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Ngày 26 tháng 01 năm 2020
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Giáo xứ St. Anthony
là giáo xứ Công giáo
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 BÍ TÍCH

Giải Tội

Rửa Tội

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
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

"Người vào
Capharnaum để ứng
nghiệm lời tiên tri
Isaia đã tiên báo".
(Matthêu 4, 13-14)

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Ngày thường

7:50 am

Thứ Tư

6:30 am
8:45 am

Thứ Bảy

8:00 am

Thứ Năm
(hàng tuần)

8:30 am – 6:00 pm

Thứ Sáu
(đầu tháng)

9:00 pm – 7:30 am
(thứ Bảy)

5:30 pm

Chúa nhật

7:30 am
9:00 am
10:45 am

Hôn Phối Xin liên lạc ít nhất trước 7 tháng để
chuẩn bị cho việc hôn nhân.
Kristen Abbananto: 425-277-6205

CHẦU THÁNH THỂ

12:30 pm
5:30 pm
(Espanol)

LIÊN LẠC
Văn phòng Giáo xứ
: 425-255-3132
Fr. Jack Shrum
: 425-255-3132
Sr. Maria Phuong Dinh : 425-277-6242

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3)
Trích sách Tiên tri Isaia.
Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong
tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông
Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong
tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã
chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng
dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước
mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như
khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn
ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người
đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với
nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ
trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em
thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng:
giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều
này, là mỗi người trong anh em nói: "Tôi, tôi thuộc về
Phaolô; - "Tôi về phe Apollô"; - "Còn tôi, tôi về phe
Kêpha"; - "Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô". Chúa Kitô bị
phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì
anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu
phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao
giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo
thập giá của Đức Kitô ra hư không.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 4, 12-23 (bài dài)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất
Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã
thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao
giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai
anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo
hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông
bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan
em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà
đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng
nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Đó là lời Chúa.

CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG
Suy niệm: Trong những ngày giỗ, tết chúng ta thường kính nhớ tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính biết ơn đối với bậc sinh
thành, và trên hết, tôn thờ cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự, là Đấng chúng ta phải tạ ơn và tôn vinh
suốt đời, không chỉ trong những biến cố lớn lao, mà cả trong những đau khổ thường ngày. Quả thật, cuộc đời chúng ta
không chỉ là những ngày tết, hay những biến cố quan trọng, mà phần lớn là những ngày bình thường như mọi ngày. Cám
dỗ lớn nhất của chúng ta là để cho những ngày đó trở thành tầm thường, tẻ nhạt. Chúng ta được mời gọi hoán cải liên lỉ
để luôn làm mới các tương quan thường ngày với Chúa, với tha nhân, cách riêng với những người thân cận của mình
trong gia đình.
Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô nói: “Hoán cải hằng ngày là cố gắng liên tục để thanh tẩy trái tim”. “… nếu bạn không thể
nói xấu người khác, thì bạn đã đi đúng con đường nên thánh… khi muốn chỉ trích một người láng giềng, hãy cắn lưỡi
nhẹ một chút. Lưỡi bạn sẽ hơi sưng nhưng linh hồn bạn sẽ lành thánh hơn trên con đường này… Không có gì to tát,
không có việc hành xác, thật là giản dị. Xin đừng lui bước…”. Bạn có sẵn sàng cho việc hoán cải chính mình trong từng
việc nhỏ mỗi ngày như vậy không?
Sống Lời Chúa: Quan tâm chăm sóc người thân của mình với ý thức “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện
tại” (ĐHV.17).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và biết đón nhận những hy sinh trong những vất vả hằng ngày; để
tâm hồn con được thanh tẩy, để biết yêu mến Chúa và ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

