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CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, C
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.

"Chúa Giêsu
đã làm phép lạ
đầu tiên này
tại Cana
xứ Galilêa."
(Gioan 2, 11)

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: Is 62, 1-5
Trích sách Tiên tri Isaia.
Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ
không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện
như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng
ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của
ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính
Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều
thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền
bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi
là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn
hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất
ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng
Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư.
(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở
trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên
Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của
Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng
được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa
Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói
với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa
đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ
Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá,
dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum
đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ:
"Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và
Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người
quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử
nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng
những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi
tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi
khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông,
ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm
phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh
quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người,
anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài
chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng
vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau,
nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác
nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện
hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi
người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được
Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời
thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được
đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn
chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người
được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác
được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói
nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ
tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất
cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người
theo như Người quy định.
Đó là lời Chúa.
RƯỢU ÂN SỦNG
“Họ hết rượu rồi” Đây chính là nét đặc sắc của đức ái, vào
bàn ăn, hãy nghĩ đến người bên cạnh hơn là chính mình;
người nghèo lúc nào cũng có bên cạnh, xã hội nào cũng có
người nghèo, không nghèo vật chất cũng nghèo tinh thần.
Người nghèo hiện diện như một hồng ân của Thiên Chúa,
người nghèo hiện diện như một lời mời gọi con người rời
khỏi cái vỏ ích kỷ của mình mà trao ban chia sẻ, và người
nghèo mời gọi chúng ta trao ban, vì có trao ban chúng ta
mới cảm nhận được câu nói thật sâu sắc của Đức Mẹ: “Họ
hết rượu rồi”. Đức Giêsu coi lời nói nầy như là tiếng thở
than của người Mẹ nhân loại đang đau khổ vì những đứa
con tội lỗi. Lời cầu nguyện của chúng ta có bao giờ hướng
đến một nhân loại đang oằn oại khổ đau như Mẹ không?
Bao kẻ bệnh tật, mồ côi, hoạn nạn, lỡ làng, bị thử thách…
đang mong chờ lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Giêsu đã
chấp nhận lời đề nghị của Mẹ, mà nếu Đức Giêsu chấp nhận
lời đề nghị của Mẹ thì tôi nghĩ Đức Giêsu trả lời một câu rất
dễ thương “Xin Mẹ đừng lo, Mẹ không hiểu việc đang xảy ra
đâu; hãy để đó cho Con, Con sẽ có cách thu xếp cho”. Quả
thế sáu cái chum mà Đức Giêsu bảo gia nhân đổ đầy nước
đã biến thành rượu ... Sáu cái chum nước tiêu biểu cho
những cái bất toàn của tập quán và lối sống đạo dân Do
thái. Đức Giêsu đã đến để kiện toàn những cái bất toàn của
lề luật, thay vào đó bằng thứ rượu mới của ân sủng… Vấn
đề là khi ân sủng của Chúa đã đến với mọi người thì ân sủng
ấy có đủ để cung cấp cho tất cả. (Sưu tầm)

01/20/2019
Anh chị em thân mến,
Tháng Giêng là tháng bận rộn nhất của nhà
trường ở đây. Trong lá thư của tôi hôm nay, tôi muốn
nhấn mạnh đến ba sinh hoạt trong số những sự kiện rất
đặc biệt mà chúng tôi tham gia cùng với các em học sinh
và cộng đồng sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Cùng đi với các giáo viên và cha xứ, tôi đã bắt
đầu chọn các em lớp 7 tham gia cuộc Diễu hành Phò Sự
Sống tại Olympia cứ vào tháng Giêng cách đây vài năm.
Gần 60 em học sinh, chúng tôi chắc chắn sự hiện diện của
chúng tôi sẽ được biết đến. Năm nay, điểm tới đầu tiên
của chúng tôi sẽ là Giáo xứ St. Michael ở Olympia, nơi
đó chúng tôi sẽ nối kết với các học sinh trường St.
Michael, tham dự Thánh Lễ và cùng quên góp, đi bộ qua
thủ phủ và diễu hành với hàng ngàn ủng hộ viên phò sự
sống trên những bậc thang của Thủ Phủ. Với những ai
chưa có cơ hội chứng kiến và tham dự, cho phép tôi nói
rằng việc quy tụ này rất ấn tượng, đầy an bình và cầu
nguyện. Có rất nhiều nhà lập pháp đến để diễn thuyết với
đám đông. Thời tiết không phải lúc nào cũng tốt nhất,
nhưng các em học sinh đều là những người Tây Bắc thực
sự bằng việc lắng nghe và tham dự qua sự hiện diện của
mình bất chấp điều kiện thời tiết.
Cuối tháng này, chúng tôi với tư cách là một
trường học trong khả năng của mình cũng như công tác
mục vụ của giáo xứ St. Anthony, sẽ tham gia các trường
Công giáo xuyên suốt quốc gia để cử hành tuần lễ Trường
Công giáo. Mỗi ngày trong tuần lễ đó, chúng tôi sẽ có
nhiều cộng đồng đến để hình thành sự hỗ trợ của chúng
tôi. Ngày thứ Tư, 30 tháng Giêng, các em trong trường sẽ
cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em giáo dân. Trường
chúng ta chắc chắn rất biết ơn sự hỗ trợ của giáo xứ trong
nhiều năm qua, và trong những ngày này, một cách đặc
biệt, chúng tôi sẽ ghi nhận sự hỗ trợ đó trong sự biết ơn
tràn đầy và chân thành.
Ngày Chúa nhật, mùng 10 tháng Hai, từ 10:30 – 1:30 PM,
chúng tôi sẽ tổ chức ngày MỞ CỬA TRƯỜNG hàng
năm. Khung thời gian này không cố định và có thể uyển
chuyển trong khoảng thời gian từ 10:30 và 1:30. Chúng
tôi sẽ có các giáo viên ở đây cùng với các em học sinh
hướng dẫn viên cho mọi người đi vòng quanh trường, và
trả lời các thắc mắc. Tôi khuyến khích anh chị em tham
quan trường và có quan tâm đến một nền giáo dục Công
giáo vững chắc cho con cái mình bước vào tuổi đến

