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CHÚA NHẬT XIX 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.

"Các con hãy
sẵn sàng."
(Luca 12, 40)

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: Kn 18, 6-9
Trích sách Khôn Ngoan.

PHÚC ÂM: Lc 12, 35-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết
chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can
đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những
người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa
đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm
cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong
tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để
khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho
những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy
bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn
ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh
ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các
đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ
nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không
để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn
sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người
sẽ đến". Đó là lời Chúa.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành
đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện,
ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng
vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng
lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 11, 1-2, 8-19
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại
người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ
đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng
tốt.
Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra
đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra
đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến
cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê
người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp,
những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng,
ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa
là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.
Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức
mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng
đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người,
mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi
đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.
Đó là lời Chúa.

NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN
Suy niệm: Một triết gia nọ nói rằng “Con người sinh ra
để chết”. Chúng ta không nghĩ như ông, vì con người sinh
ra ở đời để sống, cái chết chỉ là một khoảnh khắc chấm
dứt sự sống này và chuyển tiếp sang một sự sống mới,
chứ không phải là cùng đích của kiếp người. Cái chết
chắc chắn sẽ đến với từng người, nhưng lại đến cách bất
ngờ, rất bất ngờ. Trong cuộc sống, để tránh những điều
bất ngờ, chúng ta thường có sự chuẩn bị trước: binh lính
tập trận, lính cứu hỏa thực tập chữa cháy… Trong bài Tin
Mừng, để giúp ta chuẩn bị trước bất ngờ của sự chết, để
khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa làm như một người
chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng như người đầy tớ
ban đêm đợi chủ trở về, không phải với tâm trạng sợ sệt,
nhưng tin tưởng và hy vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng
hài lòng vì thấy người tôi trung đang chu toàn nhiệm vụ.
Mời Bạn: Đừng chia cuộc sống thành những giây phút
có Chúa hiện diện và Chúa đi xa. Bạn lúc nào cũng đang
sống, đang làm việc dưới cái nhìn yêu thương chăm sóc
của Chúa.
Sống Lời Chúa: Dù học hành tại trường, lao động tại xí
nghiệp, buôn bán giữa chợ đời, thư giãn nơi giải trí, nghỉ
ngơi tại gia đình, hãy luôn nhớ rằng mình đang hoạt động
trong Chúa, theo tinh thần của con cái trung tín với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trưởng
thành như những con người tự do thật sự, vì thế, Chúa ẩn
mình mặc dù vẫn hiện diện bên chúng con. Xin cho chúng
con luôn trung tín và sẵn sàng theo tinh thần của Chúa.
Amen.

