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CHÚA NHẬT VI 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

“Chớ bội

thề,
những hãy trọn
lời thề với
Đức Chúa. “
(Mattheu 5, 33b)

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: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20)
Trích sách Huấn Ca.
Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành
giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi
nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó.
Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự
dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên
Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Người
luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ
kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con
người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian
ác, và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 6-10
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan
với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn
ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua
chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong.
Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu
của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền
định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của
chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua
chúa thế trần đã biết tới: vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã
không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao
giảng như lời đã chép: "Sự mắt chưa từng thấy, tai chưa
từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó
là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu
mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó
cho chúng tôi do Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh
Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên
Chúa. Đó là lời Chúa.
CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH
CỦA PHỤNG VỤ (tt)
Từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã chúc lành cho các sinh
vật, đặc biệt cho người nam và người nữ. Giao ước với
ông Noê và với tất cả mọi sinh vật canh tân lời chúc lành
sinh sôi nảy nở này, bất chấp tội lỗi của con người đã
khiến đất đai “bị chúc dữ”. Nhưng khởi từ tổ phụ
Abraham, lời chúc lành của Thiên Chúa mới đi sâu vào
lịch sử loài người, một lịch sử đang hướng về cõi chết, để
làm cho nó tiến về cõi sống, tiến về nguồn mạch của nó:
nhờ đức tin của “cha các kẻ tin”, người đã đón nhận lời
chúc lành, mà lịch sử cứu độ được khởi đầu.”
(GLHTCG, số 1080)

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-37 (bài dài)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta
không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật
các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một
phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự
hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật
nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là
người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy
người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả
trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các
luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời
đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được
giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn
Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình,
thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị
phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị
vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ
mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với
ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm
hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng
của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc
đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan
toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ
bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không
thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.
Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'.
Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước
ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.
Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy
móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn
là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con
nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà
mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả
ngục. Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao
cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ
mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại
tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại
tình. "Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng:
'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'.
Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời
mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì
đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là
thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì
ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen
được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có,
không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ
mà ra". Đó là lời Chúa.

2/16/2020
Anh chị em thân mến,
Khi suy gẫm các bài đọc cuối tuần này, tôi nhớ lại vẻ đẹp
đức tin Công giáo của tôi. Tại mỗi thánh Lễ, chúng ta có
các bài đọc trích ra từ Phúc Âm, mỗi lần đọc và lắng
nghe Lời Chúa luôn trở nên sống động và chuyển giao
một sứ điệp khác nhau mỗi lần chúng ta tiếp cận. Các bài
đọc cuối tuần này có một thông điệp rất mạnh mẽ và rõ
ràng. Thông điệp đó đề cập điều gì đó có thể rất quen
thuộc với tất cả chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta phớt lờ
đi. Các thông điệp nói về tầm quan trọng của việc tuân
giữ các giới răn và hậu quả của việc phá bỏ lề luật.
Các quy tắc được tạo ra để đưa ra cấu trúc, trật tự để
ngăn chặn những thói quen xấu và chúng ta học được
những hậu quả tốt và xấu từ những hành động của chúng
ta. Trong bài đọc hôm nay, chúng ta nhớ lại các Điều
Răn, các quy tắc. Tôi thường bắt gặp những người rất
quen thuộc với những quy tắc đó, nhưng nghĩ lại nó lại
không áp dụng được với họ. Những người này có thể coi
những quy tắc đó là lỗi thời, nhưng không phải thế.
Những quy tắc đó là chính yếu và vẫn còn rất cần thiết
cho thế giới chúng ta hôm nay.
Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều phải theo một
luật lệ hay quy tắc mỗi ngày. Luật lệ giúp gìn giữ xã hội
và gia đình chúng ta có trật tự. Tôi có ba đứa con tuổi
thanh thiếu niên và tin tôi đi, nếu chúng tôi không có kỷ
luật, nhà chúng tôi sẽ trở nên xáo trộn! Bây giờ chúng ta
cùng suy nghĩ về nó, những lần chúng tôi không thực sự
đi vào kỷ luật của gia đình, lần đó xáo trộn. Đơn giản
như vì phiên nấu ăn mà nhanh chóng quay ra trở nên một
trận đấu sĩ. Một sự việc 15 phút có thể trở thành một
tiếng đồng hồ đôi co, tranh đấu sau đó thì hối hận và tha
thứ. Dù sao thì cũng chỉ để hoàn thành công việc ban
đầu.
Tất cả chúng ta đều làm như vậy, chúng ta biết cái gì
đúng, cái gì sai. Chúng tôi biết các quy tắc, nhưng giống
như ở nhà tôi, chúng tôi tranh luận và cố gắng bảo vệ suy
luận của mình để phá vỡ các quy tắc. Sau đó, chúng ta
phải đối diện với những hậu quả hành động của mình, và
cảm thấy hối hận, nhưng ở đây sự lựa chọn là quan trọng
nhất. Sau khi phá bỏ các quy tắc, liệu chúng ta có cảm
thấy hối hận và ăn năn không? Hoặc chúng ta có làm
hòa, giống như bài Tin Mừng tuần này đã nói với chúng
ta? Liệu chúng ta có hạ mình xuống và sửa đổi không?

