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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Giáo xứ Công giáo
St. Anthony
là giáo xứ
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.

"Martha rước
Người vào
nhà mình.
Maria đã chọn
phần tốt nhất."
(Luca 10, 38.42)

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Ngày thường

7:50 am

Thứ Tư

6:30 am

CÁC BÍ TÍCH

Giải Tội

8:45 am
Thứ Bảy

8:00 am
5:30 pm

Chúa nhật

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

7:30 am
9:00 am

Rửa Tội

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

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)

LIÊN LẠC

10:45 am
12:30 pm
5:30 pm
(Espanol)

Hôn Phối Xin liên lạc ít nhất trước 7 tháng để
chuẩn bị cho việc hôn nhân.
Văn phòng Giáo xứ: 425-255-3132

Văn phòng Giáo xứ
: 425-255-3132
Fr. Jack Shrum
: 425-255-3132
Sr. Maria Phuong Dinh : 425-277-6242

BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới
chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa
trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam
xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông
chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: "Lạy
Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua,
con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát.
Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi
sẽ đi: chính vì thế mà các Đấng đã ghé vào nhà con". Các
Đấng ấy nói: "Như ông đã ngỏ, xin cứ làm".
Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: "Hãy mau mau
trộn ba đấu bột làm bánh nướng". Còn ông, ông chạy đến
đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ
đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra
trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới
bóng cây.
Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: "Sara bạn ông
đâu?" Ông trả lời: "Kìa, bạn con ở trong lều". Một Đấng
nói tiếp: "Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả
hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con
trai".
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Cl 1, 24-28
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những
đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân
xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của
Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ.
Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an
bài của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó cho tôi rao giảng
đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở
qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh
của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào
là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân
ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy
vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi
người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để
làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ
tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em
gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.
Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa
Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình
mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp
con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng
bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria
đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

GƯƠNG CẦU NGUYỆN
CỦA MỘT NHÀ BÁC HỌC
Federic Ozanam, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của
Giáo hội Pháp vào cuối thế kỷ 19, khi đang là sinh viên
đại học đã trải qua một cơn khủng hoảng về đức tin. Một
hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh vào
một ngôi thánh đường ở Pari. Từ cuối nhà thờ, anh nhìn
thấy một bóng đen đang quì cầu nguyện ở hàng ghế đầu
gần gian cung thánh. Đến gần, chàng sinh viên mới nhận
ra đó không ai khác hơn là nhà bác học ĂMPE (Ampère),
giáo sư của anh, một nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ. Anh
đứng lặng lẽ một hồi để quan sát nhà bác học khi ấy đang
cầu nguyện rất sốt sắng. Sau đó, anh theo gót thầy trở về
phòng làm việc của ông. Thấy chàng sinh viên đứng thập
thò ngòai cửa, nhà bác học liền mở lời hỏi: “Này anh bạn
trẻ, anh cần gì đó ? Tôi có thể giúp gì được cho anh
đây ?” Chàng thanh niên nhỏ nhẹ thưa: “Thưa giáo sư,
con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học
lắm. Hôm nay con xin hỏi thầy một vấn đề về đức tin !”
Nhà bác học mỉm cười khiêm tốn đáp: “Anh lầm rồi. Đức
tin là môn yếu nhất của tôi đấy. Nhưng nếu giúp được anh
điều gì thì tôi cũng sẵn sàng”. Chàng sinh viên liền hỏi:
“Thưa giáo sư, người ta có thể vừa là một nhà bác học vĩ
đại, vừa là một tín hữu đạo đức siêng năng cầu nguyện
hay không?” Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của
anh học trò. Sau một lát im lặng, ông trả lời bằng một
giọng run run đầy cảm xúc: “Con ơi ! Chúng ta chỉ vĩ đại
khi chúng ta cầu nguyện mà thôi !”.

LẠY CHÚA GIÊSU. Khi con bị bao vây bởi những tiếng
ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng
bên Chúa. Khi con vất vả với trăm công nghìn việc, xin
cho con biết quý trọng những phút giây được an nghỉ bên
lòng Chúa. Khi con bị kéo ghì bởi những đam mê dục
vọng, xin cho con được ơn giải thoát và hướng lòng trí
lên cao nhờ biết kêu cầu Danh Chúa.

Giải Đáp và Hướng Dẫn:

2. Trở lại đạo Công giáo mà vẫn muốn đi Chùa nữa?

Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh,
Gp. Phú Cường

Thưa cha, con có yêu 1 cô gái, chúng con có nghĩ đến
chuyện kết hôn, nhưng do chúng con khác đạo nên có
khúc mắc là bạn gái con chấp nhận trở lại đạo nhưng cô
ấy cũng muốn đi chùa nữa, vậy thưa cha nếu bạn gái con
trở lại đạo được đi chùa không ạ. Cha có thể cho con
được 1 cách giải quyết được không ạ. Chúng con rất yêu
nhau và không bỏ nhau được xin cha hãy chỉ cho tụi con
1 cách tốt nhất ạ. Cám ơn cha!