8/11/2019
Anh chị em thân mến,
Tôi mong anh chị em đang thưởng thức thời tiết tuyệt vời này
dù hơi nóng một chút. Tuần này, tôi viết thư này cho anh chị
em từ Eastern Washington, nơi tôi đang hưởng thời gian nghỉ
hè tại một miền quê với gia đình.
Khi nhìn về phía thung lũng, tôi nghĩ tới anh chị em và cầu
nguyện cho anh chị em có cơ hội nạp lại năng lượng và thưởng
thức điều quan trọng nhất là Thiên Chúa, gia đình và bạn hữu.
Như tôi đã đề cập trong những lá thư trước, tôi thực sự yêu
thích các vị thánh và đặc biệt biết đến “những người bạn” này
nhiều hơn trong những ngày lễ mừng sắp đến. Điều này cho
chúng ta cơ hội tuyệt vời để gần gũi hơn với Chúa Giêsu khi
chúng ta gặp gỡ Ngài qua những đôi mắt, cảm nghiệm và cuộc
đời các vị thánh.
Chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn, mới tuần
trước đã có vài bi kịch ở các tiểu bang khác nhau liên quan đến
bạo lực súng đạn. Các bi kịch này gây ra sự thiệt mạng của
nhiều người vô tội. Các tình huống này mang lại rất nhiều cảm
súc và phản ứng của nhiều người, đặc biệt sự tức giận, đổ lỗi và
nỗi buồn lớn cho sự mất mát của những người thân yêu. Trong
thời điểm khó khăn này, điều quan trọng nhất là cầu nguyện
cho những người gặp khó khăn nhất và cho tất cả những ai phải
chịu ảnh hưởng bởi những bi kịch này. Đừng dừng lại ở những
phản ứng và cảm súc nhưng hãy cầu nguyện, để hồi tâm, để
cảnh giác về mặt tinh thần. Kẻ thù luôn tìm kiếm cơ hội để tấn
công và chia rẽ chúng ta bằng bất cứ cách nào có thể được,
chúng ta phải trở nên mạnh mẽ trong đức tin và lời cầu nguyện
để hỗ trợ lẫn nhau, để chúng ta có thể trở nên hiệp nhất trong
Đức Kitô. Như tôi đề cập trên đây, khi hiểu biết các “người
bạn” của chúng ta hơn một chút, chúng ta có thể xác tín hơn
khi chúng ta thấy họ cũng đã sống và trải qua những thời điểm
khó khăn trong cuộc đời của họ.
Chúng tôi thực sự mong đến tuần này khi chúng ta mừng lễ
những người bạn thánh tuyệt vời của chúng ta và có được một
ngày quan trọng mừng lễ trong tuần này nữa. Ngày Chúa nhật,
khi anh chị em đọc thư này, chúng ta sẽ đang mừng lễ một
trong những vị thánh yêu thích của tôi, thánh Clara thành
Assisi. Thánh Clara được sinh ra ở thành Assisi trong một gia
đình giàu có nhưng vì quá say mê những lời giảng dạy của
thánh Phanxicô, thánh nữ từ bỏ lối sống của mình, từ bỏ mọi
sự phía sau để bước theo Đức Kitô. Thánh Clara có một câu
chuyện đáng kinh ngạc, thánh nữ sống trong thời kỳ chiến
tranh xảy ra ở Perugia và nơi hàng ngày xảy ra một cuộc đấu
tranh để sống còn. Ngài làm việc để giúp người nghèo đói và
đau ốm, thành lập một tu viện kín của những người nghèo
Clara mà nó còn hoạt động đến ngày nay và là một trong những
dòng tu đầu tiên được thành lập bởi một phụ nữ. Thánh Clara
theo sau những lời giảng dạy của thánh Phanxicô thành Assisi,
và luôn tìm kiếm Đức Kitô đang khi phục vụ người nghèo khổ
và bệnh tật. Một trong những câu chuyện tôi yêu thích về thánh
nữ là phép lạ Thánh Thể xảy ra tại tu viện của ngài dưới sự tấn
công của những tên trộm. Thánh nữ bước ra ngoài với Thánh
Thể và ngăn chặn cuộc tấn công vào chính ngài và các nữ tu.

Thánh nữ phản ứng trong một tư cách bình thản và đặt tất cả
niềm tin vào Thiên Chúa, và họ đã được an toàn .
Vị thánh tuyệt vời khác chúng ta mừng lễ tuần này vào ngày 14
tháng 8 là thánh Maximilian Kolbe. Ngài chết gần 700 năm sau
thánh Clara, nhưng ngài cũng đã sống trong những thời điểm
gian nan. Thánh Maximilian được sinh ra ở Poland, năm 1894,
và là một tu sĩ Phanxicô, nghĩa là, giống như thánh Clara, ngài
cũng bước theo những lời giảng dạy của thánh Phanxicô.
Thánh Maximilian là một nhà truyền giáo trải qua thời gian ở
Nhật Bản, rao giảng Phúc Âm và sau đó trở về Poland. Ngài bị
nhóm Nazis bắt vào năm 1941 và bị gửi đến trại Aschwitz, chết
trong trại tù nơi ngài đã hy sinh mạng sống mình cho người bạn
tù khác. Dưới đây là vài câu nói của thánh Maximilan để giúp
chúng ta hiểu biết ngài nhiều hơn:








