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CHÚA NHẬT VIII 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.

"Miệng nói
những điều
đầy ứ
trong lòng."
(Luca 6, 45)

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: Hc 27, 5-8 (Hl 4-7)

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 54-58

Trích sách Huấn Ca.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết
xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như
vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử
những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào,
thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy.
Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì
lời nói là sự thử thách của con người.
Đó là lời Chúa.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường
sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết
đã tiêu tan trong chiến thắng". "Hỡi tử thần, chiến thắng
của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu?
Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm
tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em
thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy
luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết
rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng
phí trong Chúa.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 6, 39-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không
sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với
người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong
mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi
mắt anh em ngươi.
"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái
thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi
lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì
miệng mới nói ra".
Đó là lời Chúa.

CÂY ĐỜI XANH TƯƠI - Thiên Phúc
“Sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới” (Lc 6, 41). Người ta
thường rất hà tiện trong lời khen ngợi, nhưng lại quảng đại trong tiếng chê bai. Có thể nói một trong những tội con người dễ
phạm nhất: đó là hay xét đoán, nghĩ xấu, nghĩ sai cho người khác.
Để có đôi mắt trong sáng, chúng ta không nên nhìn vào đôi mắt kẻ khác để thấy “cái rác” trong đó, hay “bới lông tìm vết” để
xét đoán, chỉ trích họ, nhưng hãy nhìn vào chính đôi mắt tâm hồn mình, để thấy “cái đà” của kiêu căng tự mãn, của phô
trương giả hình, để thanh lọc cho nên trong sáng. Vì người xưa có câu “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”, nên việc
nhìn lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là điều cần thiết của mỗi tín hữu Kitô, nhất là những việc lãnh đạo, hướng dẫn các
tâm hồn. Triết gia Chilon cũng cho chúng ta một luật sống bất hủ: “Hãy tự biết mình”. Thánh Âu-tinh thường cầu nguyện :
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.
Biết mình thường hèn yếu lỗi lầm để đừng bao giờ khắt khe lên án anh em.
Biết mình hay che đậy giả hình để cảm thông dung thứ cho kẻ khác.
Biết mình thích phô trương háo thắng để đừng phê phán nhạo báng một ai.
Lời Đức Giêsu đã nói trong đoạn Tin mừng hôm nay: “Cây tốt thì sinh trái tốt, cay xấu thì sinh trái xấu” (Lc 6,43). Lời nói
việc làm của người tín hữu Kitô chỉ có thể sinh hoa kết trái tốt tươi, nếu siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa. Đời
sống của chúng ta chỉ có thể “phát xuất ra sự lành” nếu chúng ta được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa vì Lời Chúa là lời
yêu thương và Mình Chúa là Bí tích tình yêu. Những ai sống trong vị kỷ, xét đoán, chỉ trích và thù hằn, kẻ ấy sẽ chết trong
bóng tối gian ác của chính mình.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con khô héo trong thái độ chỉ trích, trong lối nhìn tiêu cực, trong cách nghĩ đen tối, nhưng xin
cho cây đời chúng con được xanh tươi, để sinh hoa kết trái của an bình, hạnh phúc và yêu thương. Amen.

03/03/2019
Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho mùa Chay thánh sẽ
bắt đầu trong tuần này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em
đoạn trích thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô.
(Lm. Jack Shrum)
Mỗi năm, thông qua Mẹ Giáo hội, Thiên Chúa “ban cho
chúng ta mùa vui này khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm mầu
nhiệm vượt qua bằng tâm trí và tâm hồn đổi mới khi
chúng ta hồi tưởng những sự kiện vĩ đại đã mang đến cho
chúng ta cuộc sống mới trong Đức Kitô (Lời nói đầu của
Mùa Chay I).
… Lễ mừng Tam nhật Vượt qua về sự thương khó, tử nạn
và phục sinh của Đức Kitô, đỉnh cao của năm phụng vụ,
kêu gọi chúng ta hàng năm thực hiện một chuyến hành
trình chuẩn bị, theo sự hiểu biết rằng “chúng ta tuân theo
Đức Kitô (xem Rôma 8:29) là một món quà vô giá về
lòng thương xót của Thiên Chúa.
… Tạo dựng đòi hỏi khẩn thiết sự mặc khải của con cái
Thiên Chúa, những người đã được tạo ra “một sáng tạo
mới.” Vì “nếu bất kỳ ai ở trong Đức Kitô, người ấy là một
sáng tạo mới; cái cũ đã qua; hãy trông, cái mới đã đến (2
Cor 5:17). Thật vậy, nhờ vào việc được tiết lộ, bản thân
tạo vật có thể truy niệm Lễ Vượt Qua, mở ra một trời mới
và một đất mới (x. Rev 21: 1). Con đường đến Lễ Phục
Sinh đòi hỏi chúng ta phải làm mới diện mạo và tâm hồn
của mình là những Kitô hữu thông qua sự ăn năn, cải tâm
và tha thứ, để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu
nhiệm Vượt Qua.
“Những tha thiết đợi chờ” này, mong đợi tất cả sự sáng
tạo này, sẽ được đáp ứng trong sự mặc khải của con cái
Thiên Chúa, nghĩa là khi các Kitô hữu và tất cả mọi người
bước vào quyết định chuyến “du hành”, mà sự cải tâm đòi
hỏi. Tất cả sự sáng tạo được mời gọi, cùng với chúng ta,
bước ra khỏi “sự trói buộc của nó nhằm phân hủy và
giành được sự tự do vinh quang của con cái Thiên
chúa” (Rm 8:21). Mùa Chay là một dấu hiệu bí tích của
sự chuyển đổi này. Nó mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu
nhiệm Vượt Qua một cách sâu sắc và cụ thể hơn trong đời
sống cá nhân, gia đình và xã hội, trên hết bằng cách ăn
chay, cầu nguyện và thi ân.