01/26/2020
Anh chị em thân mến,
Một ngày nọ khi tôi đang chuẩn bị bản báo cáo về chuyến viếng thăm công nhận sắp tới, tôi xem qua các tài liệu từ lần
kỷ niệm thứ 50 của trường trở về trước đến năm 1977. Năm đó, nhà trường đã có buổi lễ kỷ niệm và mời cộng đoàn Nữ
Tu tiên khởi, Các Nữ Tu Dòng Nữ Tử Bác Ái thành Halifax, đến dự sự kiện đặc biệt này. Lúc đó, hai thành viên đầu tiên
của cộng đoàn vẫn còn sống, Sr. Maria Regis và Sr. Maria Josepha. Họ không thể đến tham dự được, nhưng Sr. Maria
Regis viết một lá thư rất nồng ấm được ký bởi nhiều nữ tu đã phục vụ ngôi trường này qua nhiều năm. Vào thời điểm Kỷ
niệm lần thứ 50, có 19 giáo viên và nhân viên, hiệu trưởng là Cô Theresa Lackie và linh mục chánh xứ là Cha Stephen
Szeman.
Đến hôm nay thấm thoát đã 7 năm kể từ lần Mừng Kỷ niệm lần thứ 100, chúng ta hiện có 57 giáo viên và nhân viên, 2
nữ tu, một thuộc dòng Providence làm việc thiện nguyện tại các lớp Nghệ thuật, và một nữ tu từ cộng đoàn Dòng Mến
Thánh Giá làm việc trong chương trình Chăm sóc Sau Giờ học của chúng tôi. Chúng ta thật diễm phúc với sự hỗ trợ
mạnh mẽ của Cha quản xứ hiện tại, Cha Jack và tất cả những gì Cha làm cho nhà trường là để khuyến khích và nâng cao
Giáo dục Công Giáo. Tuần này chúng tôi khởi động lễ kỷ niệm Giáo dục Công giáo hàng năm, hiện vẫn còn mạnh mẽ
tại trường St. Anthony. Chúng tôi liên kết với các trường Công giáo trên toàn quốc tuần lễ này để kỷ niệm sự đóng góp
của trường Công giáo chúng ta cũng như các trường Công giáo khắp các tiểu bang trong đất nước, đã và đang làm cho
Giáo hội, cho Niềm Tin và cho đất nước chúng ta.
Hôm nay tôi muốn cám ơn mỗi anh chị em giáo dân vì sự hỗ trợ của anh chị em cho trường và các em học sinh tuyệt vời
của chúng ta. Tôi đặc biệt xin anh chị em cầu nguyện cho nhà trường, các giáo viên, các nhân viên và các gia đình đã hy
sinh, và cho phép chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ giáo xứ ủy thác, để cung cấp nền Giáo dục Công giáo cho những gia
đình nào đang tìm kiếm. Một lần nữa xin cảm ơn và chúng tôi đã dành một phần trong suốt tuần lễ kỷ niệm các Trường
Công Giáo vào ngày thứ Tư tuần này như là một Ngày Tri Ân Giáo Xứ. Như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm
nay, “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Với tư cách là hiệu
trường, tôi rất tâm đắc những lời này. Tôi đã đáp trả lời kêu gọi phục vụ đó cho cộng đồng trường học của chúng ta.

Thân ái,
Michael Cantu,
Hiệu trưởng

Tha Thứ Để Có Niềm Vui Xuân
... Đón Năm Mới như muốn mời gọi tất cả chúng ta “điều gì tha thứ được thì hãy tha thứ”, “điều gì có thể quên đi được
thì hãy quên đi”, nhất là hãy quên đi oán giận, hận thù ganh ghét để cho tâm hồn thanh thản bước vào một mùa xuân mới
của đất trời. Và nếu chúng ta là người đã nhận được sự tha thứ của anh em thì hãy hiến dâng cuộc sống mình phụng sự
cho Chúa để bù đắp lại tỗi lỗi của mình.
Giao thừa: Giây phút “tống cưu nghinh tân” là tống bỏ đi những điều không tốt để đón điều tốt đẹp đến với chúng ta.
Giây phút này chúng ta hãy can đảm bỏ đi những đố kỵ, giận hờn, ghen ghét. Hãy làm mới tình người qua tinh thần hòa
giải yêu thương. Giây phút này không ai muốn ưu phiền, càng không muốn những điều bực dọc đến với mình. Hãy gác
lại những bất đồng ý kiến, những thành kiến cố chấp để cùng nhau đón một mùa xuân yêu thương và hạnh phúc.
Nhưng điều mà Chúa muốn chúng ta là phải dấn thân để “hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Vạn vật vào xuân để thay đổi thì con người muốn thăng tiến cũng phải vươn lên để hoàn thiện hơn.
Xin Chúa giúp chúng ta tống bỏ đi những điều xấu để mặc lấy con người mới. Con người đầy ân sủng của Chúa sẽ mang
về cho nhân gian niềm vui và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho đêm giao thừa chúng ta tràn ngập tiếng cười vui và
muôn lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Ý cầu nguyện tháng 01

LÀM PHÉP NẾN

Cầu cho việc kien tạo hòa bình trên thế
giới: Xin cho các Kitô hữu, những người
theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những
người thành tâm thiện chí, cùng nhau kien
tạo hòa bình và công lý trên thế giới.

