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Ngày 24 tháng 02 năm 2019

CHÚA NHẬT VII 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.

"Các con hãy
tỏ lòng
thương xót
như Cha
các con hay
thương xót."
(Luca 6, 36 )

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: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh
nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt
Đavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua)
đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của
ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì
ngủ chung quanh ông.
Abisai liền nói với Đavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã
trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo
đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát
thứ hai". Nhưng Đavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết
ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa xức dầu mà
vô tội đâu?" Rồi Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía
đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không
ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ
ngủ say.
Đavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi
bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Đây là ngọn giáo
của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây
mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công
minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua
trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa
xức dầu". Đó là lời Chúa.

Tiến mãi không ngừng
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Ghi lại kinh nghiệm sống của mình trong tập nhật ký có tựa đề
là Những người bạn muôn thuở, bà Ressa Marita, vợ của triết
gia công giáo người Pháp Jack Maritain đã viết như sau:
“Trong cuộc sống thiêng liêng, chúng ta không nên so sánh
mình với ai cả, mà chỉ so sánh mình với mẫu gương trọn lành
của Chúa mà thôi. So sánh mình với kẻ khác, ta sẽ thấy mình dễ
bị cám dỗ, thấy những điểm tiêu cực nơi anh chị em và trở nên
tự kiêu, luôn cho mình là tốt hơn. Nhưng nếu nhìn vào mẫu
gương trọn lành của Chúa, ta được mời gọi canh tân liên lỉ,
tiến mãi không ngừng, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô
cùng”.
Mức độ đo lường của tình yêu thương chúng ta là không có
mức độ nào cả, hay đúng hơn là chính mẫu gương trọn tốt trọn
lành vô cùng của Thiên Chúa Cha. Bao lâu còn sống trên trần
gian này, chúng ta còn cần tiến thêm mãi trên con đường yêu
thương. Không ai dám tự phụ cho rằng mình đã thành toàn, đã
đạt đến mức độ trọn lành như Thiên Chúa rồi. Những hành
động yêu thương được Chúa Giêsu nhắc đến mà tác giả Phúc
Âm theo thánh Luca ghi lại là những hành động yêu thương
thiết thực, yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc
phúc cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống
mình.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 45-49
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn
Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có
trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi
mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà
ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà
đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào,
thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người
thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc
thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình
ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang
hình ảnh người thiên quốc như vậy. Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 6, 27-38
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy
bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù,
hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho
những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ
vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên
kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy
áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì
đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các
con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu
những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả
những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các
con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân
nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và
nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì
còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những
kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay
mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con
bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao,
vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian
ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân
từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng
kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con
sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta
sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào
vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được
đong trả lại bằng đấu ấy".
Đó là lời Chúa.

02/24/2019
Kính chào anh chị em,
Tôi rất vui được chia sẻ cảm nghiệm chính xác
đầu tiên của tôi về tuyết rơi, điều mà tôi chưa bao giờ
nhìn thấy từ khi sinh ra. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội
nhìn thấy tuyết rơi trực tiếp. Tôi ngồi bên cửa sổ suốt đêm
để nhìn cảnh tuyết trắng rơi, như thể một khoảng khắc
khó quên.
Tình yêu (Cho = Nhận)
Kỳ vọng lớn lao của Thiên Chúa nơi chúng ta là
chúng ta yêu thương, nhưng là một loại tình yêu khác
biệt. Ngài đặc biệt nhấn mạnh, “yêu thương kẻ thù.” Từ
ngữ “tình yêu” được giải thích bằng những từ ngữ sau:
“làm điều tốt,” “chúc lành,” và “cầu nguyện cho.” Có
phải thật là những điều này không? Nói cách khác, loại
tình yêu này là hình thức cao nhất của tình yêu. Có nghĩa
là cho dù ai đó làm điều gì cho chúng ta, chúng ta sẽ
không bao giờ cho phép mình mong muốn điều gì khác
ngoài lợi ích cao nhất của họ. Nhưng cái thắc mắc mà hầu
hết chúng ta đều muốn hỏi về điều này: làm thế nào được
nếu anh ta không chấp nhận nó? Chúng ta sẽ làm gì? Bạn
sẽ làm gì? Bạn sẽ để cho anh ấy làm điều anh ấy muốn
sao? Nếu anh ta từ chối tình yêu chúng ta dành cho anh ấy
thì sao. Anh ấy giống như một người kia sau khi nghe
Đức Phật thuyết giảng về việc chống lại “ác giả ác báo”
hay “răng đền răng,” anh ta quyết định muốn xem Đức
Phật có thực hành điều mình đã rao giảng hay không. Anh
ta thét đủ mọi lời xấu xa và vu khống vào mặt vị thầy vĩ
đại ấy và gọi Đức Phật là kẻ ngu ngốc.

