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Ngày 02 tháng 09 năm 2020
CHÚA NHẬT V 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 con là Sự Sáng thế gian".
(Mattheu 5, 14)

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

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 58, 7-10

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

Trích sách Tiên tri Isaia.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Này đây Chúa phán: "Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ
đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh
không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy
cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi.
Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, các
vết thương của ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý của
ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu
thuẫn cho ngươi. Như thế, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời;
ngươi la lên, Chúa sẽ phán: 'Này Ta đây'. Nếu ngươi loại
bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa,
khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những
người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ
bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa
ban ngày".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp
cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi
nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng
trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng
không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên
giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng
của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để
họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen
Cha các con trên trời". Đó là lời Chúa..

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 2, 1-5
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi
không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn
ngoan; tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật
vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em,
ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính
trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh
em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những
lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa
vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của
anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng
dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM
Theo Cựu ước, muối tượng trưng cho sự trung thành của
Thiên Chúa. Sách Dân Số nói: “Thiên Chúa Giavê đã ký kết
với dân Người một khế ước bằng muối”. Còn nơi Tân Ước,
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh muối để nói với các môn
đệ: “Anh em là muối cho đời”. Chúng ta là muối, ít nhất
trong hai ý nghĩa này: thứ nhất, thêm hương vị, tức là thêm
sức sống trong ân sủng của Chúa; thứ Hai, bảo vệ đồ ăn, tức
là bảo vệ chân lý hằng sống. ... Chúng ta là Kitô hữu, là
muối cho đời, là người đại diện của Thiên Chúa, đồng thời
chúng ta cũng là công dân Nước Trời, là con cái của Chúa;
chúng ta đừng để bất cứ một xu hướng xấu nào làm hư chất
muối nơi chúng ta, làm cho chúng ta quên lối về trời. Chúng
ta đã từng được thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em phải nhớ
mình sống ở trần gian như là một lữ khách mà định mệnh là
sẽ đi về trời”.Dù trong hoàn cảnh nào, ở địa vị nào, người
Kitô hữu chúng ta cũng được kêu gọi đóng vai trò như muối
mặn, chúng ta là hương vị cho đời, là dấu chứng sự trung
thành của Thiên Chúa cho con người; chúng ta hãy làm cho
cuộc sống này thêm tươi vui, thêm hy vọng, thêm sức sống,
thêm tin tưởng, hiệp nhất trong yêu thương… để mọi người,
nhờ vào vai trò muối đất của chúng ta mà được hạnh phúc;
và đó cũng là cách thức chúng ta báo cho mọi người biết
hạnh phúc họ sẽ nhận được nơi Thiên Chúa. “Một con én
không làm nên mùa xuân”, nhưng sự hiện diện của én báo
cho mọi người nhận ra mùa xuân. Có thể chúng ta không
làm cho mọi người được hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể
làm cho họ nhận ra được hạnh phúc của chúng ta khi tin
tưởng vào quyền năng Thiên Chúa mà giữ cho muối không
bị lạt đi.
Lạy Chúa, chúng con muốn làm muối cho đời, làm ánh sáng
cho trần gian, xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, làm
cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, ngõ hầu danh
Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến. Amen
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

2/9/2020
Anh chị em thân mến,
Một ngày nọ tôi đang ngồi tham dự thánh lễ phía sau gia
đình của một thừa tác viên đọc sách, hai đứa con gái nhỏ
của anh ấy quạy cọ với nhau trong khi người mẹ cố gắng
giúp chúng ổn định chỗ ngồi. Chẳng bao lâu khi cha
chúng bắt đầu công bố bài đọc thì cháu bé nhất trong hai
cháu bất thình lình kêu ré lên vui sướng “Bố kìa!” Cô bé
nhận ra tiếng cha mình và bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm
xem giọng nói ấy phát ra từ đâu. Cùng ngày đó tại bữa
tiệc nhẹ mừng Năm Mới của anh chị em người Việt, khi
đang ngồi ăn với một số giáo dân, một cậu bé trượt chân
và té nhào dưới gầm bàn bên cạnh chúng tôi, rồi khóc òa.
Cậu bé trượt ngã tiếp lần thứ 2, cha cậu bé đã ở đó bế xốc
cậu bé lên và ôm lấy cậu bé cách nhẹ nhàng để an ủi cậu.
Hai mẫu gương điển hình này về tình yêu phụ tử làm tôi
suy niệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta như
những người con yêu dấu và làm thế nào để chúng ta đáp
lại tình yêu của Ngài. Mẫu gương thứ nhất, người cha
không làm gì cả nhưng chỉ nói, giọng nói của người cha
đủ để tạo ra niềm vui bên ngoài từ phía con gái của anh.
Thậm chí những lời của anh không trực tiếp hướng đến
cô bé, và cô bé đang vui vẻ tìm kiếm cha.
Chúng ta có nhận thức tiếng nói của Thiên Chúa quanh ta
không? Chúng ta có dừng lại và phản ứng cách vui sướng
trước sự hiện diện của Thiên Chúa quanh chúng ta
không? Ngay cả khi nó không trực tiếp nhắm vào chúng
ta? Hay chúng ta phớt lờ điều đáng lẽ lấp đầy chúng ta
niềm vui sướng, mà chỉ tập trung vào những điều tiêu
cực và thói quen thường ngày? Ở mẫu gương thứ hai,
người cha vẫn luôn ở đó, sẵn sàng đỡ lấy người con lên
để an ủi và ôm ấp cậu vào lòng trong vòng tay yêu
thương.
Tương tự như con người, tôi tưởng tượng chúng ta cũng
giống như nhiều trẻ mới chập chững đi khi so sánh với
Thiên Chúa là Cha chúng ta: chúng ta không ngừng va
vấp, trượt chân và té ngã. Thật tuyệt vời khi được Cha
chúng ta cúi xuống ở bên, hãy để cho Ngài ôm lấy chúng
ta và đón chúng ta vào vòng tay yêu thương của Ngài
cách nhẹ nhàng, và an ủi chúng ta trong những giây phút
đen tối khi chúng ta xuống tinh thần, khi chúng ta bị đối
diện với những đổ vỡ và té ngã. Thiên Chúa sẽ làm như
vậy và hơn thế nữa.

