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 06 tháng 01 năm 2019

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

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.

"Chúng tôi
từ phương Đông
đến thờ lạy
Đức Vua."
(Matthêu 2, 2)

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 60, 1-6

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6

Trích sách Tiên tri Isaia.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng
của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên
mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ
kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì
vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ
lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh
bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, và
hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm
đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và
các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ
ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo
rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến
với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi.
Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà
một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi
tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca
ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên
Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là
theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu
nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được
biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của
Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin
Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân
thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa
Giêsu Kitô.

PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

Đó là lời Chúa.

NGÔI SAO GIÊ-SU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời
vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện
đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở
Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe
nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với
nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ
trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ
tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do
Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa,
không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của
Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó
sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ
hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái
họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn
thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho
Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua
nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông
phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ
Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và
khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ
Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho
tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và
mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với
Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Đường dẫn các đạo sĩ đến Bê-lem là con đường
của SAO. SAO rọi chiếu ánh sáng cho đường đi, SAO nuôi
hy vọng, SAO cho biết Đấng được sinh ra sẽ mang sứ mệnh
lịch sử quan trọng. SAO có lúc khuất dạng nhưng không vụt
tắt, có lúc bị mây mù che phủ nhưng rồi lại ló dạng và đồng
hành. Ngôi sao trên bầu trời dẫu có lạ lùng cũng chỉ là dấu
hiệu chỉ đường đến với Hài Nhi Giê-su, là NGÔI SAO đích
thực dẫn đường cho không riêng cho các đạo sĩ mà còn cho
cả loài người và từng người trong suốt dọc dài lịch sử. Đó
chính là nỗi vui mừng khôn xiết của những ai biết tìm đường
đến với Chúa Giê-su, hiện thân của mầu nhiệm Con Thiên
Chúa nhập thể làm người.
Mời Bạn: Người thời nay sùng mộ nhiều thứ thần tượng, và
khi thần tượng ấy sụp đổ, họ vỡ mộng, thất vọng. Trên con
đường tìm về Chân-Thiện-Mỹ, ngôi SAO dẫn đường cho
chúng ta chỉ có thể là Chúa Giê-su mà thôi vì Ngài “là Con
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Dẫu có lúc ngôi SAO của
chúng ta dường như vụt tắt, chúng ta không hoang mang
chao đảo bởi vì Ngài chỉ ẩn mình nhưng vẫn hiện diện, chịu
chết nhưng đã sống lại và Ngài hằng sống.
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa hằng ngày để chiêm
ngưỡng và trở nên giống ngôi sao thần tượng của mình là
Chúa Giê-su Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi Giê-su, Chúa là Ngôi SAO
và Thần Tượng của con. Con không có vàng để dâng cho
Chúa; nhưng con dâng Chúa tấm lòng của con. Xin Chúa
mãi là người bạn đường, là ngôi SAO soi dẫn đời con.

01/06/2019
Anh chị em thân mến,

Những chỉ dẫn làm phép Nhà
Dùng phấn đã được làm phép, ghi dấu trên thanh
ngang cửa trước nhà bạn:
20 + C + M + B + 19 vừa ghi dấu vừa đọc:
Ba nhà đạo sĩ Caspar, Melchior và Balthazar đã
theo ánh sao của Con Thiên Chúa, Đấng đã trở
nên người phàm cách đây hai ngàn mười chín
năm. Nguyện xin Chúa Kitô chúc lành cho ngôi
nhà này và ở lại với chúng con trong suốt Năm
Mới. Amen.

Chúc Mừng Lễ Hiển Linh !
Chờ đợi Mardi Gras (Thứ Ba Béo) …
Trong nhiềm năm qua, chúng ta vẫn luôn tụ họp nhau tại
Hall với tiệc nhẹ với các Nhân viên Giáo xứ trong giờ
Coffee & Donuts vào ngày lễ Hiển Linh. Điều thường
xảy ra là một số anh chị em giáo dân và nhân viên đã
không thể có mặt vì họ chưa trở về nhà sau các chuyến đi
nghỉ ngày lễ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ tới một thời điểm
khác để chúng ta có thể tập họp nhau trong giờ Coffee &
Donuts để mừng chung với nhau. Chúng tôi sẽ tài trợ cho
buổi Coffee & Donuts Mardi Gras ngày 3/3/2019. Chúng
tôi chưa biết sẽ hát những bài ca nào, nhưng anh chị em
cứ ghi dấu ngày đó vào thời khóa biểu của mình BÂY
GIỜ, để anh chị em có thể ở lại VUI CHUNG! Chỉ còn
TÁM tuần nữa thôi, hãy chờ xem.

