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CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
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.

"Nếu

các ngươi
không ăn năn
hối cải, thì tất
cả các ngươi
cũng sẽ bị
huỷ diệt
như vậy."
(Luca 13, 3 )

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: Xh 3, 1-8a. 13-15
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là
Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc,
đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra
với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn
thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói:
"Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai
không bị thiêu rụi". Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa
bụi gai Người gọi ông: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Dạ con
đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở
chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại
nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của
Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của
Giacóp". Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa.
Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta
đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết
nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát
khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất
tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật". Môsê thưa với
Thiên Chúa rằng: "Này con sẽ đến với con cái Israel và
bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với
anh em. Nếu họ hỏi con: 'Tên Người là gì?', con sẽ nói sao
với họ?" Thiên Chúa nói với Môsê: "Ta là Đấng Tự Hữu".
Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: 'Đấng Tự
Hữu sai tôi đến với anh em' ". Thiên Chúa lại nói với
Môsê: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: 'Thiên Chúa
của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa
của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em'.
Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi
nhớ qua mọi thế hệ". Đó là lời Chúa.
DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Người ta có thể nhầm lẫn trong việc giải thích các "dấu chỉ
thời đại". Thời Đức Giêsu, người ta thường cho rằng, các
nạn nhân của tai họa là những kẻ chịu hình phạt vì tội lỗi của
mình. Đó là cách đánh giá rẻ mạt, nhằm trấn an lương tâm.
Nhưng Đức Giêsu giải thích kiểu khác: những tai nạn, thảm
họa không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Người quả
quyết điều đó không mập mờ. Đó chỉ là lời mời gọi để mọi
người có dịp hoán cải. Tất cả điều xấu xảy đến cho ta hay
cho những người thân cận, đều là dấu chỉ biểu lộ sự dòn
mỏng của con người: ta không nên tìm đến sự an toàn giả
tạo…nhưng đi đến "cùng đích" của ta… khẩn thiết phải xác
định lập trường. Cuộc "duyệt xét lại đời sống" dựa trên
những biến cố, không khi nào được đi tới một xét đoán kẻ
khác (việc đó quá dễ dàng), nhưng nhắm đến một cuộc hoán
cải cá nhân.
(Giáo phận Phú Cường)

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay
biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới
áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được
thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn
cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức
uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất
từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là
Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã
sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.
Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng
ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những
người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách
như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng
bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến
cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo
chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối
cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ
kẻo ngã.
Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 13, 1-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc
quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà
lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các
ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như
vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở
xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng
nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi
cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị
tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi
hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi:
không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì
tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả
trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà
không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba
năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có.
Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng
anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay
nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó
có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'".
Đó là lời Chúa.

3/24/2019

Anh chị em thân mến,
Trong chuyến hành hương đi Italy, chúng tôi có dừng lại
ở thành phố Florence. Florence không phải là điểm dừng
của chuyến hành hương, nhưng nó lại đứng đầu danh sách
cho khách du lịch vì những kiến trúc và nghệ thuật tuyệt
đẹp phủ khắp thành phố. Tôi đã có cơ hội sống ở thành
phố Florence 3 tháng khi tôi còn là sinh viên trường Cao
đẳng Edmonds Community cho chương trình nghiên cứu
nước ngoài. Mỗi ngày đều có cái gì đó mới mẻ để xem.
Tôi thích đi dạo trên các đường phố và ngắm cảnh. Tôi
thường đi dạo vào các con đường khác nhau để ngắm
nhiều cảnh đẹp ẩn dấu trong thành phố tuyệt vời này.
Một lý do duy nhất (khác với những điểm tham quan
tuyệt vời và thức ăn ngon) chúng tôi dừng lại thành phố
Florence cho chuyến hành hương, là để viếng nhà thờ
Thánh Marco và một tu viện ngay đó của các thày dòng
Đa-minh mà bây giờ là một viện bảo tàng. Trong tu viện
cổ này có bức bích họa gốc của chân phước Fra Angelico.
Fra Angelico là một linh mục dòng Đa-minh sống một
thời trong tu viện và đã sơn các bức bích họa tuyệt vời
trong các căn phòng nơi các tu sĩ sẽ cầu nguyện, nghiên
cứu và ngủ nghỉ. Mỗi một bức bích họa là một kiệt tác,
nhưng lớn nhất trong các bức họa trên là bức tranh Nhập
Thể được sơn vẽ trên tường của hành lang. Tôi nhớ lần
đầu tiên tôi thăm viếng tu viện khi còn là một sinh viên
trong chuyến đi thực tập ở đó. Tôi đi lên cầu thang và sau
đó tại chóp đỉnh tôi được chào đón bằng một cảnh đẹp
tuyệt vời và ngoạn mục nhất mà tôi chưa từng thấy. Tôi
phải dừng lại hồi lâu trước khi tôi có thể rời đi được.