“Chất độc độc hại nhất trong thời đại chúng ta là sự thờ
ơ. Và điều này xảy ra, mặc dù lời khen ngợi của Thiên
Chúa nên biết là không giới hạn. Vì thế, chúng ta hãy cố
gắng ca tụng Ngài đến hết năng lực chúng ta.”
“Là người Công giáo: Khi bạn quỳ gối trước bàn thờ, hãy
làm trong cách thế mà người khác có thể nhận rằng bạn
biết bạn đang quỳ gối trước ai.”
“Nếu ai đó không muốn nhìn nhận Mẹ Maria Vô Nhiễm
làm Mẹ mình, họ sẽ không có Chúa Kitô làm anh em của
mình.”
“Đừng sợ yêu mến Đức Trinh Nữ quá mức. Bạn sẽ không
bao giờ yêu mến Mẹ hơn Chúa Giêsu yêu Mẹ đâu.”

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này nhắc nhở chúng ta sẵn sàng
đến với Thiên Chúa. Để chuẩn bị chính mình cho ngày quang
lâm của chàng rể đến, các thánh đã yêu mến và nhìn thấy Chúa
Kitô hiện diện nơi những con người sống xung quanh họ. Các
vị thánh này mạnh mẽ trong đức tin và nhẫn nại trong gian nan
trong thời gian khốn khó của họ trong cầu nguyện. Qua cầu
nguyện, họ vững mạnh trong đức tin và sự liên kết của họ với
Đức Mẹ, Đấng luôn giúp họ đến gần với Chúa Giêsu, và đã
giúp họ “sẵn sàng” khi tình huống xung quanh càng ngày càng
trở nên khó khăn. Họ tìm kiếm Chúa Kitô và Đức Mẹ luôn giúp
họ vượt qua thời gian khốn khó này.
Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng: chúng
ta mừng lễ Trọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ Trọng này
là ngày lễ Buộc. Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ được đưa lên trời
cả hồn lẫn xác, cho chúng ta niềm hy vọng vào cuộc sống mai
sau, xa rời những bi kịch, gian nan, giận dữ và đau buồn. Giáo
xứ sẽ cung cấp cho anh chị em vài cơ hội để mừng lễ: Thánh lễ
đa ngôn ngữ lúc 7:00 PM ngày 14/8, và ngày 15/8 chúng ta có
Thánh lễ lúc 8:00 AM và 7:00 PM.
Tôi hy vọng gặp lại anh chị em trong những ngày lễ tuyệt vời
này khi chúng ta tiếp tục năm Phụng Vụ, cùng nhau học hỏi về
những người bạn thánh thiện của chúng ta khi các ngài giúp
chúng ta đến gần với Chúa Giêsu và Mẹ Maria hơn.
Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,
Dulce Casanova (PA for Liturgy & Hispanic Ministry)

PARISH PICNIC
Giáo xứ sẽ tổ chức ngày vui picnic
lần thứ 12 hàng năm vào : - Chúa
nhật 8/18/2019, lúc 1:30 - 3:30 PM,
tại hội trường giáo xứ (Parish Hall).
Kính mời anh chị em đến cùng chia sẻ niềm vui với anh
chị em giáo dân trong giáo xứ và bạn bè thưởng thức
nhạc vui, trò chơi và thức ăn với các bạn trẻ, và anh
chị em luôn trẻ trung trong trái tim mình.
Anh chị em có thể mang thức phẩm của mình cùng chia
sẻ. Hẹn gặp anh chị em ở đó.
QUYÊN GÓP VỚ (SOCKS)
CHO CÁC EM HỌC SINH Ở HAITI
Nhóm Standing with Hati bắt đầu thu góp
các vớ (socks) cho các em học sinh trường
St. Anne ở Haiti. Xin hãy tìm gian hàng
của chúng tôi trong ngày Parish Picnic
(8/18) và quà tặng VỚ còn mới, màu trắng cho các trẻ
nam và nữ. “VỚ NGẮN CỔ CHÂN” cho trẻ nữ, và “VỚ
DÀI” cho trẻ nam luôn thích hợp cho mọi lứa tuổi.
Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các bạn đối với anh
chị em chúng ta ở Haiti.

