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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.

"Bởi đâu
tôi được
Mẹ Thiên Chúa
đến viếng thăm
tôi".
(Luca 1, 43)

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô.
Mt 1:18
Anh chị em thân mến,
Chúng ta nghe đọc dòng chữ trên đây mà thánh Matthêu đã dùng để chuyển tiếp từ gia phả của Chúa Giêsu sang câu
chuyện của Đức Maria và thánh Giuse trong Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta
“biết” câu chuyện này rồi, nhưng mỗi lần nghe lại, mỗi lần chúng ta cử hành mầu nhiệm vĩ đại này, chúng ta đều đến
đây để biết về câu chuyện ấy rõ hơn. Như trẻ em mong mỏi nghe đi nghe lại những câu chuyện, và xem những cuốn
phim yêu thích của chúng, chúng ta cũng cần nghe lại câu chuyện quan trọng nhất này, câu chuyện về tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng ta. Hãy để những ngày này lấp đầy bằng câu chuyện kể đi kể lại về tình yêu Thiên Chúa trong nhà
và trong lời cầu nguyện của anh chị em. Chúng ta mừng ngày sinh nhật Chúa Giêsu cả thảy 12 ngày. Nguyện chúc cho
tâm hồn và gia đình anh chị em tràn đầy niềm kính sợ và kinh ngạc khi chúng ta chiêm ngưỡng sự hiện diện dịu dàng
của Ngài ở với chúng ta trong mùa Giáng Sinh này.
Cầu chúc anh chị em một Mùa Giáng Sinh An Lành và đầy phúc lành!
Thân ái trong Chúa Giêsu Kitô,
Lm. Jack Shrum,
Chánh xứ

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)

PHÚC ÂM: Lc 1, 39-45

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất
trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất
hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ
nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người
cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn
lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel.
Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của
Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa
của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao
trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính
sự bình an".

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi,
đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và
chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria,
thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy
Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc
phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc
phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?
Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy
mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời
Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Đó là lời Chúa.

Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Dt 10, 5-10
Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu
phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến
dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không
nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy
Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói
về con ở đoạn đầu cuốn sách'".
Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến
dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không
muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề
luật. Đoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để
thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để
thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được
thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một
lần là đủ. Đó là lời Chúa.
ĐEM NIỀM VUI CHO NGƯỜI KHÁC
Đời người Kitô hữu là một hành trình trong đức tin. Hành trình
nào cũng có khởi điểm và đích điểm. Cũng như Đức Maria đã
tiến lên đường sau khi cưu mang Chúa Giêsu, người Kitô hữu
cũng khởi đầu cuộc hành trình bằng sự sống Thiên Chúa đã
được thông ban qua Bí tích Rửa tội. Cưu mang sự sống mới,
người Kitô cũng vội vã ra đi đem niềm vui cho người khác, đó
là tất cả sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống đức tin. Người cưu
mang Đức Kitô phải ý thức rằng đạo của họ là đạo Tin mừng,
đường của họ là đường của rộn rã, vui tươi. Điểm đến của cuộc
hành trình dĩ nhiên là cuộc sống vĩnh cửu, nhưng cuộc sống này
cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ nối dài những gặp gỡ mà con
người đã thực hiện trong cuộc sống tại thế. Điểm đến ấy sẽ
không đến với những ai đã chối bỏ gặp gỡ người anh em trong
cuộc hành trình tại thế.
(Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)

