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Ngày 17 tháng 02 năm 2019

CHÚA NHẬT VI 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.

"Phúc cho
những kẻ nghèo
khó. Khốn cho
các ngươi là kẻ
giàu có."
(Luca 6, 20.25)

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: Gr 17, 5-8
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Đây Chúa phán: "Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời,
họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì
sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm
thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong
hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay cho
người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy
trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó
đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá
vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh
hoa kết quả luôn.
Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 6, 17. 20-26

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng rằng
Người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có người trong
anh em cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết? Vì nếu
kẻ chết không sống lại, Đức Kitô cũng đã không sống lại.
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em
cũng là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi
của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức Kitô, cũng bị
tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong
cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô
phúc nhất trong thiên hạ.
Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả
đầu mùa của những người đã yên giấc.
Đó là lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai
tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có
đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa,
Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để
nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ
Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các
ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của
các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói
khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là
những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui
cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta
thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên
các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân
hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ
bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các
tiên tri y như thế.
"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi
hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã
được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn
cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu
sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca
tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như
vậy với các tiên tri giả".

Đó là lời Chúa.

HẠNH PHÚC THẬT
Ai cũng đi tìm hạnh phúc, đó là vấn đề cơ bản của cuộc
sống con người. Thế nhưng, bi kịch của con người mọi
thời khi cho rằng càng có nhiều tiền của, tiện nghi, quyền
lực, danh vọng thì càng được hạnh phúc. Đây cũng là bi
kịch của xã hội thời Chúa Giêsu, và cũng là bi kịch cho
thời đại chúng ta.
Thật vậy, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nghệ thuật
quảng cáo đạt đến mức thặng thừa đã đẩy người tiêu thụ
từ trẻ em cho đến người lớn đến với những nhu cầu vật
chất giả tạo. Người ta thi nhau mua sắm, càng mua càng
thấy thiếu, càng sắm càng thấy chưa đủ. Người ta trở
thành nô lệ cho nhu cầu tiêu dùng của mình, nô lệ cho
tiện nghi máy móc, hưởng thụ. Thử hỏi như thế thì làm
sao mà có được sự tự do và hạnh phúc thật?
Cũng trong xã hội tiêu thụ này, có không ít người xem sự
giàu có, thành đạt, nổi tiếng, là cứu cánh duy nhất của
cuộc đời, đến nỗi họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả đạo đức
luân lý, để đạt cho kỳ được điều họ muốn... Và bên cạnh
họ, còn biết bao người đói khổ, chỉ cần một lần tiêu xài
của họ cũng có thể nuôi sống biết bao người trong nhiều
tháng. Bởi đó, Chúa Giêsu đã ngăn đe những người giàu
có khi họ lấy của cải vật chất làm cứu cánh thay vì chỉ là
phương tiện sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Họ chỉ
cậy dựa vào quyền lực trần thế như lời ngôn sứ Giêrêmia
trong bài đọc I đã cảnh báo: “Khốn cho kẻ tin tưởng vào
người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn
tâm hồn họ xa Chúa.”
(Gx. ĐMHCG, TX)

