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CHÚA NHẬT III 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.

"Hôm nay
ứng nghiệm
đoạn
Kinh Thánh
này."
(Luca 4, 21)

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: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Trích sách Nơ-khe-mia.
Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng,
gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm
đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng
ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông,
đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng
tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng
cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy
đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả
đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả.
Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và
phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người
đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và
người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn,
Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân
chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng
cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang
tang chế, đừng than khóc". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi
nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hãy
đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không
có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho
Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của
anh chị em!"
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy
ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và
phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa
ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi
quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài
hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa
Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh
tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người
giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng.
Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói
quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường.
Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách
tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai
tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa
những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị
giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho
những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen
thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi
xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn
Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm
đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 12-14. 27
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể,
và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì
Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả
chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu
Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng
uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một
chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác
Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.
Đó là lời Chúa.

MỘT CHUYẾN TRỞ VỀ
Suy niệm: Người dân làng Na-da-rét chăm chú quan sát
“nhất cử nhất động” của Chúa Giê-su trong chuyến về
thăm quê nhà, để xem những tiếng đồn về người con bác
thợ mộc này có đúng hay không. Có thể một số ít trong họ
tin rằng Người là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến.
Còn đám đông thì bán tín bán nghi, tại sao anh thanh niên
Giê-su này, con ông Giu-se và bà Ma-ri-a, vốn làm nghề
thợ mộc trong thôn xóm, hàng xóm láng giềng với họ, lại
khiến họ phải ngỡ ngàng thán phục vì những gì miệng
Người nói ra. Họ đâu ngờ nhờ Người, ngôi làng Na-da-rét
bé nhỏ của họ được cả thế giới biết đến. Họ càng không
ngờ Người không chỉ là một ngôn sứ, nhưng còn là Đấng
Cứu tinh của cả nhân loại, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập
thể làm người. Những gì Cựu Ước loan báo trước được
ứng nghiệm nơi Người, qua lời nói, việc làm, cũng như
qua mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời Người.
Mời Bạn: Cảm giác “quê hương là chùm khế ngọt”
dường như không tồn tại trong tâm thức của Chúa Giê-su,
Người bị người làng coi thường vì quá quen thuộc. Vì
vậy, họ không thể nếm được hạnh phúc của “giờ Người
viếng thăm.” Còn bạn thì sao? Có phải vì quá quen thuộc
với Chúa qua các nghi thức, bạn chưa đánh giá đúng sự
hiện diện của Người trong đời mình chăng?
Sống Lời Chúa: Đừng để phút giây cầu nguyện, thánh lễ
trôi qua cách vô ích, khiến ta không thể gặp được Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn coi trọng việc
gần gũi Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt những
giờ khắc cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Đó là những
giây phút làm cho đời con thêm ý nghĩa. Amen.

1/27/19
Anh chị em thân mến,
Tôi không biết anh chị em thế nào, nhưng thỉnh thoảng
khi đọc hoặc nghe các bài đọc Tin Mừng từ cuộc sống
thường ngày, nó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, và làm
tôi suy nghĩ về nó. Bài đọc trong sách ngôn sứ Isaia hôm
nay đã nói lên điều đó. Tôi nhớ đến vào ngày đầu tháng
này khi cùng ngồi với Sarah Singh và Dwayne Goins,
người chồng mới cưới của cô ấy. Trong suốt bữa ăn, anh
ta luôn nhìn vào cô ấy và tôi có thể nhìn thấy sự lấp lánh
của tình yêu trong mắt anh ấy khi anh nhìn vào cô dâu
mới của mình. Rõ ràng đó là khoảnh khắc “Niềm Vui của
tôi” … “như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng
là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ”. Đó là cái nhìn
tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho tôi, cho mỗi người
chúng ta – TÌNH YÊU VÀ NIỀM VUI MỪNG! Đôi khi
nó nhắc nhở tôi đừng quá vất vả. Thiên Chúa yêu tôi! Và
cũng YÊU BẠN NỮA!
Kế đến chúng ta nghe thư thánh Phaolô gửi tín hữu
Côrintô, ngài nói đến những món quà tinh thần và cách
thức phục vụ. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa
ban tặng và ban ân sủng cần thiết để chúng ta làm nảy nở
thêm món quà Chúa ban, và làm cho chúng ta có khả
năng trao tặng những món quà đó qua việc phục vụ người
khác. Khi tôi hồi tâm suy niệm, tôi nhớ đến một người mà
tôi vừa mới tham dự thánh lễ an táng của ông ấy. Xuyên
qua bài giảng lễ và bài điếu văn, tôi nghe kể về một con
người có đức tin mạnh mẽ và trái tim nhân ái. Tình yêu
dành cho ông thật to lớn trong đại gia đình của ông. Họ
kể về những cách mà mỗi người trong họ cảm thấy họ
được yêu thương. Ông ấy đã dùng những món quà của
mình xây dựng một công việc trung thực để ủng hộ gia
đình mình, nhưng xa hơn thế ông đã trân trọng việc làm
tốt và các nhân viên của ông. Sự chính trực của ông ấy đã
được nhìn thấy trong những lúc khó khăn của các nhân
viên, ông luôn đứng bên cạnh và hỗ trợ tài chánh cho các
nhân viên cũ cho đến khi họ tìm được việc làm mới.
Những người này đã nhìn thấy đức tin và sự phục vụ nơi
ông chủ của họ. Tôi có thể thấy được cuộc sống của ông
đã mời gọi từ con cái đến các cháu, lớn lên trong đức tin
và sử dụng món quà của họ cho Thiên Chúa. Vào tháng
cuối đời, thậm chí ông đã xin người cháu gái viết một bài
hát cho lễ tang của ông. “Đối với mỗi cá nhân, sự biểu
hiện của Chúa Thánh Thần đều được ban vì một lợi ích
nào đó.” Thật thế Chúa Thánh Thần đã được tỏ hiện và
lợi ích đó đã được nhiều người cảm nhận.