THĂM VIẾNG SẺ CHIA
Suy niệm: Tại sao Mẹ lại vội vã đi thăm bà chị họ Ê-li-sa
-bét? Bởi vì Mẹ tin lời sứ thần loan báo về việc thụ thai
của người chị họ tuổi cao son sẻ, đến thăm để phục vụ bà.
Quả thế, một khi đã tin vào Lời Chúa, Mẹ Ma-ri-a chấp
nhận dám liều để cho Lời ấy thay đổi cuộc đời mình theo
chương trình của Ngài. Dưới sự thúc đẩy của Lời ấy, Mẹ
sẵn sàng lên đường mang Chúa đến cho người khác.
Không lạ gì khi Mẹ đến với bà Ê-li-sa-bét, thì thai nhi Gio
-an trong bụng bà nhảy mừng. Không nhảy mừng sao
được vì thai nhi Gio-an được gặp thai nhi Giê-su cung
lòng Mẹ, Đấng là ơn cứu độ của Thiên Chúa, là niềm vui
cho toàn thể nhân loại?
Mời Bạn: Nhiều người thời nay, nhất là giới trẻ, “ôm”
chiếc điện thoại di động, và chìm vào cuộc sống “ảo”, thờ
ơ vô cảm với những người đang sống cụ thể, trực tiếp với
mình trong đời sống hằng ngày. Hôm nay là Chúa Nhật
cuối cùng của Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi bạn chiêm
ngắm cuộc thăm viếng của Mẹ Ma-ri-a, để rồi, noi gương
Mẹ, bạn cũng tiếp tục đem nguồn vui ơn cứu độ đến cho
những người lân cận mà bạn gặp gỡ hằng ngày bằng việc
quan tâm thăm viếng và hy sinh phục vụ, giúp đỡ họ.
Sống Lời Chúa: Làm những việc bác ái thật cụ thể với
tha nhân theo như lời Chúa Giê-su dạy: cho kẻ đói ăn, cho
kẻ khát uống, thăm viếng người ốm đau bệnh tật, neo đơn,
cao tuổi..., để nhận ra Chúa hiện diện nơi những con
người bé mọn ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con biết quan tâm
đến anh chị em nghèo khổ chung quanh, để chia sẻ thời
gian, lòng yêu mến, của cải, nhằm mang niềm vui Giáng
Sinh cho họ. Amen.

Chúa nhật 12/23
Chúa nhật IV mùa Vọng
MICA 5:1-4A,
TV 80:2-3, 15-16, 18-19
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con
được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu
cho chúng con được ơn cứu sống.
DO THÁI 10:5-10, LUCA 1:39-45
7:30 am
Peter Nguyen+ By Cecilia Nguyen
9:00 am
Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
10:45 am Natividad Deloeste+
12:30 pm People of St. Anthony
5:30 pm
Available for Mass Intention
Thứ Hai 12/24
Thánh lễ Vọng và Canh thức Giáng Sinh
8:00 am Soul of Anna + By Phi Dinh & Family
4:30 pm Hoạt cảnh Giáng Sinh
5:30 pm Thánh lễ (English)
8:00 pm Thánh lễ (Spanish)
11:30 pm Canh thức Giáng Sinh
12:00 am Thánh lễ Nửa Đêm
Thứ Ba 12/25
Lễ Giáng Sinh (lễ Ban Ngày)
ISAIA 52:7-10, TV 98:1, 2-3, 3-4, 5-6.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa chúng ta.
DO THÁI 1:1-6, GIOAN 1:1-18
9:00 am & 10:45 am (English)

12:30 pm Vietnamese

Thứ Tư 12/26
8:00 am Mar and Luz 50th Wedding Anniver sar y
Thứ Năm 12/27
8:00 am Car r a-Romano Family+ By Luisa Carra
Ricketis
Thứ Sáu 28/12
Lễ Các Thánh Anh Hài
8:00 am Peter Thinh Nguyen+ By Cecilia Nguyen
Thứ Bảy 12/29
8:00 am Camille & Edwar d Ohata+ By Mar y Clar e
& Rose A. Paglia
5:30 pm America Zanatta + By Wilma Dallosto
Chúa nhật 12/30
Lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh
Giuse
SIRACH 3:2-6, 12-14, TV 128:1-2, 3, 4-5.
Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào
ăn ở theo đường lối của Người.
COLOSE 3:12-21, LUCA 2:41-52
7:30 am For All Souls By Hien Nguyen
9:00 am Jerald Anaedu + By Family
10:45 am Ste. Anne Par ish d’Hyacynthe
12:30 pm Blessing for Rommel and Ngoc
5:30 pm People of St. Anthony
Thứ Hai 12/31
8:00 am Soul of Anna + By Phi Dinh and Family
7:00 pm Mar y, The Holy Mother of God Vigil Mass
11:00 pm Holy Hour
Thứ Ba 1/1/2019
9:00 am Lễ trọng Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên
Chúa
DÂN SỐ 6:22-27, TV 67:2-3, 5, 6, 8.
Xin Thiên Chúa xót thương
và ban phúc lành cho chúng con.
GALATA 4:4-7, LUCA 2:16-21
Thứ Bảy/Chúa nhật 5&6/1/2019
Lễ Chúa Hiển Linh
Làm phép Phấn - các thánh lễ
(Giờ lễ Chúa nhật như thường lệ)