Ý cầu nguyện tháng Giêng, 2019
Cầu cho giới trẻ: Xin cho giới trẻ, cách
riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi
gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của
Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.

Thứ Hai 1/21/2019: văn phòng Giáo xứ đóng cửa,
ngày nghỉ Martin Luther King Day
ARISE: Giúp người vô gia cư
Giáo xứ sẽ đón tiếp người vô gia cư nghỉ
đêm vào tháng 2 tới. Anh chị em nào muốn
ghi danh cho gia đình hoặc nhóm giúp bữa
ăn tối hoặc phục vụ,
xin vào website: tinyurl.com/ARISE2-2019.
Chi tiết xin liên lạc Chị Hạnh, hlentz@st-anthony.cc or
425-277-6208.
Hoặc tham gia với Nhóm Vietnamese M. Committee ngày
2/22/2019, xin liên lạc:
Chị Thủy Vũ: tungthuy@hotmail.com
(425) 442-6510
Hoặc Sr. Maria Dinh (425) 277-6242

DIỄU HÀNH PHÒ SỰ SỐNG
THỨ BA 01/22/2019
Những ai đã ghi danh đi xe bus tham dự buổi diễu hành,
xin vui lòng có mặt tại nhà thờ St. Anthony lúc 7:00 AM.
Xe bus sẽ khởi hành lúc 7:15 AM, trở về lại lúc 5:00 PM.
Chi tiết xin liên lạc Hanh,
hlentz@st-anthony.cc , 425-277-6208.
Nếu anh chị em không thể tham dự, có thể gửi quà quyên
góp để giảm chi phí xe buýt cho các anh chị em giáo dân
khác tham dự.

hay không. Tôi rất mong gặp lại anh chị em ghé thăm
trường sau thánh lễ 9 giờ sáng, và đi vòng quanh trường
St. Anthony. Có lẽ bạn là cựu sinh viên và cũng muốn
xem lại phòng học cũ hay giáo viên trước đây của mình?
Tôi rất mong gặp lại các bạn!
Thân ái,
Michael Cantu,
Hiệu trưởng

Ban Phép lành Tòa Thánh
trong Thánh lễ mở tay
Từ lâu nay, khi cử hành Thánh lễ đầu tiên hay Thánh lễ
tạ ơn khá long trọng, các tân linh mục thường ban Phép
lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá kèm theo
(Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria). Ơn
toàn xá này được ban cho chính vị tân linh mục và những
người tham dự Thánh lễ với điều kiện là họ lãnh nhận bí
tích Hòa giải, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo
hoàng. Đây là thực hành hợp pháp và có hiệu lực dựa
theo Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao (Paenitentiaria
Apostolica) với sự chấp thuận của ĐGH Phaolô VI được
ban hành tại Rôma ngày 05/11/1964.
Tuy nhiên, theo Thông Báo mới đây của Ủy ban Phụng
tự trực thuộc HĐGM Việt Nam “Về Việc Ban Phép Lành
Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá” (ban hành ngày
03/12/2018), chúng ta ghi nhận một số điểm sau:
1. Phép lành Tòa Thánh không còn hiệu lực
Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành ngày
05/11/1964 không còn hiệu lực, nghĩa là các linh mục
mới thụ phong không còn ban Phép lành Tòa Thánh trong
Thánh lễ tạ ơn / Thánh lễ đầu tiên nữa, bởi vì Sắc lệnh
này được điều chỉnh bởi những khoản luật chung trong
Sổ bộ các Ân xá: Quy chế và Ân ban (Enchiridion
Indulgentiarum: Normae et Concessiones) được xuất bản
lần thứ I vào tháng 6/1968; lần thứ II vào tháng 10/1968;
lần thứ III vào năm 1986 (18/05/1986) và lần thứ IV vào
năm 1999 (16/07/1999).
2.

