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CHÚA NHẬT XX 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

"Thầy không đến
để đem bình an,
nhưng đem sự
chia rẽ."
(Luca 12, 51)

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: Gr 38, 4-6. 8-10
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng
tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói
những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót
trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm
hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sêđêcia phán
rằng: "Đấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể
từ chối các ngươi điều gì". Họ liền bắt Giêrêmia và quăng
xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong
sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng.
Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa
xuống bùn.
Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ
hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với
tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói
dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy
Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: "Hãy đem ba mươi
người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi
giếng trước khi ông chết".
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Dt 12, 1-4
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một
đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh,
chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta
nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy
cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng
ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức
tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui
đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự
hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em
hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công
dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của
Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì
chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến
nỗi phải đổ máu.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 12, 49-53
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã
đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao
cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng
Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con
tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư?
Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để
đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ
chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống
lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha;
mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng
chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
Đó là lời Chúa.
CHẤP NHẬN SỰ CHIA RẼ
ĐỂ CHỌN CHÚA GIÊSU
“Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế
gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy
đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51).
Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người
có tự do để lựa chọn hay khước từ Ngài, đón nhận hay
chối bỏ Tin Mừng. Chính sự lựa chọn này gây ra sự chia
rẽ giữa người tuân phục và người chống đối. Nhiều khi,
người môn đệ của Đức Kitô còn phải hy sinh những mối
tình cao thượng, trong sạch và tự nhiên như bạn bè, anh
em, cha mẹ để chọn Chúa, để sống theo các giá trị của Tin
Mừng. Nói cách khác sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nhắc tới
là sự chia rẽ giữa ánh sáng và bóng tối; giữa thiện và ác;
giữa nô lệ cho tội lỗi và sự tự do của con cái Thiên Chúa,
giữa theo Chúa và khước từ Ngài. Như thế để chọn Chúa,
người môn đệ của Đức Kitô phải từ bỏ thế gian và các
quyến rũ cuả nó. Để bước theo Thầy Giêsu họ phải bước
trên con đường từ bỏ hy sinh, con đường khổ giá. Để yêu
Chúa trên hết mọi sự người Kitô hữu cần can đảm chọn
Chúa là tất cả cuộc đời mình, mạnh mẽ nói không với mọi
mối dây ràng buộc, dù là thân thuộc nhất.
Lạy Chúa, xin ban ơn thêm sức cho chúng con để chúng
con có thể can đảm, dứt khoát từ bỏ thế gian và các quyến
rũ của nó, để bước đi theo Chúa, chọn Chúa là tất cả
cuộc đời mình. Amen.

8/18/2019
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang trong thời gian sắp sửa kết thúc mùa hè.
Không lâu nữa các trẻ em sẽ trở lại trường học và chúng
ta sẽ trở lại lịch trình thường ngày cho các chương trình
và họp hành. Trong những ngày này, chúng ta sẽ tiếp đón
vài nhân viên mới đến văn phòng. Hai người trong số họ
đã đến vào tuần trước, đó là Kely Euan - trợ tá quản trị
viên, và Rachel Teresi – trợ tá mục vụ Giới trẻ. Chúng ta
tạ ơn Thiên Chúa đã gửi các phụ nữ tuyệt vời này đến
làm việc với chúng ta trong công cuộc xây dựng nước
Thiên Chúa ở đây tại giáo xứ St. Anthony. Giáo xứ sẽ có
hai ngày tĩnh tâm cho nhân viên vào cuối tháng 8 để làm
quen với các nhân viên mới, và để làm quen với tính năng
động mới mà họ sẽ mang lại cho các nhân viên khác.
Chúa nhật tuần này sẽ là ngày giáo xứ vui chơi picnic và
là thời điểm tuyệt vời cho chúng ta suy nghĩ về những
món quà của giáo xứ chúng ta. Từ khi đến giáo xứ St.
Anthony, tôi đã thưởng thức rất nhiều thức ăn ngon.
Chúng ta thật diễm phúc có được nhiều anh chị em giáo
dân quảng đại chia sẻ tài nấu nướng của mình cho cộng
đồng. Ngày giáo xứ vui picnic luôn là cơ hội để tận
hưởng giáo xứ trong một khung cảnh khác so với những
gì chúng ta vẫn thường làm. Đó là ngoài Thánh Lễ,
không phải để hội họp, nhưng là thời điểm đến với nhau
để dùng bữa cùng với bạn bè và biết thêm các thành viên
mới trong cộng đồng giáo xứ. Tôi mong gặp gỡ anh chị
em ở đó sau Thánh Lễ 12:30 PM.
Tuần tới chúng ta sẽ mừng lễ Đức Trinh Vương Maria.
Tuần vừa qua, mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 15/8,
một tuần sau đó, Giáo hội cử hành việc Đăng Quang Mẹ
như là Nữ Vương trên trời dưới đất. Đây là Mầu Nhiệm
thứ năm mùa Mừng và là mầu nhiệm cuối cùng của chuỗi
Mân Côi. Khi chiêm ngưỡng lễ đăng quang của Đức Mẹ,
Giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm cho Mẹ trở thành nữ
vương tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Đó là thời gian
tuyệt vời để ta suy nghĩ về sự tận hiến của mình cho Đức
Mẹ, và làm thế nào chúng ta có thể được kêu gọi sống sự
tận hiến đó một cách thành tín hơn. Chuỗi hạt Mân Côi là
cách thế tuyệt vời để tận hiến cho Đức Maria trước tiên
cho cuộc sống chúng ta, nó giúp chúng ta lớn lên như con
cái Cha Trên Trời và là môn đệ Đức Giêsu. Mẹ Maria
luôn sẵn lòng và hăm hở hướng dẫn chúng ta trên con
đường đi vào mối quan hệ sâu xa hơn với Con của Mẹ.
Khi suy niệm mầu nhiệm thứ năm của Mầu nhiệm Mừng,
tôi bị lôi cuốn và lòng tôi mong ước được ở nơi mà Chúa
và Mẹ chúng ta đã đi trước. Chúa Giêsu nói với chúng ta

