
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ST. ANTHONY PARISH 
416 S. 4th Street, Renton, WA 98057 

Phone: 425-255-3132   www.st-anthony.cc 

2021 
CHƯƠNG TRÌNH 

MÙA CHAY 



Anh chị em thân mến,  

Một lần nữa chúng ta đang đứng trước thềm mùa Chay. Năm nay cảm nghiệm của chúng ta có thể là một hình 

thức mùa Chay liên tục chiến đấu với đại dịch. Tôi liên tưởng điều này khi cảm nghiệm mùa Chay không phải là 

điều cực nhọc hoặc tiêu cực, nhưng đúng hơn là thời gian chiến đấu. Mùa Chay là thời gian đi vào sa mạc, đi vào 

cuộc chiến chống lại kẻ thù và những lừa dối của nó với Chúa Giêsu. Khi chúng ta  nghe về cơn cám dỗ của Chúa 

Giêsu trong sa mạc, ở đó Chúa đối diện với kẻ thù và những lời dối trá của nó, với lòng tin tưởng vào chương trình 

của  Cha. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhìn thấy kẻ thù đang làm việc xuyên qua tình huống này thế nào  

để phân tâm và cám dỗ chúng ta giữ lấy mọi thứ trong tay mình, và không còn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên 

Chúa nữa. Chúa Giêsu biết con đường Ngài đang đi sẽ dẫn đến thập giá để hoàn tất món quà cuộc đời của Ngài cho 

ơn cứu độ thế giới. Cơn cám dỗ là sự trốn tránh thập giá, trốn tránh đau khổ sắp xảy ra hay đã nhận thức được.  

Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta đi vào Con Đường dẫn đến sự tự do và tình yêu đích thực qua sự hy sinh. “Ai 

muốn làm môn đệ Thày, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thày.” Để bước vào Con Đường đó, tôi mời 

gọi anh chị em hằng ngày tập trung vào thập giá và hãy để cho Thiên Chúa nói với anh chị em trong tình yêu, và 

mời gọi anh chị em đi vào Con Đường dẫn đế Sự Sống. Trong tĩnh lặng, hãy nhìn lên cây thánh giá, anh chị em sẽ 

nghe được bài giảng hùng hồn nhất chưa từng được phát ra, khi Chúa nói trong cung lòng anh chị em về tình yêu 

khôn lường của Ngài dành cho anh chị em, đến nỗi Ngài đã hiến mạng sống mình. Không có tình yêu nào vĩ đại 

hơn thế.  

Tôi khuyến khích anh chị em hãy dùng ít nhất mỗi ngày 10 phút trong thinh lặng trước tượng Chúa chịu đóng 

đinh. Suy gẫm sự sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa và chú ý xem Ngài khơi dậy trong lòng mình thế nào, để tham 

dự vào mầu nhiệm vĩ đại bằng sự hy sinh mạng sống mình, cho đi mà không tính toán, sống vị tha. Điều này sẽ chỉ 

có ý nghĩa khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và hiệp nhất với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, từ đó mọi ân sủng 

chúng ta cần tuôn chảy từ từ vào trong tâm hồn chúng ta. Bất kể trực tiếp hay gián tiếp, Thánh Lễ luôn là nơi 

chúng ta hiệp nhất với trái tim của Đấng đã quá yêu chúng ta, đến nỗi đã trao ban cho chúng ta chính mình và 

máu của Người để ta được sự sống. Được trở nên vững mạnh bởi món quà to lớn này, chúng ta bước vào mùa 

thánh thiện để hiểu biết về tình yêu nhờ vào sự chiến đấu. Tôi cầu nguyện xin Chúa Giêsu  ban cho chúng ta có cái 

nhìn mới và sâu sắc hơn vào màu nhiệm này qua kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta trong năm nay.  