1. Làm đơn ly dị có phạm tội không?
Thưa Cha, chuyện là con có yêu một người năm con 17
tuổi và chúng con đã tự ý đăng ký kết hôn năm con 18.
Tuy vậy chúng con chỉ đăng ký kết hôn để "chứng minh
tình yêu" của chúng con chứ không ăn ở như vợ chồng.
Bây giờ sau một khoảng thời gian cả hai đã thay đổi và
con cảm thấy mình bị bó buộc. Nếu con làm đơn li dị thì
con có phạm tội không thưa cha. Vì chúng con tuy làm
giấy kết hôn nhưng vẫn không sống chung. Bây giờ gia
đình hai bên cũng đã biết. Và sau này nếu con kết hôn lại
thì có vi phạm luật lệ gì không ạ. Nhiều người khuyên con
giấu đi nhưng bản thân con không cho phép. Xin Cha cho
con lời khuyên.
Teresa Nguyễn
Đáp:

Giáo luật điều 1055 dạy rằng:
(1) Do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên
với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Tự bản
tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn và
việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng
giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên
hàng Bí Tích.
(2) Bởi vậy, giữa những người đã chịu phép rửa tội,
không thể có khế ước hôn phối hữu hiệu nếu đồng thời
không phải là Bí tích.

Đáp:
Điều răn thứ nhất trong 10 điều răn dạy chúng ta phải thờ
phượng một mình Thiên Chúa và duy chỉ một mình Ngài
mà thôi.
Vì vậy khi bạn gái anh đã trở lại đạo Công Giáo thì buộc
phải từ bỏ hết những gì nguy hại đến Đức tin Công Giáo,
chẳng hạn việc bái lạy các thần phật với thái độ tin tưởng
như những người ngoại giáo.
Giáo lý Công giáo dạy rằng: Điều răn thứ nhất lên án sự
đa thần. Điều răn này đòi hỏi con người không được tin
vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được tôn
kính các thần linh nào khác ngoài Đấng duy nhất (Sách
GLHTCG số 2112). “Thờ ngẫu tượng không phải chỉ là
những việc thờ phượng sai lạc của dân ngoại. Nó còn là
cám dỗ thường xuyên đối với đức tin. Thờ ngẫu tượng
cốt tại việc thần thánh hoá những gì không phải là Thiên
Chúa. Thờ ngẫu tượng là khi con người tôn thờ và kính
bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh
hay ma quỷ. (Sách GLHTCG số 2113)

Tuy nhiên, vì chị đã đăng ký kết hôn, nên trước pháp luật
chị đã kết hôn, nên chị không thể tiến tới một hôn nhân
khác nếu việc đăng ký kết hôn trước chưa được toà án
huỷ. Và việc chị làm đơn xin ly dị trong trường hợp này
là được phép để cất đi dịp tội cho chị.

Nếu bạn gái của bạn vừa muốn trở thành người Công
giáo, vừa muốn được thực hiện các hành vi mang tính
ngược lại với đức tin Công giáo, thì đó quả thật là một
mâu thuẫn với chính mình trong đời sống tâm linh, và
cũng khó mang lại hạnh phúc trong đời sống vợ chồng.
Thiết nghĩ, bạn cứ tôn trọng tín ngưỡng của bạn gái, để
bạn gái của bạn được tự do trong đời sống thuộc niềm tin
tôn giáo của bạn gái. Bạn có thể đến gặp cha xứ và xin
được tiến hành hôn nhân khác đạo, tức xin chuẩn hôn
phối. Chắc chắn cha sở sẽ giúp hai bạn điều đó nếu hai
bạn không vướng mắc bất cứ một ngăn trở hôn phối nào
theo Giáo Luật.

Chúc chị bình an

Thân ái chào bạn.

Vì thế việc chị đăng ký kết hôn ở toà đời, mà chưa cử
hành nghi lễ hôn phối theo luật dạy thì chị chưa lãnh
nhận bí tích hôn phối và vì vậy chị không bị ràng buộc
bởi dây hôn phối, do chị và bạn trai chị chưa thiết lập một
giao ước hôn nhân. Vì thế, chị vẫn hoàn toàn tự do để
tiến tới một hôn nhân khác theo Giáo luật.

