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Ngày 02 tháng 23 năm 2020
CHÚA NHẬT VII 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

"Các con
hãy yêu thương
thù địch các con".
(Mattheu 5, 44)

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: Lv 19, 1-2. 17-18
Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể
cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta
là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng
thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi
mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng
nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu
như chính mình. Ta là Chúa". Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 3, 16-23
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, Anh em không biết anh em là đền thờ
của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong
anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên
Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của
Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy.
Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho
mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên
điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế
gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép
rằng: "Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan
ngay trong xảo kế của họ". Lại có lời khác rằng: "Chúa
biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền".
Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả
là của anh em, dù là Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha,
hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay
tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về
Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
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PHÚC ÂM: Mt 5, 38-48
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy,
Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái
lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia
cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của
con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con
đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con
hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha
nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các
con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho
những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt
bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các
con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên
người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công
chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương
những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào
những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các
con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có
làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy
các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là
Đấng trọn lành". Đó là lời Chúa.
Khi “yêu thương kẻ thù” là dám tin tình yêu sẽ chiến
thắng sự thù ghét. Trong thực tế cuộc sống, lòng mến và
sự tha thứ là giải pháp tốt nhất để giải quyết hận thù và
tranh chấp. Hơn nữa, lời Đức Giê-su dạy “yêu kẻ thù”
không đặt trên bình diện trần thế mà đặt trên bình diện
thần học và tâm linh: “Yêu kẻ thù” là một hành động
biểu lộ đức tin. “Yêu kẻ thù” là cách xử sự của người
môn đệ, là cách sống của con cái Cha trên trời. Chính
Đức Giê-su đã chiến thắng sự thù ghét bằng tình yêu và
Người mời gọi các môn đệ bước theo Người và sống như
Người đã sống.
Dù khó khăn đến đâu đi nữa, lời dạy “yêu kẻ thù” của
Đức Giê-su vẫn là đỉnh cao khát vọng của nhân loại: Mọi
người biết sống yêu thương nhau và giải quyết các xung
đột bằng con đường tôn trọng lẫn nhau, đối thoại với
nhau để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho đôi bên.
Cách giải quyết này dựa trên khuôn mẫu tình yêu của
Cha trên trời dành cho “kẻ xấu cũng như người tốt”,
“người công chính cũng như kẻ bất chính”. Đây không
phải là thứ tình yêu dung túng sự dữ, mà là tình yêu nhằm
mục đích đem lại sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại.
(Giu-se Lê Minh Thông, O.P.)

2/23/2020
Anh chị em thân mến,
Chúng ta sắp sửa bắt đầu hành trình mùa Chay và khi
chuẩn bị như vậy, chúng tôi muốn trình bày với anh chị
em Kế hoạch Mục vụ của giáo xứ St. Anthony. Chúng tôi
đã mất vài năm làm việc với nhau với các nhân viên, hội
đồng mục vụ, các ủy ban và ban lãnh đạo giáo xứ để
hoàn thiện bản Kế Hoạch này. Đây là thời gian tăng
trưởng và tự khám phá. Điều nổi bật nhất là hoa trái của
hành trình cầu nguyện và sự tham gia của nhiều người.
Khi bắt đầu tiến trình, anh chị em nhớ lại xem, chúng tôi
đã làm cuộc khảo sát toàn giáo xứ. Sau khi nối kết tất cả
các dữ liệu thu góp được, chúng tôi đã làm việc để khai
triển các lãnh vực trọng tâm để thỏa đáng các ước muốn
và phản hồi của anh chị em giáo dân. Điều này dẫn
chúng tôi trong một cuộc hội thảo phát triển đồ họa mô tả
3 lãnh vực trên trang mở đầu của bản Kế Hoạch. Khi
chúng tôi động não về các phản hồi, thì thấy 3 lãnh vực
được chú trọng; truyền giáo, cộng đồng và truyền thông.
Dưới 3 tiêu đề chính này, có một số lãnh vực trọng tâm
đã được đưa ra ánh sáng và chúng tôi có thể nhìn thấy
rằng chúng chồng chéo nhau trong các lãnh vực trọng
tâm khác nhau. Rồi sau đó, tất cả lại trở nên rõ ràng hơn,
chúng tôi đã có thể nhìn thấy Đức Giêsu là trung tâm của
tất cả mọi sự như thế nào. Ngài là tầm nhìn của chúng ta
và có Ngài là trung tâm, chúng ta sẽ tiếp tục hiện thực
hóa kế hoạch của Ngài cho chúng ta ở đây, tại Giáo xứ
St. Anthony.
Mới đây, Đức Tổng Giám mục Etienne bắt đầu tiến trình
khai triển Kế hoạch Mục vụ cho toàn tổng giáo phận.
Chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ngài tại buổi họp giáo hạt
tháng trước. Tại buổi họp, ngài tự giới thiệu mình cho
chúng tôi, và ngài cho chúng tôi cơ hội tự giới thiệu lẫn
nhau. Sau đó, ngài đề cập về Kế hoạch Mục vụ. Ngài nói
sẽ không có gì mới, tốt hơn là kế hoạch này sẽ là kế
hoạch công bố Đức Kitô và làm cho Ngài được biết đến
như lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông thư Niềm
Vui Tin Mừng. Chúng tôi cũng bắt đầu tiến tr ình của
chúng ta bằng cách đọc và bàn luận về tông thư Niềm
Vui Tin Mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên
bố, “Niềm Vui Của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc
sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu.” Đó là tầm
nhìn của chúng ta về tương lai của giáo xứ phù hợp với
tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Tổng
Etienne.

