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Ngày 15 tháng 03 năm 2020
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

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

"Mạch nước vọt
đến sự sống
đời đời".
(Gioan 4, 14)

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

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

Ngày thường

7:50 am

Thứ Tư

6:30 am

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

Thứ Bảy

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

8:45 am
8:00 am

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)

5:30 pm

Chúa nhật

7:30 am
9:00 am
10:45 am
12:30 pm
5:30 pm

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: Xh 17, 3-7
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn
nàn với ông Môsê rằng: "Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra
khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc
vật chúng tôi phải chết khát như vầy". Môsê kêu lên cùng
Chúa rằng: "Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một
chút nữa là họ ném đá con rồi". Chúa liền phán bảo Môsê:
"Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ
lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng
mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt
ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ
tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống". Môsê làm các
điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên
nơi đó là "Thử Thách", vì con cái Israel đã phàn nàn và
thách thức Chúa mà rằng: "Chúa có ở với chúng tôi hay
không?" Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá,
chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến
đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong
niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy
trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng
chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng
ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ
hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết
thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám
chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của
Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là
tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng
ta.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có
giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.
Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" (lúc ấy, các môn đệ đã vào
thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là
người xứ Samaria?" (vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria).
Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 'Xin cho tôi uống nước', thì
chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".
Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài
trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như
các con cái và đoàn súc vật của người?"
Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa,
vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin
cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa".
Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này,
còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ
phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn
chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ
tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn.
Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý".
Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi
mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây".
Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại
với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn,
họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời
Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".
Đó là lời Chúa.

3/15/2020

HỌC HỎI MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH

Anh chị em thân mến,
Tôi đã theo học trường Công giáo ờ New Jersey, chỉ
ngoài thành phọ New York, trườc khi gia đình tôi
chuyến đến California và vào học lờp 5. Tôi nhờ lại vài
truyến thọng văn hóa và tín ngường tư nhưng năm tháng
đạu tiên ạy. Hai vị Thánh chúng ta sế cư hành tuạn này
nhạc tôi nhờ lại thời gian tôi ờ New Jersey. Lúc đó, có
cọng đọng Công giáo người Ái Nhĩ Lan và cọng đọng
Công giáo người Ý mạnh mế không kém trong khu phọ
tôi lờn lên. Người Ái Nhĩ Lan có thánh Patrick và người
Ý có thánh Giuse. Dĩ nhiên, mọi cọng đọng đếu nhạn ra
cạ hai vị thánh có điếm đạc biết riêng trên vị thánh “của
họ”. Tôi muọn chia sế hai lời cạu nguyến tuyết vời
đườc liên kết vời mọi vị thánh vĩ đại này.
Lời cầu nguyện của thánh Patrick
Chúa Kitô ở cùng tôi, Chúa Kitô trong tôi
Chúa Kitô đằng sau tôi, Chúa Kitô ở trước tôi
Chúa Kitô bên cạnh tôi, Chúa Kitô chiến thắng tôi
Chúa Kitô an ủi và khôi phục tôi.
Chúa Kitô bên dưới tôi, Chúa Kitô phía trên tôi
Chúa Kitô trong yên tĩnh, Chúa Kitô trong nơi nguy hiểm
Chúa Kitô trong trái tim của tất cả những người yêu tôi
Chúa Kitô trên môi miệng của bạn bè hoặc người xa lạ.
Lời cầu nguyện thánh Giuse
Lạy thánh Giuse nhân lành, Đấng Bảo Trợ trung
thành và luôn che chở cho Đức Nữ Trinh, Thiên Chúa đã
trao cho Người nhiệm vụ coi sóc Chúa Giêsu và Đức
Trinh nữ Maria, con khẩn nài người nhờ tình yêu mà
Cha đã cưu mang Hai Đấng, mà bảo vệ con khỏi mọi ô
nhiễm linh hồn và thể xác, xin ban cho con luôn phục sự
Đức Giêsu và Đức Maria trong sự thánh thiện và thanh
khiết của tình yêu. Amen.
Cạ hai vị thánh đếu tuyết vời mà bạt cư ai trong chúng ta
đếu có thểhường đến cạu nguyến.
Chúc Mưng lế thánh Patrick (ngày 17/3)
Mưng ngày lế thánh Giuse (19/3)
Thân ái,

Michael Cantu,
Hiệu trưởng

1. Thế nào là sám hối ?
Sám hối là can đảm và khiêm tốn nhìn nhận những
lỗi lầm mình đã phạm.
2. Tuần lễ nào là cao điểm của Mùa Chay và của cả
năm Phụng vụ ?
Tuần lễ thánh bắt đầu bằng Chúa Nhật lễ Lá.
3. Trong Mùa Chay, Hội Thánh buộc người tín hữu
giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào ?
Trong Mùa Chay, Hội Thánh bộc người tín hữu giữ
chay và kiêng thịt trong hai ngày là Thứ tư lễ Tro và
Thứ sáu tuần thánh.
4. Chúa Nhật lễ Lá, Hội Thánh tưởng niệm biến cố
gì ?
Chúa Nhật lễ Lá, Hội Thánh kỳ niệm biến cố Chúa
Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem để hoàn tất
chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
5. Lá đã được làm phép trong lễ Lá được lưu giữ lại
tại mỗi gia đình nhắc nhở điều gì ?
Lá đó nhắc nhở chúng ta về Chúa Kitô vinh thắng.
6. Tam Nhật Vượt Qua có ý nghĩa gì đối với người
Kitô hữu ?
Với Tam Nhật Vượt Qua, người tín hữu cùng sống
với Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, theo Ngài lên Núi
Sọ, bước vào chốn an nghỉ của Người, và chiêm
ngắm Ngài sống lại vinh quang.
7. Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành những cuộc
tưởng niệm nào ?
Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành đặc biệt về
những biến cố trong những ngày cuối cùng của Đức
Kitô là cuộc khổ nạn, sự chết và Phục sinh của Ngài.
8. Cử hành thánh lễ trong Mùa Chay và Mùa Phục
sinh khác nhau ở điểm nào ?
Mùa Chay
Không đọc kinh Vinh Danh
Không đệm đàn khi không có tiếng hát.
Không đọc hoặc hát Allêluia
Không trưng bông trên bàn thờ.
Chủ tế mặc áo tím.
Mùa Phục Sinh
Đọc kinh Vinh Danh
Được đệm đàn khi không có tiếng hát.
Đọc hoặc hát Allêluia
Được trưng bông trên bàn thờ.
Chủ tế mặc áo trắng.