Khi chúng ta chuẩn bị cử hành ngày lễ tuyệt vời 25 tháng
3, tôi khuyến khích anh chị em suy niệm mầu nhiệm vui
đầu tiên của chuỗi Mân Côi. Khi lần chuỗi, tôi thường
nhớ lại hình ảnh này trong tâm trí. Đức Maria trong khu
vườn tu viện, nhận lãnh sứ điệp từ thiên thần trong cầu
nguyện. Thiên Chúa muốn nói chuyện với chúng ta trong
những ngày này. Ngài muốn gửi Chúa Giêsu đến ở với
chúng ta, chỉ khi nào Đức Giêsu ở trong lòng Đức Maria.
Điều này cũng xảy ra khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu
trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta đã sẵn sàng như Đức
Mẹ chưa? Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa
Giêsu chưa?
Tuần lễ này chúng tôi cũng mời gọi anh chị em tham gia
lời cầu nguyện nhận con nuôi tinh thần. Đấng Đáng Kinh
Fulton Sheen đã viết lời cầu nguyện đơn giản để cầu
nguyện hằng ngày trong suốt 9 tháng nhận nuôi một đứa
trẻ đang có nguy cơ bị phá thai. Chúng ta đặt tên cho đứa
trẻ và cầu nguyện với lời cầu nguyện đơn sơ này mỗi
ngày. Chúng tôi có những tấm thiệp thánh với lời cầu
nguyện trên đó, để anh chị em có thể đem về và cầu
nguyện cách cá nhân hay theo gia đình. Kết thúc của
tháng thứ chín, chúng ta sẽ mừng sinh nhật của những em
nhỏ này vào ngày lễ Các Thánh Anh Hài với ngày lễ thôi
nôi, chúng tôi sẽ thu gom các vật dụng để giúp cho các bà
mẹ mới đang thiếu thốn. Xin vui lòng nhận một tấm thẻ
thánh và tham gia với chúng tôi trong việc làm tuyệt vời
này.
Thân ái trong Trái Tim Chúa,
Lm. Jack Shrum,
Chánh xứ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúng con tạ ơn
Chúa đã mạc khải cho chúng con về tình thương cao
vời của Thiên Chúa ngang qua biến cố Nhập Thể của
Đức Giêsu. Xin Chúa ban cho chúng con học được bài
học khiêm nhường thẳm sâu nơi Mẹ Maria. Ước gì qua
sự khiêm nhường của mỗi người chúng con, kế hoạch
và thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc
đời mỗi chúng con. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển

SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY

CÁC NGÀY THỨ SÁU TRONG MÙA CHAY

Bắt đầu với thánh lễ Chúa nhật, có rất nhiều cách để sống
tinh thần Mùa Chay của Giáo hội. Có nhiều cơ hội để ăn
chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đây là vài hoạt
động mà bạn có thể áp dụng để sống Mùa Chay Thánh:
Nhớ lại Bí tích Thánh tẩy. Nếu bạn nhớ về Bí tích
Thánh tẩy, hãy chia sẻ với gia đình. Nếu bạn hoặc các
thành viên gia đình đã rửa tội cho con cái, hãy hỏi: Tôi
cảm thấy thế nào khi đưa con đi rửa tội? Nếu có thể, hãy
hỏi cha mẹ về Bí tích Thánh tẩy, Bí tích Thêm sức và
Rước lễ lần đầu của mình. Hãy nghĩ về ý nghĩa của các
Bí tích đó là một phần trong Nhiệm thể Chúa Kitô qua
những lúc thánh thiện đó.
Tạo khoảng cầu nguyện trong gia đình. Một chiếc bàn
nhỏ trải khăn tím, có Thánh giá và cây nến là những gì
bạn cần. Đừng cảm thấy có lỗi nếu bạn không đến cầu
nguyện hằng ngày ở "không gian thánh" đó. Hãy tạo
"không gian thánh" đó ở nơi dễ thấy khi bước vô nhà,
"không gian thánh" đó sẽ nhắc nhớ bạn cầu nguyện và tạ
ơn Thiên Chúa.
Chúc phúc cho các con. Nếu bạn chưa làm vậy, hãy
dùng Mùa Chay là thời gian để bắt đầu chúc phúc cho các
con bằng cách vẽ dấu Thánh giá trên trán chúng. Ai trong
chúng ta cũng cần được nhắc nhớ đến Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần.
Dọn dẹp và trao tặng. Chúng ta có thói quen dọn dẹp
nhà cửa lúc gần Tết, Mùa Chay cũng mời gọi chúng ta
dọn dẹp cả nhà cửa lẫn "ngôi nhà tâm hồn" của mình.
Hãy chọn những món đồ nào đó để trao tặng người khác.
Nếu bạn cho người mình quen biết, hãy ghi chú vài lời
vào miếng giấy kèm theo tặng vật - chẳng hạn nhắc lại
một kỷ niệm: "Tôi nhớ lần đầu tiên gặp bạn. Có thể bạn
rất vui!", hoặc có thể là một lời xin lỗi, một lời khen, một
lời tâm sự,...
Lập một hành trình. Dân Do thái băng qua sa mạc
ròng rã 40 năm để tới Đất Hứa, chúng ta cũng trải qua
hành trình 40 ngày chay tịnh để tiến về Đại lễ Phục sinh không phải lúc nào hành trình cũng êm xuôi trên con
đường bằng phẳng. Sự phát triển tâm linh thực sự thường
phải qua những chặng đường quanh co khúc khuỷu và
gập ghềnh nhiều. Suy niệm về phương diện này trong
Mùa Chay, suy niệm riêng hoặc cùng gia đình, cùng bạn
bè, bằng cách phác họa đường đi và bước theo con đường
khúc khuỷu đó. Hãy tạo những điểm dừng trên đường đi
để có thể cầu nguyện - cho người thân, bạn bè, cho hàng
xóm, cho thế giới,...

4:30 PM (tiếng Việt) - NHÀ THỜ ST. ANTHONY
CẦU NGUYỆN CHO THAI NHI
Mỗi ngày có trên 4,000 trẻ sơ sinh bị thiệt
mạng vì tệ nạn phá thai. Các em là những
sinh vật bé nhỏ không thể tự vệ ngoài bàn
tay Thiên Chúa có thể chấm dứt thảm sát
này. Để cầu nguyện cho các thai nhi, anh chị
em hãy nghĩ đến việc nhận con nuôi tinh
thần. Cầu nguyện là vũ khí lợi hại nhất để giúp các em
cách hữu hiệu. Xin vui lòng nhận một tấm thẻ cầu nguyện
CON NUÔI TINH THẦN tại tiền sảnh nhà thờ
(Vestibule), hoặc tại văn phòng Giáo xứ (PMC), để cầu
nguyện cho các em nhỏ này mỗi ngày trong 9 tháng để
cứu lấy mạng sống của các em.
THAM QUAN
TRƯỜNG ST. ANTHONY
Vì thời tiết không lý tưởng cho ngày tham
quan trường lần trước, chúng tôi sẽ tổ chức
ngày Mở Cửa Trường Mùa Xuân vào ngày Chúa nhật
4/7/2019, từ 10:15 am – 1:30 pm. Anh chị em có thể
ghé thăm trước bất cứ lúc nào trong những giờ mở cửa
này để gặp gỡ Thày Hiệu Trưởng, các giáo viên và tham
quan một vòng quanh trường. Bất cứ thắc mắc nào của
anh chị em sẽ được giải đáp.
Muốn biết thêm chi tiết cho lịch trình tham quan cá nhân,
xin vui lòng liên lạc Jill Eaton (425) 255-0059 hoặc
eaton@sasr.org.
NGÀY HỘI TASTE OF ST. ANTHONY
Thứ Bảy 5/4/2019 (May 4th)
Vietnamese M. Commission kính mời
anh chị em cùng đến góp bàn tay với
Nhóm để phục vụ món ăn Việt trong
ngày hội ẩm thực các Sắc tộc tại Giáo
xứ. Ngày hội sẽ mở đầu bằng việc tôn
vinh Mẹ Maria - Hoa tháng Năm,
thưởng thức ẩm thực, các điệu múa
truyền thống của các Sắc tộc và trò
chơi cho trẻ em.
Chi tiết xin liên lạc:
Sr. Maria Dinh (425) 277-6242, srmaria@st-anthony.cc

(Chuyển ngữ từ Catholic Digest)
Trầm Thiên Thu (nguồn danchuausa.net)