Đức Phật lắng nghe một cách kiên nhẫn. Khi
người đàn ông không còn gì để nói, Đức Phật đáp lại,
“Này con trai của ta, nếu một người từ chối nhận món
quà từ một người khác, món quà đó sẽ thuộc về ai?”
“Bất cứ đứa ngu ngốc nào cũng biết điều đó,”
anh ta đáp lại cách khinh bỉ. “Món quà sẽ trở lại người
đã cho nó.”
“Này! con trai,” Đức Phật tiếp, “Con đã cho ta
rất nhiều lời nói xấu xa. Ta từ chối nhận món quà của
con.”
Người đàn ông chết lặng. Đức Phật tiếp lời,
“Con trai của ta, người nào phỉ báng một người đạo đức
giống như phun nước miếng lên trời. Nước miếng không
làm bẩn bầu trời. Nó chỉ rơi trở lại khuôn mặt của người
phun nó ra. Hoặc cũng giống như một người ném bụi vào
gió. Bụi không bay chạm tới đích, nhưng nó bay ngược
trở lại khuôn mặt của kẻ đã ném nó đi.”
Vì vậy, hỡi những người bạn thân yêu của tôi,
đừng lo lắng. Nếu tình yêu của bạn không được đáp lại,
nó sẽ trở về lại với bạn. Nếu người nào cho đi những lời
nói ác ý và hành động vu khống cho bạn, nhưng bạn
không chấp nhận và không để nó khóa chặt bạn trong tâm
trí như một tù nhân, thì những lời này sẽ trở lại người đã
xuất ra chúng.
Abraham Lincholn nói, “Sao tôi không loại bỏ kẻ
thù của mình bằng cách biến họ trở thành bạn?” Điều đó
thật đúng. Tất cả kẻ thù của chúng ta sẽ bị loại trừ bằng
cách ta biến họ trở thành những người bạn qua việc yêu
thương họ.
Thân ái,
Lm. Bazil Sengol

CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY
“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho
kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28)
Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá “thuộc lòng” và biết rõ cách lý thuyết các câu chữ này! Tuy nhiên, lúc này đây Đức
Giê-su đang trực tiếp dạy bạn và tôi không phải cách thuộc lòng và lý thuyết đâu! Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã
được chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, đánh đập ta, chiếm đoạt ta… Tất cả những con người khó
thương này đâu phải là những ý tưởng suông hay những hồn ma, nhưng là những con người bằng xương bằng thịt bạn ạ!
Mời Bạn: Thử nhìn xung quanh, ai là người “khó thương” đối với bạn? Ai đang làm bạn “đau khổ” cách này hay cách khác?
Thật oái oăm, đó chính là những người mà Chúa dạy bạn phải yêu mến, chúc phúc, cầu nguyện, trao ban mà không đòi lại
nơi họ điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng khác thường: không phải là ý tưởng, tình cảm, nhưng là hành động và thái
độ sống cụ thể!
Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?
Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa dạy, từ hôm nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội nào sống tinh thần yêu thương
như Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng này!
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ nguyền rủa con, và cầu nguyện
cho kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm hồn và trí khôn con từng tiếng một. Xin Chúa đến giúp con sống những lời dạy
này! Amen.

ST. ANTHONY PARISH
BỮA ĂN TỐI MÙA CHAY
Giáo xứ sẽ tổ chức bữa ăn nhẹ các
buổi chiều tối thứ Sáu trong suốt
mùa Chay, từ 5:00 PM—6:30 PM.
Sau đó sẽ có suy ngắm các chặng
Đàng Thánh Giá tại nhà thờ.
Các bữa ăn sẽ được phục vụ với bánh mì (French Bread)
 03/08: Clam Chowder & Vegetable Barkey
 03/15: Potato Leek & Minestone
 03/22: Clam Chowder & Chunky Vegetable
 04/05: Potato Leek & Minestone
 04/12: Clam Chowder & Vegetable Rice
Kính mời anh chị em đến chia sẻ bữa ăn, tình bằng hữu
tại Hội trường Giáo xứ (Parish Hall).

MARDI GRAS – CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Kính mời anh chị em cùng đến
chung vui với anh chị em Nhân
Viên Giáo xứ trong ngày
Chúa nhật 03/03/2019,
SAU CÁC THÁNH LỄ SÁNG
và CHIỀU tại Parish Hall.
Trò chuyện và vui cùng STAFF
với nhạc vui, bánh ngọt, cà phê và gian hàng chụp ảnh kỷ
niệm với chủ đề MARDI GRAS. Đây là dịp để anh chị
em biết và trò chuyện với toàn thể anh chị em nhân viên
Giáo xứ.

Rất vui được đón tiếp anh chị em cùng với gia đình và
bạn bè thân hữu của anh chị em.
GIÁO XỨ TĨNH TÂM MÙA CHAY
03/11-13/2019
Thuyết giảng: Cha Romane St. Vil, MM.

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
CÁC NGÀY THỨ SÁU MÙA CHAY, 4:30 PM
Chặng Đàng Thánh Giá (tiếng Việt) tr ong các ngày
thứ Sáu trong mùa Chay sẽ được chuyển dời sớm hơn, lúc
4:30 PM tại nhà thờ St. Anthony.
Các bậc phụ huynh đón các cháu nhỏ học tại trường St.
Anthony có thể ở lại tham dự.

CRS - RICE BOWL
Tham gia cộng đồng đức tin, có hơn
14,000 cộng đồng Công giáo trên toàn
quốc, hành trình mùa Chay tiếp cận với
chương trình CRS-RICE BOWL, chia sẻ
phần tiết kiệm chi tiêu mùa Chay cho
người túng thiếu.
Mỗi gia đình hãy nhận CRS Rice Bowl tại tiền sảnh nhà thở
(vestibule) thứ Bảy 03/02 & Chúa nhật 03/03.
Trong suốt 40 ngày mùa Chay, chúng ta sẽ tiếp cận với
những anh chị em thiếu thốn trên toàn thế giới.

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.
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

“Taking Up the Call to Mission in our Daily Lives”

Hoặc ghi danh trực tuyến: tinyurl.com/REACHanthony

Cha Romane sẽ chia sẻ bài giảng trong các thánh lễ
cuối tuần ngày 9 & 10/3

ỦNG HỘ TRANG QUẢNG CÁO CỦA GIÁO XỨ

English: Thứ Hai, Ba 03/11&12: 9:00 am & 7:00 pm
Thứ Tư 03/13: 10:00 am & 7:00 pm
Español: thứ Bảy 03/09: 9:00 am - 3:00 pm (Parish Hall)

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.