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và yêu thương. Ngài
ban cho ta đức tin Công giáo, vẻ đẹp và ân sủng qua các
bí tích. Các bí tích ở đó để giúp chúng ta ở lại trong đức
tin. Chúng giúp chúng ta trở thành một phần của gia đình
Thiên Chúa qua các bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm sức
và Thánh Thể), để cứu vởt những đổ vỡ và bệnh tật của
thân thể, của tâm hồn và tâm trí qua các bí tích chữa lành
(Hòa Giải và Xức Dầu bệnh nhân), để yêu mến Chúa và
tha nhân qua các bí tích phục vụ (Hôn Phối và Truyền
Chức Thánh). Tất cả những bí tích này giúp chúng ta
trung thực với đường lối và tuân theo các quy tắc.
Chỉ còn 10 ngày nữa thì Mùa Chay sẽ bắt đầu, chúng ta
có thể bắt đầu suy nghĩ về những cách thế chúng ta có thể
đi vào toàn bộ thời gian Phụng Vụ này, và để tiến gần
hơn mối tương quan với Thiên Chúa qua các bí tích, đặc
biệt qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Chúng ta có
nhiều cơ hội đến với bí tích Hòa Giải qua các tuần lễ ở
đây tại St. Anthony, cũng vậy, xin hãy đánh dấu ngày
20/3, lúc 7 giờ tối, ngày Giải tội của Giáo xứ, cùng lúc
Chầu Thánh Thể và Thánh ca.
Hãy sẵn sàng đến tham dự Thánh Lễ để đón nhận Chúa
Giêsu trong bí tích Thánh Thể với trái tim rộng mở và
tinh sạch.
Tôi xin chia sẻ với anh chị em đoạn trích từ Thánh Vịnh
tuần này. Cầu chúc anh chị em một tuần lễ tốt lành!
“Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài,
để con tuân giữ cho bằng triệt để.
Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài,
và để con hết lòng tuân giữ luật đó.”
Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,

Dulce Casanova,
PA for Liturgy & Hispanic Ministry

Ý cầu nguyện tháng 02

CHUYẾN ĐI MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO XỨ

Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng
kêu cứu của những người di dân: Xin
cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di
dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được
lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.

Giới trẻ Giáo xứ thực hiện chuyến đi công tác mục vụ
vào mùa hè sẽ tổ chức gây quỹ vào các ngày cuối tuần
2/15 – 16 và 2/22 – 23. Các em sẽ bán quà tặng Công
giáo và trang sức sau các Thánh Lễ. Các mặt hàng này sẽ
là quà tặng tuyệt vời cho Lễ Phục Sinh, Rước lễ Lần Đầu,
Thêm Sức và các quà tặng cho các dịp kỷ niệm khác của
bạn. Xin vui lòng ủng hộ cho chuyến đi Mục vụ Giới trẻ
của chúng ta.

Suy niệm Lời Chúa

LUẬT TRỌN HẢO
“Nếu anh em không ăn ở công chính
hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
Suy niệm: Với não trạng thực dụng, người ta dễ an tâm
với lối sống miễn sao không vi phạm lề luật, chỉ cần công
chính như các kinh sư và người Pha-ri-sêu là quá đủ rồi.
Thế nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu thì
không bao giờ bằng lòng ở mức chung chung. Đã yêu
thương thì phải yêu ở mức cao nhất, yêu đến cùng. Vì thế
não trạng thực dụng không bao giờ tương hợp với tính
triệt để của Tin Mừng mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta
thực thi: Phải sống công chính hơn các kinh sư và người
Pha-ri-sêu thì mới được vào Nước Trời. Vì thế, chỉ giữ
luật về hình thức bề ngoài mà thôi thì chưa đủ, mà phải đi
vào chiều sâu nội tâm nữa.
Mời Bạn: Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, chúng ta chống lại cơn cám dỗ chạy theo trào lưu thực
dụng của xã hội hiện đại: Chớ giết người mà thôi thì chưa
đủ, mà còn không được giận ghét anh em. Không ngoại
tình mà thôi thì chưa đủ mà còn phải trong sạch từ trong
tư tưởng nữa. Không phạm tội mà thôi thì chưa đủ mà
còn phải triệt tiêu cả những dịp tội nữa. Điều đó có nghĩa
là chúng ta phải trở nên hoàn thiện, không như các kinh
sư và người Pha-ri-sêu, mà như Cha trên trời là Đấng
Công Chính và Toàn Thiện.
Sống Lời Chúa: Thờ phượng Chúa cách kính cẩn, phục
vụ tha nhân cách tận tâm, để chỉ mình Chúa thấu suốt, dù
người khác có nhận biết hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mặc lấy
sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để con luôn thực
thi giới răn Chúa truyền dạy với tất cả tấm lòng yêu mến.

Chi tiết xin liên lạc Rachel Teresi: rteresi@st-anthony.cc
(425) 277-6209

VIETNAMESE MINISTRY COMMISSION
Sẽ phục vụ anh em vô gia cư trong chương trình ARISE
của Giáo xứ ngày :


Thứ Sáu 2/21/2020



Lúc 8:00 PM
Tại Parish Hall

Chi tiết xin liên lạc Chị Thủy Vũ, (425) 442-6510
Hoặc Sr. Maria Phuong Dinh, (425) 277-6242
srmaria@st-anthony.cc

SAFE ENVIRONMENT LIVE TRAINING
DÀNH CHO CÁC THIỆN NGUYỆN VIÊN MỚI

Khóa học sẽ được mở vào ngày




Thứ Bảy 2/22/2020
Lúc 9:00 AM
Tại Parish Hall

Khóa huấn luyện này sẽ dành cho các anh chị em làm
việc thiện nguyện trong Giáo xứ khi tiếp cận với các em
nhỏ, người lớn dễ bị tổn thương và những người ghi danh
giữ chìa khóa bất cứ tòa nhà nào thuộc về Giáo xứ.
Xin ghi danh trực tuyến tại: Virtus.org
Chi tiết xin liên lạc: Sharon Fox, (425) 227-6210
Hoặc thiện nguyện viên bên nhà trường, xin liên lạc:
Diane Kane, (425) 277-6162