02/17/2019
Anh chị em thân mến,
Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em đều được giữ ấm và
khô ráo. Tôi biết nhiều người đã sẵn sàng để thực hiện với
những vật liệu màu trắng, nhưng với tôi khi thức dậy vào
ngày sinh nhật của mình thứ Bảy vừa qua, tôi được trở lại
thời thơ ấu ở Montana. Gần như mỗi năm tôi thức dậy
đều có tuyết mới vào ngày sinh nhật (tôi luôn mong như
thế). Nhớ lại những ngày đó, tôi được dẫn đến chiêm
ngưỡng món quà tuyệt vời trong ký ức tôi. Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta món quà này để suy gẫm chiều sâu tình
yêu Thiên Chúa cho chúng ta. Kẻ thù có thể cũng dùng
cái ký ức đó khiến chúng ta tập trung vào những điều
không tốt đã xảy ra, và như thế khuấy động trong lòng
chúng ta sự oán giận và đau đớn, khiến chúng ta không
tin tưởng vào Chúa nữa. Điều này ngăn cản chúng ta tiến
bộ trong cuộc sống lành mạnh và làm cản trở chúng ta lớn
lên trong mối tương quan, đặc biệt với Chúa Giêsu, Đấng
đã đến giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc này, làm
cho tâm hồn chúng ta tự do để hiểu biết Người và để biết
chúng ta là ai, như là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ Chúa nhật tuần trước, tôi đã kể câu
chuyện thánh Josephine Bakhita như một tấm gương mà
tôi đã mô tả trên đây. Thánh nữ được sinh ra ở Sudan vào
cuối thế kỷ 19, và lúc lên 9 tuổi đã bị bắt cóc và được đặt
tên là Bakhita, nghĩa là may mắn. Có lẽ không ai trong
chúng ta xem hoàn cảnh của thánh nữ là một người “may
mắn”, tuy nhiên thánh nhân vẫn nhẫn nại như một người
tốt bụng và dịu dàng. Thánh nữ đã bị bán đi bán lại khi
còn là một đứa trẻ. Tại một thời điểm bị bắt giữ, chỉ vì
một lỗi nhỏ, thánh nữ đã bị con trai ông chủ đánh tàn tệ
đến ngất xỉu, và rồi bị kiệt sức hơn một tháng trời. Ngài
mô tả một người phụ nữ thành thạo “nghệ thuật tàn ác” đã
xâm hình hoặc tạo vết sẹo đánh dấu như thế nào trên thân
thể ngài. Ngài kể lại, “Khi cô ấy thực hiện theo hình mẫu
của cô ấy; người phụ nữ ấy đã dùng dao cạo râu và rạch
dọc những hàng kẻ. Các vết thương đều được sát muối.
Khuôn mặt của tôi được tha, nhưng sáu mẫu hình đã được
vẽ trên ngực, hơn sáu mươi cái khác trên bụng và hai
cánh tay tôi. Tôi nghĩ tôi chết mất, nhất là khi vết thương
bị sát muối. Do phép lạ của Chúa mà tôi không chết.
Thiên Chúa đã định sẵn cho tôi những điều tốt đẹp hơn.”

Thánh nữ nói, “Nếu tôi gặp lại những kẻ buôn nô lệ đã bắt
cóc tôi, và ngay cả những người này hành hạ tôi, tôi cũng
sẽ quỳ xuống và hôn đôi bàn tay họ, vì nếu điều đó không
xảy ra tôi sẽ không bao giờ trở thành người Kitô hữu và
nữ tu như hôm nay.” Thánh Josephine Bakhita có thể nhìn
thấy điều thánh Phaolô đã nói, “Tất cả mọi sự đều trở nên
tốt đẹp cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” Thánh nữ đã
không biết Thiên Chúa trước đó, nhưng tình yêu Thiên
Chúa vẫn giúp thánh nữ kiên trì trong thử thách, và sau đó
đã ban cho ngài ân sủng để tha thứ và thậm chí cám ơn
những người làm khổ mình về những gì đã xảy ra.
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều trải qua đau khổ và
chấn thương ở mức độ lớn hơn hay ít hơn, và thậm chí
những điều nhỏ nhặt có thể để lại vết thương sâu nếu
chúng ta tập trung vào những khía cạnh tiêu cực và giữ lại
những nỗi đau và oán giận. Thiên Chúa muốn giải thoát
những gánh nặng đó. Ngài muốn chữa lành trái tim chúng
ta. Bước đầu tiên là hãy đem những nỗi đau đó đến với
Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Đức Mẹ luôn sẵn sàng
giúp đỡ và săn sóc chúng ta với tình mẫu tử, Mẹ sắp xếp
mọi sự và đem đến với Con của Mẹ. Thánh Josephine
Bakhita nói, “Mẹ Maria đã che chở tôi trước khi tôi biết
Mẹ.”
Khi tôi viết điều này vào sáng thứ hai, tôi nhận được tin
trong hộp thư của tôi từ Cha Frank ở Haiti. Ngài kể lại
rằng người dân tại Haiti đang rơi vào tình trạng hỗn loạn
công khai với những cuộc biểu tình bạo lực vì tham
nhũng, bất công của chính phủ dẫn đến lạm phát nghiêm
trọng. Xin hãy cầu nguyện cho anh chị em đau khổ của
chúng ta ở Haiti, xin cho họ có được những gì họ cần có
để sống sót, và kết thúc các cuộc bạo động và tham
nhũng.
Nguyện xin Mẹ Maria và thánh Josephine Bakhita hướng
dẫn tất cả chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, và đem
những ký ức của chúng ta đến với Chúa để chúng ta có
thể nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra dưới ánh sáng tình
yêu Chúa, và tận hưởng dòng suối chữa lành đó từ cạnh
sườn Chúa Giêsu trong đời sống các bí tích của Giáo hội.
Thân ái trong trái tim Chúa,
Lm. Jack Shrum
Chánh xứ.