Chúng ta cùng nhau bước vào cuộc chiến,  

 

 

Lm. Jack D. Shrum 

Chánh xứ 

Luật Giữ Chay và Kiêng Thịt 

Thứ Tư Lễ Tro, 17 tháng 2, là ngày mở đầu mùa Chay, 

mùa chuẩn bị cử hành việc Chúa Giêsu sống lại trong 

ngày lễ Phục Sinh, ngày 4/4. Trong suốt mùa Chay, 

Giáo hội mời gọi việc ăn năn sám hối và làm việc bác ái 

để đào sâu hơn việc hoán cải nội tâm. Những yêu cầu tối 

thiểu cho người tín hữu Công giáo bao gồm:  

 Kiêng thịt: từ 14 tuổi trở lên, kiêng thịt ngày thứ Tư 

Lễ Tro, thứ Sáu Tuần Thánh (mùng 2/4), và tất cả 

các ngày thứ Sáu trong mùa Chay.  

 Giữ chay: từ 18-59 tuổi, chỉ ăn một bữa no, hai bữa 

ăn ít không được ăn no vào ngày thứ Tư Lễ Tro và 

thứ Sáu Tuần Thánh. Nếu các luật buộc trên đây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe hay khả 

năng làm việc, xin đừng lo lắng về điều này.  

Thánh lễ: 
Thứ Hai - Sáu: 8:00 am (có livestream) 

Thứ Tư &  Sáu: 7:30 pm  

Thứ Năm: 7:30 pm (Spanish – có livestream) 

Thứ Bảy: 8:00 am (có livestream) 

5:00 pm (Lễ vọng thứ Bảy – có livestream) 

Chúa nhật: 7:00 am, 9:00 am (có livestream) 

 11:00 am (Spanish – có livestream), 

 1:00 pm (Spanish – có livestream), 5:30 pm 
 

Giờ cầu  nguyện cá nhân & Xưng tội: 

Thứ Tư, Năm & Sáu: 5:00 pm-7:00 pm 

Thứ Bảy: 2:00 pm-4:00 pm 

Chúa nhật: 4:00 pm-7:00 pm 
 

Kinh chiều & Giờ tận hiến cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 

Thứ Năm: 6:00 pm 



NGÀY 17/2 (Wed) 
Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh lễ xức tro: 
6:30am, 8:00am, 12:00pm, 5:30pm (Multilingual), 7:30pm (Multilingual) 
Xức tro và Xưng tội — 10:00am to 11:30am & 3:00pm to 5:00pm 

NGÀY 18/2 (Thu) Thánh lễ tưởng nhớ & cầu cho những người quá cố (Spanish) 7:30pm 

NGÀY 19/2 (Fri) Chặng Đàng Thánh Giá có sẵn trên website, kênh Youtube, mạng Xã hội vào các ngày 
thứ Sáu bằng tiếng Anh, tiếng Spanish và tiếng Việt. 
Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30pm 
Thánh Lễ tưởng nhớ người quá cố lúc 7:30pm 

NGÀY 21/2 (Sun) “Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ — 8:00pm via Zoom 

NGÀY 22/2 (Mon) Giáo xứ Tĩnh Tâm mùa Chay (Parish Mission)  (có livestream): 6:00 pm 
“Forgiven: Where Are You?” -  John Paul Tomassi 

NGÀY 23/2 (Tue) Tĩnh tâm mùa Chay (Parish Mission) (có livestream): 6:00 pm 
“Forgiven: Encountering Mercy” - Fr. Xavier Bazil 

NGÀY 24/2 (Wed) Tĩnh tâm mùa Chay (Parish Mission)  (có livestream): 6:00 pm 
“Forgiven: Embraced in Mercy” - Fr. Jack Shrum 

NGÀY 26/2 (Fri) Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30pm 

NGÀY 28/2 (Sun) “Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ — 8:00pm via Zoom 

NGÀY 5/3 (Fri) 
 

Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30pm 
Thánh lễ thứ Sáu Đầu Tháng— 7:30pm 

NGÀY 7/3 (Sun) Nghi thức Dự Tòng lần 1 — Thánh lễ tiếng Anh 9:00 am 
“Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ —  8:00pm via Zoom 

NGÀY 10/3 (Wed) ERE (Buổi chiều hồi tâm trước Thánh Thể) - 6:15pm trong nhà thờ và có livestream, 
tiếp theo sau đó là Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ  

NGÀY 12/3 (Fri) Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30p 

NGÀY 14/3 (Sun) Nghi thức Dự Tòng lần 2— Thánh lễ tiếng Anh 9:00 am 
“Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ — 8:00pm via Zoom 