Trong tông thư Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha
Phanxicô mô tả giáo xứ như một nơi độc đáo và năng
động cho mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu trong một
cộng đồng. Ngài khích lệ mỗi người chúng ta là các Kitô
hữu hãy xem mình như là các môn đệ truyền giáo. Tin
vào Chúa Kitô nghĩa là làm cho Ngài được biết đến, để
chia sẻ món quà chúng ta được trao ban, để mời gọi
người khác đi vào mối liên kết với Chúa. Chúng ta là một
giáo xứ sôi động và năng động với nhiều ân sủng và cơ
hội khi tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm, đều nghe
theo tiếng gọi để trở nên môn đệ truyền giáo, thì cộng
đồng giáo xứ St. Anthony sẽ tiếp tục phát triển và hưng
thịnh.
Mở đầu hành trình mùa Chay với kiến thức về lời kêu gọi
trở nên môn đệ truyền giáo, tôi mời gọi anh chị em hãy
làm mới lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và cùng bước đi
với Ngài. Chuẩn bị cho ngày thứ Tư Lễ Tro, tôi khuyến
khích anh chị em hãy thiết lập cho mình khoảng thời gian
nào đó thinh lặng và lắng nghe Chúa Giêsu, để anh chị
em có thể đi theo chương trình của Ngài. Chúng ta
thường quyết định những gì chúng ta sẽ làm, nhưng một
lần nữa tiến trình này nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta
lắng nghe với trái tim hợp với điều Chúa Giêsu muốn
chúng ta làm, thì chúng ta được dẫn đến một nơi mà
chúng ta sẽ không tự đến đó, và nó luôn tốt hơn nhiều so
với những gì mà chúng ta có thể lên kế hoạch hay tưởng
tượng.
Thân ái trong Trái Tim Chúa Giêsu,

Lm. Jack Shrum
Chánh xứ

Tham gia bữa ăn tối
ngày thứ Sáu 2/28/2020
Giáo xứ sẽ phục vụ bữa ăn tối nhẹ mùa Chay từ lúc 5:00
pm—6:30 pm với súp Clam Chowder và Minestrone.
Giá đề nghị quyên góp: $3/người.
Tất cả tiền dâng cúng thu được đều chuyển thẳng đến
CRS Rice Bowl
Những ai muốn giúp thiện nguyện, xin vào link :
www.tinyurl.com/LENTanthony
Hoặc liên lạc: Glenda (425) 221-0797

Ý cầu nguyện tháng 02

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

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.

CÁC NGÀY THỨ SÁU TRONG MÙA CHAY

THỨ TƯ LỄ TRO 2/26/2020
Các thánh lễ Xức Tro:
 6:30 AM
 8:45 AM (nhà trường)
 12:15 PM
 6:00 PM (Multilingual)
 8:00 PM (Multilingual)

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng
vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành
mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua
những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các
tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc
sám hối” (AC 27)
* Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu
Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

LÚC 4:30 PM
TẠI NHÀ THỜ ST. ANTHONY
KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ.
BỮA ĂN TỐI—SOUP SUPPER
CÁC NGÀY THỨ SÁU TRONG MÙA CHAY
LÚC 5:00 PM—6:30 PM

TẠI PARISH HALL

PARISH MISSION (TĨNH TÂM MÙA CHAY)
Xin ghi dấu vào lịch trình của anh chị em 3 ngày hồi tâm
mùa Chay từ thứ Hai—Tư (3/2-4/2020)
Dưới sự trình bày của nghệ sĩ giáo ly viên Julie Carrick
qua lời và âm nhạc với chủ đề: “Unfailing Grace - Ân
sủng vô biên”
 Thứ Hai 3/2/2020: 8:45 am (quy tụ và chia sẻ), bắt

đầu lúc 9:00 am.
Lúc 7:00 pm: TRUYỀN GIÁO: Sống bí tích Rửa tội
trong đời sống hàng ngày.
 Thứ Ba 3/3/2020: 8:45 am (quy tụ và chia sẻ), bắt

đầu lúc 9:00 am.
Lúc 7:00 pm: HÒA GIẢI: Món quà của Chữa lành,
Phục hồi và Sức mạnh.

b. Tuổi giữ chay, theo Giáo luật điều 1252: “Mọi người
từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải
giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến
18 tuổi trọn thì là thành niên.”

 Thứ Tư 3/4/2020: 8:45 am (quy tụ và chia sẻ), bắt

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi
trọn” (Giáo luật 1252).

Chi tiết xin liên lạc: Kristen Abbananto, (425) 277-6205

đầu lúc 9:00 am.
Lúc 7:00 pm: THÁNH THỂ: Tình yêu Cực độ của
Chúa Kitô và mối liên hệ cá nhân của ta với Ngài.
adultevang@st-anthony.cc

CHUYẾN ĐI MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO XỨ

TIỆC GÂY QUỸ CHO HAITI 2020

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.

THỨ BẢY NGÀY 21 THÁNG 3, 2020

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

7:00—9:30 PM, St. Anthony Parish Hall
Vé sẽ được bán sau các thánh lễ cuối tuần 3/7-8/2020