Ăn chay, nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng
ta đối với tha nhân và với tất cả những sáng tạo, từ bỏ
cám dỗ để “ngấu nghiến” mọi thứ hầu thỏa mãn lòng
khao khát của chúng ta và sẵn sàng cam chịu cho tình
yêu, có thể lấp đầy sự trống rỗng của trái tim chúng ta.
Cầu nguyện, dạy chúng ta từ bỏ sự sùng bái thần
tượng và sự tự mãn cái tôi của chúng ta, và thừa nhận nhu
cầu của chúng ta đối với Thiên Chúa và lòng thương xót
của Người. Thi ân, nhờ đó chúng ta thoát khỏi sự điên rồ
của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân với niềm tin viển
vông rằng chúng ta có thể bảo đảm một tương lai không
thuộc về chúng ta. Và do đó, tái khám phá niềm vui kế
hoạch của Thiên Chúa dành cho sự sáng tạo và cho mỗi
chúng ta, đó là hãy yêu Người, yêu anh chị em của chúng
ta, và toàn thế giới, và tìm thấy trong tình yêu này hạnh
phúc đích thực của chúng ta.
Anh chị em thân mến, thời gian mùa chay bốn mươi ngày
của Con Thiên Chúa trong sa mạc về sự sáng tạo có mục
đích biến nó một lần nữa trở thành vườn hiệp thông với
Thiên Chúa trước tội nguyên thủy (x. Mc 1: 12-13; Is 51:
3). Cầu xin Mùa Chay năm nay của chúng ta là một hành
trình trên cùng con đường đó, mang lại niềm hy vọng của
Đức Kitô cho sự sáng tạo, “để nó có thể được giải thoát
khỏi sự trói buộc nhằm phân hủy, và giành lại được sự tự
do vinh quang của con cái Thiên chúa” (Rom 8: 21).
Chúng ta đừng cho phép mùa hồng ân này trôi qua vô ích!
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta đặt ra một con
đường chuyển đổi thực sự. Chúng ta hãy để lại đằng sau
sự ích kỷ và tự hấp thụ của bản thân, và hướng về Lễ
Vượt Qua của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đứng bên cạnh
anh chị em của chúng ta trong lúc khó khăn, chia sẻ lương
thực tinh thần và vật chất của chúng ta cho họ. Theo cách
này, bằng cách chào đón một cách cụ thể chiến thắng của
Đức Kitô vượt qua tội lỗi và cái chết bước vào cuộc sống
của chúng ta, chúng ta cũng sẽ tỏa ra sức mạnh biến đổi
của nó cho tất cả tạo vật.

Từ Vatican, ngày 4 tháng Mười năm 2018,
Lễ thánh Phanxicô Assisi
Phanxicô

(Trích bản chuyển ngữ của Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn)

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3
Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin
cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các
cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm
thấy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết
quyền lợi của mình.

CHƯƠNG TRÌNH THỨ TƯ LỄ TRO
 6:30am
 8:45am (School)
 12:15pm
 6:30pm (Multilingual)
 8:30pm
GIỮ CHAY NGÀY THỨ TƯ LỄ TRO

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.

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.

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
Hoặc ghi danh trực tuyến: tinyurl.com/REACHanthony

Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu
Tuần Thánh buộc giữ chay và kiêng thịt.” Trong ngày
ăn chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít, không
được ăn no. Không được ăn vặt giữa các bữa ăn.
+ Tuổi giữ chay, theo GL 97, số 1252: “Mọi tín hữu
tuổi từ 18 cho đến 60 tuổi thì buộc phải giữ chay”.
+ Tuổi kiêng thịt, theo GL 1252: Luật kiêng thịt
buộc những người từ 14 tuổi trọn. Tuy nhiên, các Chủ
Chăn và các phụ huynh phải lo dạy cho các em chưa đến
tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng hiểu biết ý nghĩa
đích thực của việc thống hối. Theo luật của Giáo Hội Hoa
Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong mùa Chay phải kiêng
thịt.
+ Luật giữ chay kiêng thịt cũng có thể miễn hoặc giảm
cho những người (già yếu, đau bệnh, phụ nữ có thai, phụ
nữ nuôi con bằng sữa mẹ…)
Ba việc làm truyền thống trong Giáo
Hội Công Giáo trong mùa Chay là:
Ăn Chay, Cầu Nguyện, và Việc
Làm Bác Ái.

GIÁO XỨ TĨNH TÂM MÙA CHAY
03/11-13/2019
Thuyết giảng: Cha Romane St. Vil, MM.
“Taking Up the Call to Mission in our Daily Lives”
Cha Romane sẽ chia sẻ bài giảng trong các thánh lễ
cuối tuần ngày 9 & 10/3

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)
Liên lạc: Sarah Goins, ssingh@st-anthony.cc ,
(425) 277-6205