Trong Tin Mừng thánh Gioan, chúng ta nghe câu chuyện
tương tự về tiệc cưới Cana, chỉ lúc này tôi mới chú ý đến
những lời của Chúa Giêsu nói với Mẹ Người, “Thưa Bà,
chuyện đó can gì tới bà và tôi?” Tôi nghĩ thật lạ lùng cho
một đứa con yêu quý trả lời mẹ mình. Suy nghĩ kỹ hơn,
tôi nhận ra với những lời này Chúa Giêsu đã minh chứng
sự tôn trọng sâu xa đối với đôi tân hôn, với Mẹ Người và
với chính Ngài nữa. Tôi tin câu trả lời của Người đã đến
lúc cho phép tôi chạm đến trái tim của Ngài để lắng nghe
và biện phân, phải chăng đây là hành động của tình yêu
hay đơn giản là một phép lạ khác nữa? Chúng ta có
thường xuyên nghĩ rằng việc nói tiếng “không” hay
“không biết” là một điều tốt không? Chúng ta có thường
xuyên dùng thời giờ thực sự để chạm đến tâm lòng mình
để điều chúng ta đang làm có được làm từ trái tim với
ước muốn thực sự trao ban sự chăm sóc yêu thương cho
người khác hay không?
Tạm dừng ý tưởng ở đây trước khi tôi trả lời không dễ
chút nào cho tôi để ấp ủ nó khi tôi là người giải quyết vấn
đề trong đời tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi để nó lại đằng
sau trong tim tôi. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục làm việc với nó,
từ từ, nối kết với trái tim và để cho tình yêu Chúa trợ
giúp mọi hành động hằng ngày của tôi từng chút một. Tôi
sẽ cầu nguyện và cũng nhờ người khác làm thử nữa.
Cám ơn anh chị em đã cùng tôi nhìn lại các bài đọc trong
tuần này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau khi mỗi
người chúng ta cố gắng phấn đấu làm cho Lời Thiên
Chúa hiển hiện trong đời sống chúng ta.
Thân ái,
Donna Schlager
Pastoral Assistant for Administration

Ban Phép lành Tòa Thánh
trong Thánh lễ mở tay của Tân Linh Mục
(tiếp theo)
3. Ban Phép lành Tòa Thánh khác với việc ban ơn

toàn xá
Có một số Phép lành Tòa Thánh kèm theo việc ban ơn
toàn xá luôn cho những ai đáp ứng các điều kiện đã cho
(là người Công giáo, sạch tội trọng, có ý lãnh).
Nhưng có Phép lành Tòa Thánh được ban trong hình thức
văn tự [chẳng hạn qua một điện tín, trên tờ thư, trên một
tờ giấy thường hoặc trên bằng Phép lành Tòa Thánh được
trang trí thật đẹp] thì không ban ơn toàn xá hay tiểu xá gì,
mà chỉ là sự “chúc lành” của Đức Thánh cha theo ý người
xin.[2] Sổ bộ các Ân xá: Quy chế và Ân ban [ấn bản
1999]” (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et
Concessiones, editio typica quarta, 1999)
liệt kê 33 trường hợp được lãnh ơn toàn xá và hầu hết các
trường hợp này [được hưởng ơn toàn xá hằng ngày hoặc
được hưởng ơn toàn xá vào dịp đặc biệt nào đó] đều
không gắn với Phép lành Tòa Thánh, ngoại trừ các
trường hợp sẽ được nói dưới đây (Enchiridion
Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999],
“Concessiones”, các số 4 và 12.1; “Normae de
indulgentiis”, số 7.2 và 9).
Trong dịp cử hành Thánh lễ mở tay, ơn toàn xá vẫn được
ban cho chính tân linh mục và cho tất cả tín hữu sốt sắng
tham dự Thánh lễ này, trước đây thì gắn với Phép lành
Tòa Thánh, nhưng nay thì không còn nữa (Enchiridion
Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999],
“Concessiones”, số 27).
(Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS)

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

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.

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.