Ngày 2/2, ngày lễ Dâng Chúa trong Đền Thờ (Lễ Nến).
Trong ngày lễ này, vị linh mục sẽ làm phép các nến sẽ
được dùng đốt trong nhà thờ trong suốt năm. Anh chị em
giáo dân cũng được khuyến khích đem nến đốt tại gia
đình đến nhà thờ để được làm phép. Việc làm phép nến sẽ
được cử hành trong các thánh lễ cuối tuần 2/1 & 2/2.

PHỤNG VỤ
XÉT NHƯ NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG

Xin vui lòng đem nến bạn muốn làm phép đến nhà thờ và
giữ chúng tại ghế ngồi trong suốt thánh lễ.

Phụng vụ, là công trình của Đức Kitô, cũng là hành động
của Hội Thánh Người. Phụng vụ thực hiện và biểu thị
Hội Thánh như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông giữa
Thiên Chúa và con người nhờ Đức Kitô. Phụng vụ dẫn
các tín hữu vào sự sống mới của cộng đoàn. Phụng vụ đòi
buộc mọi người phải tham dự “một cách ý thức, tích cực
và có hiệu quả” (Công đồng Vaticanô II, Hiến chế
Sacrosanctum Concilium, 11). “Phụng vụ không phải là tất
cả hoạt động của Hội Thánh” (Công đồng Vaticanô II, Hiến
chế Sacrosanctum Concilium, 9): việc rao giảng Tin Mừng,
đức tin và sự hối cải phải đi trước phụng vụ; lúc đó
phụng vụ mới có thể mang lại hoa trái của mình trong đời
sống các tín hữu: đời sống mới theo Chúa Thánh Thần,
việc dấn thân vào sứ vụ của Hội Thánh và việc phục vụ
cho sự hợp nhất của Hội Thánh.

LÁ CỌ/DỪA CŨ

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1071, 1072).

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Giáo xứ St. Anthony sẽ cung cấp chỗ
ngủ qua đêm cho một số anh em vô
gia cư trong chương trình ARISE
trong suốt tháng 2. Anh chị em giáo
dân có thể bớt ra 2 tiếng (giờ) để giúp
các anh em này bữa ăn tối và chuẩn bị
bữa ăn cho ngày hôm sau.
Xin hãy suy nghĩ và cầu nguyện để ghi danh, dâng tặng
thực phẩm, các vật dụng, làm túi đồ ăn trưa hoặc phục vụ
bữa tối qua mạng trực tuyến :
www.tinyurl.com/anthonyARISE
Biết thêm chi tiết, xin liên lạc Chi Hanh,
hlentz@st-anthony.cc hoặc 425-277-6208.
Chú ý từ ngữ viết trong địa chỉ link ở trên: từ “anthony”
viết thường, viết hoa từ “ARISE”.

Các nhành lá cọ/dừa trong thánh lễ Lá năm trước sẽ được
đốt trong ngọn lửa đêm Vọng Phục Sinh. Xin anh chị em
đem lá cọ cũ của mình đến nhà thờ (bỏ vào thùng giấy tại
tiền sảnh nhà thờ ) hoặc đưa đến văn phòng Giáo xứ vào
giờ hành chánh. Xin cảm ơn.