Ý cầu nguyện tháng 03

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Cầu cho người Công giáo tại Trung
Quốc: Xin cho Giáo hội tại Trung Quốc
luôn luôn trung thành với Tin Mừng và
ngày càng hợp nhất hơn.

CÁC NGÀY THỨ SÁU TRONG MÙA CHAY

Tuần tới, giáo xứ chúng
ta sẽ thu gom Quyên
góp Dịch vụ Cứu trợ
Công giáo (CRSC) để
trợ giúp Chúa Giêsu giả trang trong mọi người. Qua việc
quyên góp này, 6 cơ quan Công giáo có thể cung cấp cho
các cộng đồng đang gặp khó khăn với việc cứu trợ và hỗ
trợ, và để làm việc cho hòa bình và giải hòa giữa các anh
chị em ngoại vi trên toàn thế giới. Sự đóng góp của anh
chị em làm nên sự khác biệt, vì vậy xin hãy quảng đại cho
đi.

ĐỪNG BAO GIỜ XÉT ĐOÁN

LÚC 4:30 PM
TẠI NHÀ THỜ ST. ANTHONY
KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ.

Chầu Thánh Thể và Giải tội
mùa Chay

Thứ Sáu 3/20 lúc 7:00pm
Có linh mục giải tội tiếng Việt,
English & Spanish
MỪNG LỄ THÁNH GIUSE
BẠN TRĂM NĂM
ĐỨC TRINH NỮ MARIA,
Bổn mạng các Gia Trưởng
Thứ Năm 3/19 lúc 7 pm.

“Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Vì anh em xét đoán thế nào
thì...cũng sẽ bị xét đoán như vậy....Đong đấu nào...sẽ được
đong bằng đấu ấy” (c.2). Ngài khẳng định về cách đối xử của
chúng ta với anh em đồng loại sẽ được trả lời trong ngày sau
hết, có khi sẽ xảy ra ngay tại đời này. Vì sự “đạo đức nửa vời”
của chúng ta mà chúng ta tự lên mặt dạy dỗ người khác. Đây là
thái độ tự mãn, tự cao, tự đại. Nó đối nghịch với nhân đức,
hiền lành, khiêm nhường. Nhịn nhục. Chúa Giêsu đề cao cảnh
giác về chuyện này. Ngài không cấm chúng ta có những nhận
xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái, sai quấy.
Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh em,
là chúng ta xâm phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa.
Trong đời sống cộng đồng, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có
một chút gì hơn anh chị em mình: chức tước trong giáo xứ,
danh dự trong khu xóm... lúc ấy chúng ta dễ dàng lên “bài
giảng” với những bài “đạo đức nửa mùa” theo chủ quan của
chúng ta. Chúng ta tự coi mình là “cái rốn vũ trụ” và cho rằng
và mọi lời nói và việc làm của chúng ta là hợp lý. Là phải đạo.
Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để
xử sự trong cuộc sống : “Những gì anh em muốn người khác
làm cho mình, thì anh em hãy làm cho người ta như vậy”. Nếu
mỗi người muốn người khác đối xử công bằng với chính mình
thì hãy sống công bình với người khác. Nếu mỗi người muốn
người khác cư xử quảng đại với mình, thì hãy sống quảng đại
với người khác như vậy. Nếu mỗi người không muốn người
khác cau có với mình, thì hãy luôn mang bộ mặt của sự vui tươi
phấn khởi đến với người khác. (CTVTT VL )

Kiểm tra Dân số 2020 – Các Bạn cùng đếm!!!
Cứ mỗi 10 năm, Hoa Kỳ
đếm từng người sinh sống
trên đất nước thông qua
một cuộc điều tra dân số
quốc gia. Chúng ta đếm tất
cả mọi người trong đất nước. Mọi người nghĩa là tất cả,
bởi vì tất cả chúng ta đều ở đây và tất cả chúng ta đều
được tính: tất cả các cư dân, bất luận họ là công dân,
không phải công dân, trẻ em, người cao niên, bất kể dân
tộc nào và mọi sắc tộc, quân nhân, tất cả những người
không nhà cửa. Tất cả chúng ta.
Các kết quả sẽ chỉ ra sự phân phối các nguồn lực và đại
diện trong các lĩnh vực hoặc chính phủ khác nhau trong
thập kỷ tới. Cuộc điều tra dân số năm 2020 sẽ xác định
ngân quỹ cho trường học, bệnh viện, nhà ở, giao thông
công cộng và nhiều hơn nữa.
Khi tất cả chúng ta hoàn thành Cuộc Điều Tra Dân Số
2020, chúng ta sẽ được chỉ cho thấy sức mạnh cộng đồng
chúng ta. Đây là lúc chúng ta liên kết với nhau như một
giáo xứ, và bảo đảm mỗi người chúng ta đều được tính
vào.

