họp. “Trong suốt buổi họp, tại cuộc thảo
luận trong các nhóm nhỏ cũng như trong cả toàn thể buổi
triệu tập, các giám mục đều chia sẻ “mối quan tâm và sự
thất vọng sâu sắc của các anh chị em giáo dân.” Đức
Tổng Sartain nói, “Tôi thấy rõ ràng rằng các giám mục đã
có một cam kết mạnh mẽ và vững vàng để giải quyết
cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, và đặc biệt tầm
quan trọng việc giữ vai trò ưu tiên chữa lành các nạn
nhân. Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc
truyền đạt cam kết đó cho anh chị em chúng ta. Đi đầu
trong cuộc thảo luận của chúng tôi là giải quyết cách
khách quan các cáo buộc đưa ra chống lại các giám mục,
và tầm quan trọng của cuộc điều tra hoàn chỉnh liên quan
đến các cáo buộc chống lại Tổng Giám mục McCarrick,
và việc cam kết không ngừng để bảo vệ trẻ em và người
lớn dễ bị tổn thương.” Ngài nói thêm, “Các Giám mục
thường xuyên nhấn mạnh điều đó trong mọi lúc, và đặc
biệt trong cuộc khủng hoảng, chúng ta phải tiếp tục công
bố Tin Mừng và chú ý lắng nghe sự chỉ dẫn khôn ngoan
của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu luôn là niềm hy vọng
của chúng ta.” (NW Catholic http://www.nwcatholic.org/
news/national/archbishop-sartain-us-bishops-shareserious-desire-heal-purify-strengthen-church.html)
Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta nghe “Đức tin là
bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho
những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Nhận xét về khía
cạnh thần học của hy vọng, Đức Giáo hoàng Bênêdictô
XVI đã viết, “Đến để biết Thiên Chúa – Thiên Chúa thật
– nghĩa là nhận được niềm hy vọng. Chúng ta đang sống
với ý niệm Kitô giáo của Thiên Chúa, và đã quen với nó
hầu như không còn nhận thấy rằng chúng ta có hy vọng
phát xuất từ gặp gỡ thực sự với vị Thiên Chúa này
rồi” (Spe Salvi 3). Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã nói đến niềm hy vọng lấp đầy tâm lòng
mỗi các nhân với niềm vui. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa

sống động qua con người Đức Giêsu Kitô làm thay đổi
cuộc sống chúng ta nếu chúng ta muốn để nó thay đổi.
Nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy sự việc như chúng là, mọi
sự đều nằm dưới sự chăm sóc và điều khiển của Thiên
Chúa, Đấng hằng yêu thương chúng ta và muốn đổ đầy
trái tim chúng ta hy vọng và niềm vui, để chúng ta có thể
chia sẻ nó cho người khác.
Mừng lễ Trọng Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta hãy đặt
Giáo hội, đất nước, gia đình và chính chúng ta vào bàn
tay yêu thương của Chúa Giêsu khi chúng ta tận hiến đời
sống chúng ta cho Ngài. Việc tận hiến này cũng giống
như chúng ta vẫn thường làm trong các ngày thứ Sáu Đầu
tháng trong năm tại St. Anthony, và cũng như anh chị em
cầu nguyện hôm nay, Giáo hội đã cho chúng ta cơ hội
nhận ơn toàn xá với những điều kiện thông thường (xưng
tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).
KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA
Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu Chuộc loài
người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm
nhường trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của
Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa và để kết hiệp cùng
Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự
ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều
người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều
răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân
từ, xin hãy thương xót cả và hai, và đưa dẫn mọi người
trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín
hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang
đàng đã từ bỏ Chúa. Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ
ấy được kíp trở về nhà Cha, kẻo phải lầm than đói khát
mà chết.
Xin hãy làm Vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay
bởi bất thuận mà xa lìa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân
thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên
theo một Chúa chiên.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên
vững chắc thư thái; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa
bình, xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng:
ngợi khen Trái Tim Chúa vì đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho
chúng con. Tán tạ, sáng danh Chúa đời đời. Amen.
Thân ái trong Trái Tim Chúa,
Lm. Jack Shrum,

KINH SỰ SỐNG
Lạy Cha rất nhân từ,
Sự Sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến
để thánh hoá và duy trì Sự Sống,
và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại Sự Sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra
điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người
Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian
không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng
xót thương và đầy nhân ái đối với mọi người.
Xin Cha trải lòng thương xót của Cha
trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, Thánh Giêrađô và các Thánh Anh Hài.

Amen.

Chầu giờ Thánh với Cha Jack
Chúa nhật 02/12, lúc 7:30 PM, tại nhà thờ.
MỤC VỤ CHO CÁC BỆNH NHÂN
Anh chị em có nhu cầu muốn xin cầu nguyện hoặc được
vào danh sách các bệnh nhân xin Xức Dầu hoặc Trao
Mình Thánh Chúa cho các thành viên đau yếu trong gia
đình, xin vui lòng liên lạc:
Hạnh Nguyễn (Hanh Lentz) (425) 277-6208
hlentz@st-anthony.cc
Anh chị em có thể liên lạc với Chị bằng tiếng Việt.

KINH DÂNG NHÀ TƯ
CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đoái thương đến
thăm viếng nhà này làm một cùng rất thánh Đức Bà
Maria Mẹ Chúa, mà xuống cho chúng con đang vui lòng
làm việc này, những ơn phúc Chúa đã hứa sẽ ban cho các
nhà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa cách riêng.
Lạy Chúa Cứu Thế, chính mình Chúa vì lòng thương xót
chúng con, khi hiện ra cùng Bà Margarita Maria đã tỏ
lòng ước ao: chớ gì mọi người chạy đến sấp mình xuống
trước mặt Chúa, mà sẵn lòng vâng phục và kính mến Trái
Tim nhân lành Chúa đã yêu dấu loài người ta dường ấy,
mà người ta chẳng kính mến trả nghĩa Chúa.
Lạy ơn Trái Tim Chúa trời đất, nhà này sẵn lòng nghe lời
Chúa gọi, chúng con muốn đền bù vì vô vàn vô số kẻ
khinh dể từ bỏ Chúa, thì vội vàng chạy đến cùng Chúa,
xưng ra và nhận Chúa là Vua Cả đáng kính mến vô cùng.
Lại dâng cho Chúa trót hết những sự vui mừng, khó nhọc,
buồn sầu gặp phải bây giờ và về sau trong nhà này, mà từ
này về sau xin thuộc về một Chúa mà thôi.
Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Chúa ban mọi sự lành cho
những kẻ đang có mặt đây, kẻ vắng mặt và kẻ đã qua đời
vì Chúa đã gọi về đời sau.
Lạy ơn Trái Tim hay thương vô cùng, vì Thánh Nữ Đồng
Trinh Maria, xin Chúa ban cho chúng con đức thương
yêu và đức mến như Nữ Vương cai trị lòng và nhà chúng
con. Xin Chúa ban cho mọi người trong nhà này, ăn ở
trọn lành thanh sạch. Xin cho chúng con được lòng chê
bỏ thế gian và những sự dối trá nó bày đặt, mà quyết vâng
phục theo chân Chúa mà thôi. Lạy ơn Chúa, xin mở dấu
thánh Trái Tim nhân lành Chúa, để hết thay thảy chúng
con được vào ẩn náu đấy như xưa người ta vào tàu Noe
cho khỏi chết đuối. Chúa giữ lấy chúng con trong Trái
Tim Chúa, vì đã quyết hợp thuộc về Chúa cho đến đời
đời.
Chớ gì mọi người hát mừng ngợi khen kính mến Trái Tim
Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