THAM QUAN
TRƯỜNG ST. ANTHONY
Chúa nhật 01/26/2020
Trường St. Anthony sẽ mở cửa từ 10:15
am—1:30 pm, sẵn sàng tiếp đón tất cả
khách muốn tham quan trường. Đây là cơ
hội cho quý phụ huynh muốn trò chuyện
với Thày Hiệu Trưởng, các giáo viên, đi
vòng quanh tham quan cơ sở vật chất và
tìm hiểu chương trình giáo dục mà các em học sinh sẽ
lãnh nhận từ trường St. Anthony.
Những ai muốn tham quan cách cá nhân, xin vui lòng liên
lạc Cô Jill Eaton at 425.255.0059 hoặc email
eaton@sasr.org để làm cuộc hẹn.
Thời gian nhận đơn ghi danh trước ngày thứ Ba
02/11/2020.
Trường St. Anthony đã được thành lập từ năm 1927 với
chương trình đào tạo theo tinh thần Công giáo tập trung
vào việc khuyến khích học tập, phục vụ
và làm việc thiện.

Thông điệp từ Ủy ban Sát Cánh cùng Haiti
(Standing with Haiti Committee)
Anh chị em thân mến,
Trong bài viết trước cách đây vài tháng, chúng tôi có báo cáo về tình hình hết sức nguy
hiểm tại Haiti. Vì sự nguy hiểm đó, thực tế, chúng tôi e ngại sự an toàn của phái đoàn
có thể bị tổn hại. Do vậy, chúng tôi quyết định không gửi phái đoàn đến đó.
Nhớ lại anh chị em sẽ thấy là có rất nhiều bất ổn và bạo lực ở đó. Tuy nhiên, gần đây
tình hình đó dường như dịu xuống đôi chút. Các cuộc biểu tình hiện nay chỉ xảy ra vào
cuối tuần, vì vậy trẻ em có thể đến trường được. Trong khi tình trạng này đang có chiều
hướng giảm dần, nhưng không có gì bảo đảm nó sẽ không tiếp tục xảy ra nữa.
Ngày Quốc Khánh Haiti (mùng 1 tháng Giêng) đến và có chút chiều hướng tích cực
hơn trong sự bất ổn. Đó là dấu hiệu tốt.
Điều này ảnh hưởng đến giáo xứ kết nghĩa (St. Anne’s) của chúng ta trong một vài khía cạnh sau:
 Cha Josue gần đây không thể rút tiền để trả lương cho các giáo viên, trong khi đó, các giáo viên vẫn tiếp

tục dạy học bởi vì họ biết chúng ta vẫn hỗ trợ họ.
 Thức ăn rất khan hiếm vì họ không thể đến thị trấn nơi có bán thức ăn.
 Một số giáo viên không thể đến trường để dạy lớp của họ.

Cha Josue đã có thể giữ chân các giáo viên và mua được thức ăn vì sự tín nhiệm tốt này mà Cha đã gầy dựng trong 7
năm qua. Được như vậy là do sự hỗ trợ của giáo xứ chúng ta (St. Anthony’s) cung cấp. Từ khi giáo xứ chúng ta tham dự
vào, chúng ta đã cung cấp hỗ trợ tài chánh cho phép thanh toán kịp thời cho các giáo viên và các nhà cung cấp thực
phẩm. Chúng ta rất hãnh diện về điều đó.
Nhưng bây giờ thì thế nào? Chúng ta có gửi tiếp phái đoàn vào tháng 10 không? Chúng tôi đang lên kế hoạch gửi phái
đoàn một lần nữa trong khi chờ đợi những lo ngại về sự an toàn liên quan đến tình trạng bất ổn nói trên. Hơn nữa, chúng
tôi cũng lên chương trình cho bữa ăn tối gây quỹ vào cuối tháng Ba để tiếp tục công việc tốt lành của chúng ta cho
trường học tại đó. Cha Frank và Cha Josue dự định sẽ tham gia bữa tối này như các ngài đã từng hiện diện vào năm
ngoái.
Ngày ghi dấu đất nước Haiti 10 năm sau trận động đất kinh khủng vào ngày 12 tháng Giêng. Dưới đây là trang mạng
liên kết về bài báo liên quan đến những hậu quả và những nỗ lực xây dựng kể từ đó:
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article238836103.html.
Xin nói thêm đôi điều: Nếu anh chị em quan tâm muốn tham gia vào phái đoàn, xin vui lòng gửi tin nhắn vào địa chỉ
email mới của chúng tôi Haiti@st-anthony.cc, và vui lòng đánh dấu bữa tiệc gây quỹ của chúng tôi vào ngày 28 tháng 3.
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Standing with Haiti Committee
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