STANDING WITH HAITI

GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA

BỮA TIỆC GÂY QUỸ 2019
ỦNG HỘ GIÁO XỨ VÀ TRƯỜNG ST. ANNE, HAITI

Thứ Hai 02/18/2019, ngày lễ nghỉ Presidents’ Day

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐẾN CÙNG DÙNG BỮA TỐI
VỚI CHA JOSUE SEIDE (Cha xứ Giáo xứ St. Anne ở
Hyacinthe, Haiti) VÀ CHA FRANK ROULEAU (Tiếp cận
Cộng đồng Haiti). CÙNG THƯỞNG THỨC MÓN ĂN,
RƯỢU VUI VÀ BẠN HỮU! HÃY ĐẾN ĐỂ NGHE CHIA
SẺ NHỮNG CÂU CHUYỆN VÀ SỰ THAY ĐỔI CUỘC
SỐNG CỦA GIÁO XỨ CHỊ EM CHÚNG TA.
THỨ BẢY 03/30/2019
7:00—9:30 PM
TẠI PARISH HALL
Vé bán: sau các thánh lễ
Chúa nhật 3/9-10/2019;
Chúa nhật 3/16-17/2019;
Chúa nhật 3/23-24/2019

THAM QUAN
TRƯỜNG ST. ANTHONY
Trường St. Anthony mở cửa tham quan
trường vào ngày :
 Thứ Tư 02/20/2019
 Lúc 6:00 pm
Kính mời anh chị em quan tâm ghé thăm trường, gặp gỡ
thày Hiệu trưởng và giáo viên, tất cả những thắc mắc gì
của anh chị em về trường sẽ được giải đáp.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng nhà
trường: (425) 255-0059, hoặc email Cô Jill Eaton,
Eaton@sasr.org

Nếu anh chị em biết ai cần được đem
Mình Thánh Chúa tại tư gia, xin vui lòng liên lạc
Chị Hạnh Lentz (425) 277-6208

PHỤC VỤ BỮA ĂN GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Liên đoàn Bữa ăn Renton (REACH) là
chương trình cung cấp bữa ăn nóng miễn
phí cho người vô gia cư trong cộng đồng
chúng ta.

ARISE: Giúp người vô gia cư
Giáo xứ đón tiếp người vô gia cư nghỉ đêm
suốt tháng 2. 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

Giáo xứ St. Anthony phục vụ bữa ăn tối này vào mỗi
Chúa nhật thứ 3 trong tháng cho khoảng 100-120 người.
Nếu anh chị em quan tâm đến việc nấu ăn, tặng thực
phẩm hoặc phục vụ bữa ăn, xin vui lòng liên lạc:
Chị Hạnh Lentz, hlentz@st-anthony.cc, (425)-277-6208
Hoặc ghi danh trực tuyến: tinyurl.com/REACHanthony
ỦNG HỘ TRANG QUẢNG CÁO CỦA GIÁO XỨ
Anh chị em có biết tiền doanh thu trang quảng cáo bản tin
Giáo xứ phần lớn chi trả cho chi phí in ấn bản tin hàng tuần
của chúng ta không, và nó đã tiết kiệm hàng ngàn đô la cho
Giáo xứ St. Anthony mỗi năm? Nếu anh chị em có nhu cầu dịch
vụ kinh doanh, xin vui lòng gọi hoặc ghé thăm các nhà quảng
cáo của chúng ta trước … và cám ơn họ vì sự hỗ trợ này.