Sau đó đọc lời nguyện sau:
Lạy Chúa, xin viếng thăm nhà này cùng với niềm
hân hoan vui mừng với sự hiện diện của Chúa. Xin
chúc lành cho tất cả những ai sống trong ngôi nhà
này hoặc đến thăm viếng nơi đây với ân sủng tình
yêu của Chúa; xin ban cho chúng con biết thể hiện
tình yêu Chúa cho nhau, và cho tất cả những ai
chúng con gặp gỡ. Nguyện xin cho chúng con
được lớn mãi trong ân sủng, trong sự hiểu biết và
tình yêu thương của Chúa; Ôi Chúa Giêsu Kitô,
xin hướng dẫn, an ủi và làm cho chúng con vững
mạnh trong an bình bây giờ và mãi mãi. Amen.
“Phấn viết lên cửa” là cách để tôn vinh và ghi dấu rõ
ràng sự chúc lành của Thiên Chúa dịp lễ Hiển Linh
cho cuộc sống và ngôi nhà chúng ta. Theo thời gian,
phấn viết sẽ phai nhạt. Chính nó cho chúng ta biết ý
nghĩa biểu tượng chìm sâu trong trái tim chúng ta và
chúng phải thể hiện phúc lành đó qua lời nói và việc
làm của chúng ta, Christus mansionem benedictat,
“Xin Chúa Kitô chúc lành cho nhà này.”

Thân ái trong Trái Tim Cực Thánh Chúa,

Lm. Jack D. Shrum
Chánh xứ

Lịch Treo Tường Giáo xứ 2019
Chúng tôi muốn nói lời cám ơn đến Thày Phó tế Ted
Rodriguez và người con gái của thày, Veronica Medina
và nhà hàng Torero’s vì món quà tặng quảng đại cho
cuốn lịch treo tường của Giáo xứ 2019. Thật nhầm lẫn là
giáo xứ đã thông báo rằng giáo xứ đã trả chi phí các cuốn
lịch này cho năm nay. Không như vài năm trước, chúng
tôi đã tìm được một người tài trợ cho năm nay, và đó
chính là Nhà Hàng Torero’s. Xin vui lòng cầu nguyện
cho gia đình và sự thành công trong kinh doanh của họ
trong năm 2019.
Xin cảm ơn Deacon Ted và Veronica.
LỄ CHÚA HIỂN LINH
Các nhà chiêm tinh đã đến gặp Chúa nhờ ánh sao. Con
người hôm nay nhờ ánh sáng nào mà gặp được Chúa?
Mỗi môi trường cần một thứ ánh sáng riêng. Mỗi con
người nhạy cảm với một loại ánh sáng. Ánh sáng của sự
chân thành, của phục vụ yêu thương; Ánh sáng của niềm
vui an bình, của can trường bất khuất. Một nụ cười, một
ánh mắt, một lời khích lệ cũng bừng sáng rực rỡ chẳng
kém một vì sao.
“Giữa một thế hệ sa đọa, anh em hãy tỏa sáng như
những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).
Ước gì mỗi Kitô hữu trở thành một ánh sao: ánh sao nói
được điều gì đó với người đang chờ đợi, ánh sao đồng
hành với nhân loại trên mọi nẻo đường, ánh sao ngừng
lại trước nhà của Con Thiên Chúa để Con Thiên Chúa và
thế giới hôm nay gặp nhau. (Trích Manna)

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.

Thứ Tư Thánh Lễ lúc 6:30 am & 8:45 am bắt đầu
trở lại như thường lệ ngày 1/9/2019.
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.
Hoặc tham gia phục vụ với 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

Vietnamese Ministry
1. Tham gia nhóm Legio Marie,
gặp nhau mỗi thứ Bảy sau thánh lễ
sáng đến 10:00 AM, sau đó đi
thăm viếng và đem Mình Thánh
Chúa cho bệnh nhân tại nhà và
bệnh viện.
Chi tiết xin liên lạc: Cô Mai Đỗ (425) 687-8828
2. Tham gia các sinh hoạt của giáo xứ
(ToSA, Coffee & Donuts, Parish
Picnic…) và các ngày lễ truyền thống
Việt Nam (Christmas, Tết, Lễ
CTTĐVN).
Xin liên lạc Anh Michael Ho,
ichaelandanh@gmail.com,
(206) 390-7403

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.
ARISE: PHỤC VỤ NGƯỜI VÔ GIA CƯ
“Họ trân trọng tất cả những gì chúng ta trao cho họ. Tôi
có ý nói rằng, tôi ngồi xuống và cùng ăn bữa tối, nói
chuyện với họ. Họ vẫn nhớ và họ vẫn chào tôi khi tôi gặp
họ trên đường phố.” – Jim M. (August 2018 ARISE host)
Giáo xứ sẽ đón tiếp những người anh em vô gia cư vào
tháng Hai và tài trợ:
 Bữa tối được phục vụ bởi các anh chị em giáo dân St.

Anthony
 Chỗ ngủ qua đêm tại Hội trường ấm áp của Giáo xứ
(Parish Hall)
 Bữa điểm tâm sáng do anh chị em giáo dân St.
Anthony cung cấp
 Túi thức ăn trưa được anh chị em giáo dân St.
Anthony chuẩn bị.
Giáo xứ St. Anthony sẽ cung cấp chỗ ngủ qua đêm cho
một số anh em vô gia cư trong chương trình ARISE trong
suốt tháng 2 tới.
Anh chị em giáo dân sẽ có 2 tiếng đồng hồ để nuôi ăn cho
các anh em này vào buổi tối và ngày hôm sau.
Xin hãy suy nghĩ cầu nguyện để ghi danh biếu tặng thức
ăn/đồ dùng, chuẩn bị các túi thức ăn trưa hoặc phục vụ
bữa tối tại link: tinyurl.com/ARISE2-2019
Chi tiết xin liên lạc Chị Hạnh, hlentz@st-anthony.cc or
425-277-6208.

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.