Thân ái,

Dùng nước thánh để làm gì?
(tiếp theo)
Nước rửa tội thì dùng vào việc rửa tội; thế còn nước
phép thì dùng để làm gì?
Trải qua lịch sử, ta thấy Giáo hội cũng như các tín hữu đã
sử dụng nước phép vào những hoàn cảnh khác nhau.
Trước hết một số tín hữu xin nước phép đem về nhà
riêng. Họ rảy trên thân nhân và nhà cửa của mình, với
ước nguyện xin Chúa ban ơn tẩy luyện các thân thuộc và
đồ đạc của mình khỏi tội lỗi và bệnh tật, khỏi bị quỷ ma
quấy phá. Còn Giáo hội thì cũng dùng nước phép ở
những cơ hội khác nhau. Một trường hợp đã nói ở đầu, là
đặt ở cửa nhà thờ, để các tín hữu làm dấu thánh giá trên
mình, xin Chúa thanh tẩy trí lòng cũng như tâm hồn, để
xứng đáng vào hầu cận Chúa. Ơn thanh luyện này được
cầu xin cách tập thể với nghi thức rảy nước thánh trên tất
cả các tín hữu trước khi cử hành Thánh lễ ngày Chúa
nhật. Tập tục này đã có từ thế kỷ IX (Đức Giáo hoàng
Lêo IV, 847-855). Việc rảy nước thánh trên các tín hữu
kèm theo bài hát lấy từ thánh vịnh 51: “Lạy Chúa, xin
dùng cành hương thảo rảy nước trên con, thì con được
sạch, xin rửa con thì con được trắng hơn tuyết”. Do đó ta
thấy ý nghĩa của nó là thanh tẩy linh hồn trước khi cử
hành thánh lễ.
Thế nhưng ở trong mùa Phục sinh, thì hát bài “Tôi đã
thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra”, xem ra không
phải chỉ có ý nghĩa thanh tẩy tội lỗi?
Đoạn văn này trích từ ngôn sứ Êdêkiel chương 47, nhưng
được phụng vụ áp dụng theo nghĩa rộng hơn: nước từ bên
cánh phải đền thờ được coi như hình bóng của nước và
máu trào ra từ cạnh sườn bên phải của Đức Kitô trên thập
giá, mang lại ơn cứu rỗi cho loài người. Nói khác đi, bên
cạnh ý nghĩa thanh tẩy, phụng vụ còn muốn thêm một ý
nghĩa nữa cho việc rảy nước phép ngày Chúa nhật, đó là
kỷ niệm bí tích thánh tẩy, nhờ đó chúng ta tham dự vào
mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô: không những là
nước ấy thanh tẩy chúng ta khỏi vết nhơ tội lỗi nhưng còn
mang lại cho ta những hồng ân khác, tỉ như ban cho ta ơn
được làm con cái Chúa.
Lm. Nguyễn Tấn Thành, OP.

THÁNG 7
Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thực thi
công lý. Xin cho những người có bổn phận
thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn
phận và không còn những bất công đang lan
tràn trên thế giới.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI
HỎA NGỤC (tiếp theo)
Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục (x.
Công đồng Aruasicanô II; Công đồng Tridentinô), điều
này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa (tội trọng) và cố chấp
trong tình trạng đó đến cùng. Hội Thánh, trong phụng vụ
Thánh Thể và trong kinh nguyện hằng ngày của các tín
hữu, khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng
không muốn “cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi
người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3,9):
“Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của
chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình
Chúa… Xin an bài cho đời chúng con được sống trong
bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời
đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa
chọn.” (Kinh nguyện Thánh Thể I, sách lễ Rôma)

Cầu nguyện
Một buổi tối kia khi đi ngang qua phòng của đứa cháu,
ông nội thấy nó đang quỳ bên cạnh giường mà miệng thì
cứ lẩm nhẩm...nghe cho kỹ thì ra nó đang đọc đi đọc lại
24 mẫu tự A B C D Đ....
Ngạc nhiên, ông bèn dừng lại hỏi nó:
- Đêm hôm khuya rồi mà sao cháu còn học đánh vần 24
chữ cái làm gì vậy, sao không đi ngủ đi?
Đứa bé trả lời ông nó:
- Cháu đang cầu nguyện đó ông à ... nhưng mà từ nãy
đến giờ cháu nghĩ hoài mà chẳng biết phải cầu nguyện
làm sao, cho nên cháu mới phải đọc tới đọc lui 24 chữ cái
đó, để Chúa nghe xong rồi Chúa muốn ghép nó lại thành
câu gì theo đúng ý Chúa nhất... thì cũng được, phải không
ông ?...
Sưu tầm

GIỜ LỄ buổi sáng các ngày trong tuần trong mùa Hè,
bắt đầu từ ngày 17/6 đến ngày 30/8

Lịch làm việc Mùa Hè tại Văn phòng Giáo xứ:
Từ ngày mùng 01/07 đến ngày mùng 2/8

Thứ Hai, Ba, Năm & Sáu : 8:00 am
Thứ Tư : 6:30 am & 8:00am

Thứ Hai, Tư & Sáu : 8:30am – Trưa
Thứ Ba & Năm : 12:30 pm- 4:00pm

Ngày mùng 2/9 : trở lại lịch trình thường ngày

Ngày mùng 5/8: trở lại lịch trình thường ngày

