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CHÚA NHẬT IV 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
đã ứng nghiệm
lời Kinh Thánh
quý vị
vừa nghe.”
(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: Gr 1, 4-5, 17-19

PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng:
"Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết
ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến
thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân
tộc. Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy,
và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho
ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho
ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi
nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một
vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng
tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống
ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với
ngươi để giải thoát ngươi".
Đó là lời Chúa.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng:
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi
vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán
phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ
nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và
Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe
câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính
mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông
hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp:
"Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được
đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi,
đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng
lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp
trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một
nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại
Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi
trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào
trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người
Syria". Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều
đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi
thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì
của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ
qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 (bài dài)
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao
trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn
hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và
thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng
la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói
tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan;
nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non,
mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân
phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp
mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không
làm ích gì cho tôi. Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái
không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không
ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không
vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý,
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng
tất cả. Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ
diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến
mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói
tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều
có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ,
suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi
đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ,
chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy
giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc
bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin,
đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba
nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.
Đó là lời Chúa.

TIN
Tin là thái độ căn bản trong cuộc sống. Chẳng ai có thể
sống mà không tin. Không tin người này nhưng lại tin người
kia. Không tin lý thuyết này nhưng lại tin giả thuyết nọ.
Thành ra ai cũng phải chọn một niềm tin. Không phải chọn
một cách vu vơ, mù quáng, nhưng một cách sáng suốt và tự
do. Ðiều khó là giữ cho lòng mình được tự do thanh thoát,
không bị những định kiến ràng buộc hay tư lợi chi phối, nhờ
đó chúng ta dám chọn sự thật, dù sự thật đó làm đổ nhào
mọi điều ta nghĩ, và xoay lại hướng đi của cả đời ta...
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadarét đã không tin Chúa vì
Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin
Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã
không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con
người.Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới
hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một
Hội Thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn
mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra
Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng
cuộc sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

02/03/2019
Anh chị em thân mến,
Với trái tim đầy tràn và đầu óc quay cuồng (từ máy bay),
chúng tôi đã trở về sau chuyến hành hương đến Ý.
Chuyến đi ngập tràn ơn phúc, nhiều kinh nghiệm và
những cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Mỗi lần tôi dẫn đoàn đi
hành hương, tôi rất vui thấy anh chị em hành hương liên
kết với nhau và làm nên một cộng đoàn trong suốt hành
trình. Nhóm chúng tôi gồm 48 người bắt đầu từ Roma, và
hai người khác chỉ tham gia với nhóm ở Roma, sau đó rời
khỏi nhóm và chúng tôi chỉ còn 46 người trong suốt hành
trình còn lại.
Thông thường chúng tôi sẽ kết thúc hành trình ở Roma tại
mộ của hai vị thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đó là
chương trình ban đầu đến khi chúng tôi sực nhớ Đức
Thánh Cha sẽ rời khỏi thành cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
trong những ngày cuối cùng của cuộc hành hương. Chúng
tôi chuyển hướng đi vòng quanh, bắt đầu từ Roma, sau đó
kết thúc tại Bắc Ý, và sẽ hai lần dừng lại tại Padua, nơi
mộ thánh Anthony, vị thánh bổn mạng của chúng ta. Hóa
ra lại là một ân phúc lớn lao cho cả hành trình, chúng tôi
đem theo ý cầu nguyện của anh chị em đã ủy thác cho
chúng tôi, đặt trước bàn thờ tại tất cả các đền thờ và hầm
mộ nơi chúng tôi cử hành Thánh Lễ cho đến khi chúng
tôi kính viếng mộ thánh Anthony, rồi để lại các ý cầu
nguyện ấy lại với thánh nhân. Kết thúc hành trình tại Bắc
Ý, thời điểm này thời tiết trong năm nhiệt độ lạnh cóng,
nhưng chắc chắn nó không làm đóng băng tinh thần của
những người hành hương chúng tôi.

Bắt đầu từ Roma, ngày đầu tiên chúng tôi đi tham quan
quanh thành phố Vatican. Nhà khách Carmelite mà chúng
tôi nghỉ lại gần lâu đài Castel Sant’ Angelo không xa đền
thờ thánh Phêrô lắm. Ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu đi
bộ qua đền thờ thánh Phêrô tham dự thánh lễ 8 giờ sáng.
Thật là một ân huệ lớn lao khi đến đền thờ thánh Phêrô
trước khi khách du lịch đến. Vì bất cứ ai xin tôi lời
khuyên khi đến Rôma, tôi luôn nói với họ hãy đến đền
thờ thánh Phêrô trước 8 giờ sáng để thưởng thức ngôi đền
thờ lớn nhất Kitô giáo yên tĩnh và vắng người. Khi bước
vào quảng trường, chúng tôi có thể ngắm nhìn hang đá
làm bằng cát vẫn còn đó và Cây thông Giáng Sinh khổng
lồ. Chúng tôi dự Thánh lễ sáng tại phần một thánh Gioan
Phaolô II. Tôi bước vào phòng thánh, ghi danh và mặc áo
lễ. Một người chia sẻ tấm hình của tôi đi ngang qua thánh
Phêrô, mặc phẩm phục và cầm chén lễ trên tay nói, “Cha

thực sự nhanh nhẹn quá.” Vâng, với lịch trình và chiều
dài phải đi qua đại thánh đường, tôi đoán là tôi phải đi
nhanh hơn như khi tôi ở giáo xứ St. Anthony.
Lời nguyện nhập lễ (lời nguyện mở đầu): Lạy Chúa
nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; nguyện
xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết
nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn
vẹn.
Lời nguyện này lập tức nhắc tôi nhớ đến lời khích lệ
không ngơi nghỉ của thánh Gioan Phaolô II khi phải đối
diện với những khó khăn đang diễn ra trước mắt, ngài
thường xuyên lập lại lời Chúa Giêsu, “Đừng sợ.” Cảm
nghiệm ơn kêu gọi riêng của bản thân bắt đầu khuấy
động lại tại chính nơi gặp gỡ vị Đại diện can đảm của
Chúa Kitô vào năm 2000, tôi rất cảm động khi cử hành
Thánh Lễ trước phần mộ của ngài. Lời nguyện này thật
hoàn hảo cho ngày hôm đó, và đã khơi lại nhiều nguồn
cảm hứng cho anh chị em hành hương khi chúng tôi bắt
đầu hành trình.
Tôi cầu xin thánh Gioan Phaolô II và thánh bảo trợ
Anthony giúp chúng tôi trong vấn đề lập biểu đồ cho
tương lai ở đây trong việc hoàn thiện Kế hoạch Mục vụ
mà chúng ta đang thực hiện trong năm qua.

Thân ái trong Trái Tim Chúa,
Lm. Jack Shrum,
Chánh xứ

BÀI CA ĐỨC MẾN
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
không ghen tương, không vênh vang,
không tự đắc, không làm điều bất chính,
không tư lợi, không nóng giận,
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác,
nhưng vui khi thấy điều chân thật.
Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả.
Đức mến không bao giờ mất được.
(1Cr 13, 4-8)

KINH SỰ SỐNG
Lạy Cha rất nhân từ,
sự Sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến
để thánh hoá và duy trì Sự Sống,
và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại Sự Sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác
độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An
của Cha, Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban
cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn
nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương và đầy nhân
ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng thương xót của Cha trên thân phận của
chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, Thánh Giêrađô và các Thánh Anh Hài.
Amen.

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2
Cầu cho mọi người biết sống quảng đại.

Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những
nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm
và bạo lực.

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.
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.

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

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 Hạnh bằng tiếng Việt.