Chương trình Giáo xứ St. Anthony

Thông báo Văn phòng đóng cửa

Lễ vọng chiều thứ Bảy
5:30 pm
Chúa nhật
7:30 am, 9:00 am, 10:45 am, 12:30 pm,
5:30 pm (en Espanol)
Ngày trong tuần
Kinh Sáng: 7:15 am
Thánh lễ:
Thứ Hai, Ba, Năm, Sáu
7:50 am
Thứ Tư
6:30 am & 8:45 am
Thứ Bảy
Kinh Sáng: 7:15 am, Thánh lễ : 8:00 am

Ngày 24/12: đóng cửa lúc 12:00 pm
Ngày 25/12, nghỉ lễ Giáng Sinh: đóng cửa
Ngày 26/12: ngày nghỉ sau Giáng Sinh: đóng cửa
Ngày 31/12: đóng cửa lúc 12:00 pm
Ngày 01/01/2019: đóng cửa

Chầu Phép Lành Thánh Thể
Các ngày thứ Năm
Sau thánh lễ sáng đến 6:00 pm,
Theo sau tận hiến cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Các ngày thứ Sáu Đầu tháng
(sau thánh lễ 7:30 pm),
Từ 9:00 pm - 7:30 am ngày thứ Bảy (hôm sau)
Bí tích Hòa Giải/Xưng tội
Thứ Sáu Đầu Tháng, 6:30 pm
Thứ Năm, 5:00-6:00 pm,
Thứ Sáu, 7:00-7:40 am
Thứ Bảy, 3:30-5:00 pm,
Chúa nhật,
4:00-5:15 pm (Espanol)
(hoặc lấy hẹn trước)

Dành chỗ từ Bãi Đậu Xe
đến Ghế ngồi trong Nhà Thờ
(Nếu anh chị em có thể được)






Sẵn sàng đậu xe ở nơi xa trong Bãi đậu xe để nhường
chỗ gần nhà thờ cho khách .
Xin ngồi hàng ghế trên trong nhà thờ để dành chỗ
phía dưới cho người đến sau.
Liên kết với tình yêu Chúa Kitô bằng cách niềm nở
đón tiếp khách tham dự Thánh Lễ như bạn đón tiếp
khách mời của bạn tại nhà mình.
Một cách loan báo tin mừng là chấp nhận người khác
như họ là, đặc biệt những người chỉ đến với chúng ta
một hoặc hai lần trong năm.

Giờ Lễ kỳ nghỉ học mùa Giáng Sinh
Thánh lễ hàng tuần từ 12/20/18 - 01/02/2019:
Thứ Hai, Ba, Năm & Sáu: 8 am
Thứ Tư: Chỉ ngày 12/26 thánh lễ lúc 8:00 am
Thứ Tư ngày 01/02/19 thánh lễ 6:30 am & 8:00 am
Thứ Hai, Ba, Năm & Sáu bắt đầu từ 01/03/2019,
thánh lễ lúc 7:50 am như thường lệ.
Thứ Tư (01/09) thánh lễ lúc 6:30 am & 8:45 am như
thường lệ.

Trường St. Anthony 2019/2020
Ghi danh và Giới thiệu Trường
Các gia đình quan tâm muốn gửi con cái mình học tại
trường St. Anthony, xin vui lòng gọi số văn phòng: (425)
255-0059, hoặc email cho Jill Eaton eaton@sasr.org để
biết thêm chi tiết và lấy đơn ghi danh trước.
Trường sẽ mở cửa tham quan vào ngày Chúa nhật,
02/10/2019. ban có thể đi thăm cơ sở của trường, gặp gỡ
các giáo viên. Nhà trường sẵn sàng để anh chị em nào
muốn tham quan trường cách cá nhân. Xin vui lòng gọi
điện đến văn phòng lấy hẹn.
Hạn chót nộp đơn ghi danh: ngày thứ Ba, 02/12/2019.

Cầu nguyện và bảo trợ Các Thai Nhi
(Community Baby Shower and Potluck)

Thứ Sáu, 12/28/2018 sau thánh lễ lúc 8:00 AM
Đánh dấu kết thúc một năm nhận con nuôi tinh thần vào
ngày lẽ Các Thánh Anh Hài.

TẠI : St. Anthony Parish Hall
Anh chị em có thể đem theo các tặng vật cho trẻ em, trẻ
sơ sinh ( Diapers, Wipes, Baby Shampoo/wash, onesies,
swaddle blankets, regular blankets or new car seats, pack
and plays) vào ngày đó. Có thể đem đến văn phòng Giáo
xứ và ghi note trên đó cho Hanh Lentz. . Xin cảm ơn