NGÀY 19/3 (Fri) Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30pm 
Thánh lễ Trọng Kính Thánh Giuse — 8:00am & 7:30pm (Multilingual) 

NGÀY 21/3 (Sun) Nghi thức Dự Tòng lần 3 — Thánh lễ tiếng Anh 9:00 am 
“Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ — 8:00pm via Zoom 

NGÀY 26/3 (Fri) Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm & 6:30pm 

NGÀY 27/3 (Sat) Tĩnh tâm mùa Chay (Parish Mission in Spanish) — 10:00am to 12:00pm tại nhà thờ 

NGÀY 28/3 (Sun)  
Chúa nhật Lễ Lá 

Lịch trình thánh lễ Chúa nhật như thường lệ: 
Lễ Vọng 5:00pm (thứ Bảy — livestream and overflow), 7:00am, 9:00am (livestream and 
overflow), 11:00am in Spanish (livestream and overflow), 1:00pm in Spanish (livestream 
and overflow), 5:30pm  
“Set A Fire” Học hỏi mùa Chay cho Phụ Nữ — 8:00pm via Zoom 

NGÀY 1/4 (Thu)  
Thứ Năm Tuần Thánh 

Thánh Lễ Tiệc Ly — 7:00pm (livestream and overflow) 
Bàn thờ Tạm được đặt tại Hội Trường (Hall) 
Kinh Đêm — 12:00am Nửa đêm tại Hội Trường (Hall) 

NGÀY 2/4 (Fri)  
Thứ Sáu Tuần Thánh 

Chặng Đàng Thánh Giá có sẵn trên website, kênh Youtube, mạng Xã hội vào các ngày 
thứ Sáu bằng tiếng Anh, tiếng Spanish và tiếng Việt. 
Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ bằng tiếng Anh lúc 12:00pm  
Tôn Thờ Thánh Giá —  3:00pm tiếng Anh (livestream and overflow) 
                                                  7:00pm tiếng Spanish (livestream and overflow) 

NGÀY 3/4 (Sat)  
Thứ Bảy Tuần Thánh 

Vọng Phục Sinh — 8:00pm (Multilingual — livestream and overflow) 
Tenebrae: Phụng vụ Lời Chúa và Kinh Nhật Tụng buổi sáng (Multilingual) - 6:00am tại 
nhà thờ 

NGÀY 4/4 (Sun)  
Chúa nhật Phục Sinh 

Lịch trình Thánh Lễ Chúa nhật như thường lệ: 
7:00am, 9:00am (livestream and overflow), 11:00am tiếng Spanish (livestream and over-
flow), 1:00pm tiếng Spanish (livestream and overflow), 5:30pm 



 

Scheduled events are subject to change. 
Change of Events or updates are announced via: 
 bulletin (on website also) 

 website (www.st-anthony.cc) 

 email blasts (to sign up, visit our website, scroll all the way down to see the “Sign Up” box) 

Women’s Lenten “Set A Fire” Study 
Sundays 8pm @ Zoom: 

Feb. 21, &  28, Mar. 7, 14, 21, &  28 
Zoom Meeting ID: 837 9427 0152 

Passcode: LENTENFIRE 

Do you feel stuck with your money? 
Maybe you’ve tried a little of this and some of 

that, but none of it really worked. 

 
It’s time to get unstuck - to move forward. St. Anthony will be hosting 

a virtual nine-lesson class starting this Lent.  

 
Financial Peace University (AM group) 

 | Every Saturday 10am-11am (Zoom meeting) 
  | First meeting will start on February 20 
   | Last meeting will be on April 17 

 

Financial Peace University (PM group) 
 | Every Tuesday 7:30pm-8:30pm (Zoom meeting) 

  | First meeting will start on February 23 
   | Last meeting will be on April 20 

 
For more information about St. Anthony’s FPU class, please email Hanh Lentz 

hlentz@st-anthony.cc or leave Hanh a voicemail at 425-277-6208. 

Live Stream our Masses and Events 

Go to our website: 

www.st-anthony.cc 

 OR on YouTube 
www.youtube.com/channel/UC2LPCA6LDk-wLuQ9XWaDDEw?sub_confirmation=1 

mailto:hlentz@st-anthony.cc