Nhưng ơn toàn xá vẫn được ban

Cho dù Phép lành Tòa Thánh không còn hiệu lực trong
Thánh lễ đầu tiên của tân linh mục nữa nhưng ơn toàn xá
thì vẫn còn được áp dụng trong dịp cử hành Thánh lễ này.
Thật vậy, cả 4 lần xuất bản, Sổ bộ các Ân xá đều đề cập
đến trường hợp Phép lành Tòa Thánh được ban cùng với
ơn toàn xá. Nhưng liên quan đến Thánh lễ đầu tiên của
linh mục mới chịu chức, tại số 43, trong 3 lần xuất bản
trước, tài liệu chỉ nói chung rằng: “Ơn toàn xá được ban
cho linh mục nhân dịp cử hành lễ mở tay cách trọng thể
và cho các tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ
này” (Prima Missa neosacerdotum); Và tại
“Concessiones” số 27 (Prima sacerdotum Missa et
iubilares Ordinationum celebrationes) trong lần xuất bản
Sổ bộ các Ân xá mới nhất vào năm 1999, tài liệu cũng chỉ
nói tương tự: Ơn toàn xá được ban cho: (1) Linh mục
nhân dịp cử hành Thánh lễ mở tay trước đoàn dân vào
một ngày đã chọn; (2) Các tín hữu sốt sắng tham dự
Thánh lễ này”.[1] ... (Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS)

THÁNH LỄ MỪNG TÂN NIÊN 2019 (Tết)
- Chúa Nhật 01/27/2019,
- lúc 2:30 PM,
- tại nhà thờ St. Anthony.
Kính mời Quý Ông bà và Anh Chị Em đến tham dự thánh
lễ để tạ ơn Chúa cho năm cũ, xin Chúa chúc lành cho
Năm Mới 2019, và chia sẻ tiệc liên hoan sau Thánh Lễ tại
Parish Hall.
Chi tiết liên lạc: Sr. Maria Dinh, srmaria@st-anthony.cc
(425) 277-6242

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ &
HỖ TRỢ CÁC BÀ MẸ TRẺ
Chương trình Chuẩn Bị (hỗ tr ợ người mẹ mang thai)
là sáng kiến của Hội đồng Giám mục Công giáo
Washington. Sáng kiến này là một sự quan tâm săn sóc từ
cộng đồng Công giáo để cung cấp cho giáo xứ những dịch
vụ căn bản như một phương tiện hỗ trợ các gia đình trẻ.
Chương trình Chuẩn Bị sẽ cung cấp cho giáo xứ dựa
trên dịch vụ thiện nguyện cho những phụ nữ mang thai,
những người cha và các gia đình có con trẻ dưới 5 tuổi.
Chúng tôi cùng bước đi với họ trong hành trình của họ, và
sẽ giúp đỡ họ với một loạt các dịch vụ hỗ trợ; từ những
nhu cầu căn bản như tã lót, nhu yếu phẩm và quần áo để
hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp các nhóm và các lớp chơi,
huấn luyện và giới thiệu đến với dịch vụ cộng đồng.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Chuẩn Bị,
chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia với chúng tôi trong
buổi hướng dẫn đầu tiên vào ngày thứ Hai 1/28/2019 lúc
6:30 PM. Chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng Music
Center của St. Anthony. Tại đó, bạn sẽ nhận được các
thông tin về chương trình Chuẩn Bị về “Cái gì?”, “Tại
sao?”, và “Làm thế nào?” Chúng tôi hy vọng có thể chia
sẻ với bạn về những thông tin về chương trình mới thú vị
này, để bạn cũng có thể chia sẻ chương trình này với
những anh chị em thiện nguyện khác trong cộng đồng
giáo xứ chúng ta.
Để biết thêm chi tiết hoặc ghi danh, xin vui lòng liên lạc:
Laura Bonney, (206) 293-6615,
lbonney333@gmail.com,
hoặc website www.preparesforlife.org.