CÁC SẢN PHẨM NGHỆ THUẬT
BẰNG GỖ OLIVE

ARISE
Giáo xứ St. Anthony sẽ cung cấp chỗ
ngủ cho anh em vô gia cư trong chương
trình ARISE trong suốt tháng 8.
Xin hãy cầu nguyện để ghi danh dâng
cúng thực phẩm, đồ dùng, chuẩn bị túi đồ ăn trưa hoặc
phục vụ bữa tối tại:
tinyurl.com/anthonyARISE
Biết thêm chi tiết xin liên lạc Chị Hạnh:
hlentz@st-anthony.cc, hoặc (425) 277-6208

Anh chị em giáo dân Việt Nam (VMC) sẽ phục vụ tối thứ
Hai (8/26). Anh chị em muốn góp tay về thực phẩm,
thời gian hoặc tiền của, xin liên lạc Chị Thủy Vũ:
tungthuy@hotmail.com, (425)442-6510
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ XƯNG TỘI
VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Chương trình lớp Chuẩn bị Bí tích năm I cho các em lớp
1, xin hãy ghi danh cho các em vào tháng 9. CHỉ nhưng
em tham gia năm học này 2019-2020 mới có thể Rước Lễ
Lần Đầu vào năm học 2020-2021.
Ba buổi học cho các phụ huynh được cung cấp để giúp
bạn suốt năm đầu tiên này cùng cộng tác với giáo xứ để
giúp các em lãnh nhận các bí tích khai tâm này. Trong
các buổi học này, bạn sẽ tìm gặp một vài điều căn bản và
lời cầu nguyện chính yếu để giúp trẻ chuẩn bị các bị tích
trong năm đầu tiên này.

Các sản phẩm nghệ thuật tôn giáo bằng gỗ Olive sẽ được
bán sau các thánh lễ cuối tuần này.

* Parents-Only Evangelization (Các phụ huynh phải
tham gia cả 3 buổi học này)

Tất cả các lợi nhuận thu được sẽ dùng hỗ trợ cho các
gia đình Kitô hữu Công Giáo ở Thánh Địa vì đây là
nguồn thu nhập chính của họ ở đó. Có khoảng hơn 75
gia đình ở Bethlehem. Các sản phẩm này đều được làm
bằng tay rất đẹp bao gồm các bộ tượng Giáng Sinh,
Thánh Giá và Tràng Hạt.



Dân số người Kitô hữu tại Thánh Địa đã tụt xuống từ
22% đến dưới 16% trong hai thập niên qua. Đây là cách
chúng ta hỗ trợ các anh chị em này ở đó.




Ngày 25/11/2019 lúc 6:00 PM, tại Music Center
Ngày 03/02/2020 lúc 6:00 PM, tại Music Center
Ngày 18/05/2020 lúc 6:00 PM, tại Music Center

Xin liên lạc Micie DelosReyes, micie@st-anthony.cc,
(425) 277-6201

LỚP GIÁO LÝ THE GOOD SHEPHERD
Anh chị em muốn tìm kiếm lớp Giáo dục Đức Tin cho
con em mình?

Xin hãy đến với lớp học tại
Atrium!!
Lớp học đang sẵn sàng cho các
em tuổi từ 3-12 tuổi.
Xin vui lòng liên lạc với Cô Lynne để biết thêm chi tiết:
(425) 277-6200