Giống như người cha trong ví dụ trên đây của tôi, Thiên
Chúa luôn ở ngay bên chúng ta, luôn sẵn sàng trợ giúp và
an ủi chúng ta; chúng ta chỉ cần để cho Ngài là Cha
chúng ta. Thiên Chúa là người Cha hoàn hảo, yêu thương
ta vô điều kiện và rất nhẹ nhàng. Ngài ở đó để đón lấy
chúng ta và làm chúng ta thêm mạnh mẽ nhờ Lời và tình
yêu của Ngài. Chúng ta có thể nghe tiếng Ngài trong giờ
Chầu Thánh Thể, trong Sách Thánh và qua những sự vật
xung quanh ta; chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi.
Trong một xã hội đang rất cần mẫu người cha mạnh mẽ
như thế, thật sảng khoái khi thấy những người nam đứng
lên để trở thành những người cha tốt. Những người nam
trở nên can đảm trong đức tin và mạnh mẽ trong đạo đức
của họ. Chúng ta thật có phúc có được nhiều người nam
tốt đã phục vụ cộng đồng Giáo xứ St. Anthony chúng ta.
Có rất nhiều người đang phục vụ trong vai trò thừa tác
viên phụng vụ, trong hội đồng mục vụ giáo xứ và các hội
đoàn, đang trợ giúp trong hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn,
trong chương trình ARISE, và như Cha chánh xứ và Cha
phụ tá của chúng ta. Đáp lại lời mời gọi trong bài đọc thứ
nhất giúp người túng thiếu, cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách
rưới áo mặc. Lời thánh vịnh đáp ca cũng nói lên điều
này, “Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ
lòng ngay,” và lời tâm niệm bài Tin Mừng tuần này trở
nên như muối mặn cho trái đất và ánh sáng cho trần gian
qua hành động và các việc phục vụ của họ.
Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho tất cả những
người nam trong cuộc đời mình, trong gia đình, bạn bè
và tất cả những người nam trong cộng động giáo xứ
chúng ta. Đặc biệt hãy nhớ cầu nguyện cho Cha xứ chúng
ta, Cha Jack, hôm nay trong ngày sinh nhật của ngài, và
Cha Bazil trong suốt thời gian ngài vắng mặt đi Ấn Độ.
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh, chữa lành
và khích lệ các người nam trong cộng đồng chúng ta, xin
Chúa giúp họ nhận ra họ là những người con yêu dấu của
Thiên Chúa và là sự nối dài tình yêu phụ tử của Thiên
Chúa đối với những người sống xung quanh họ.

Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,

Dulce Casanova

Ý cầu nguyện tháng 02

LÁ CỌ/DỪA CŨ

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 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.

CHUYẾN ĐI MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO XỨ
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.
Chi tiết xin liên lạc Rachel Teresi: rteresi@st-anthony.cc
(425) 277-6209

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Vai trò của giáo dục gia đình
Gia đình là tế bào của xã hội và Giáo hội, là trường dạy
đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành
nhân cách và đức tin cho con cái. Vì thế, định chế hôn
nhân không chỉ được thiết lập bằng một nhân tố là tình
yêu vợ chồng, mà còn phải đặt tình yêu đó trong bổn
phận với nhau và trách nhiệm đối với con cái.
Các nhà giáo dục thường nêu lên mẫu người cha người
mẹ lý tưởng, những người có thể đảm đương ba vai trò
khác nhau tùy hoàn cảnh và nhu cầu của những đứa con:
một người cố vấn, một người thầy và một người bạn.
Cha mẹ là những người cố vấn để con cái có thể tìm đến
xin những lời khuyên và được định hướng; là những
người thầy để con cái dễ dàng học hỏi và được giáo dục;
và là những người bạn để con cái có thể thoái mái, tâm sự
sẻ chia, thổ lộ suy nghĩ, ước muốn và tình cảm của
mình...
Khi thực hành “3 vị thế” trên (cố vấn, thầy dạy, bạn hữu),
những bậc làm cha mẹ có thể áp dụng nguyên tắc mà các
nhà tu đức đã đề nghị : “cương quyết và dịu dàng”. Giáo
dục là sự liên kết hài hòa và nhuần nhuyễn giữa hai yếu tố
cần và đủ nầy.
Cuối cùng : tiêu đích của giáo dục gia đình chính là tình
yêu; “tình yêu sẽ cứu thế giới”, đó là một lời khẳng định
thay cho tất cả.
Giáo phận Thanh Hóa

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

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”.