trong bài Tin Mừng tuần trước, “Hãy sắm lấy những túi
tiền không hề cũ rách, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối
mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì
lòng anh em ở đó.” (Lc 12, 33-34)
Có quá nhiều thứ chi phối lòng chúng ta và có nhiều thứ
theo đuổi khiến chúng ta mất tập trung vào điều chính
yếu là để yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Mẹ
Maria và các thánh luôn khích lệ và chỉ cho ta biết làm
thế nào để sắp xếp cuộc đời mình theo tình yêu Thiên
Chúa. Một trong những câu nói mà tôi yêu thích trong
cuốn Các Giáo Phụ Sa Mạc, nói rằng, “Đừng trao ban trái
tim của bạn cho những gì không làm trái tim bạn thỏa
mãn.” Trái tim chúng ta được làm nên bởi Tình Yêu và
cho tình yêu, và chỉ trong quá trình theo đuổi chiều
hướng đó chúng ta mới gặp được điều chúng ta tìm kiếm,
điều chúng ta mong ước nhất đó là hạnh phúc và sự bình
an đích thực.
“Anh em thân mến, vì chúng ta được ngần ấy nhân
chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy
kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về
Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”
(Dt 12, 1-2).
Thân ái trong Trái Tim Chúa,
Lm. Jasck Shrum,
Chánh xứ

Giải Đáp và Hướng Dẫn - Lm. Phi Quang
Thưa Cha,bạn con là người đạo Phật, còn con là người
Công Giáo. Con cũng thường xuyên vào chùa chơi với
bạn và có nhiều lần đã ăn cơm chay ở chùa như vậy thì
con có tội không, thưa Cha?
N.T.L.
Đáp:
Cơm chay hay không chay Chúa ban cho thì ta ăn và cảm
tạ Chúa đâu cótội lỗi gì. Còn ăn của cúng - đồ ăn đã cúng
cho tà thần - thì còn tùy sự tin tưởng của mình cũng như
gương mù có thể gây ra do việc ăn uống đó. Nếu ta tin
rằng qua sự cúng bái đó của ăn trở thành giá trị hơn... tức
là tin vào hành vi cúng bái, thì chắcchắn trái với niềm tin
Công giáo của ta và không thể chấp nhận được.

PARISH PICNIC
Chúa nhật 8/18/2019,
lúc 1:30 - 3:30 PM,
tại hội trường giáo xứ
(Parish Hall).
Anh chị em có thể mang thức phẩm của
mình đến cùng chia sẻ.

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

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.

CẦN CÓ CHỨNG CHỈ CÁC BÍ TÍCH?
Anh chị em muốn yêu cầu Chứng chỉ các bí tích: Rửa tội,
Thêm Sức hoặc Hôn Phối:
 Điền mẫu đơn yêu cầu (có sẵn ở văn phòng Giáo xứ
hoặc website giáo xứ tại st-anthony.cc, nhắp vào cửa
sổ Sacraments)
 Một bản copy bằng lái xe (hoặc của Cha mẹ/người
bảo trợ yêu cầu chứng chỉ)
 Đóng phí $10 (trả bằng tiền mặt, chi phiếu, hay credit
card – gọi điện cho văn phòng giáo xứ để thanh toán
phí)
Yêu cầu sẽ mất 5-7 ngày để hoàn thành. Biết thêm chi tiết
hoặc yêu cầu chứng chỉ bí tích, xin liên lạc Sharon
Fox, sharon@st-athony.cc , (425) 277-6210

THÁNH LỄ VÀ TIỆC VUI
VỚI ĐỨC TỔNG SARTAIN

CHÚA NHẬT 09/01/2019 @ 12:00 PM
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ST. JAMES
804 9TH AVENUE, SEATTLE
Hãy đến cùng tham dự thánh lễ với Đức Tổng
Sartain, chúc sức khỏe Ngài khi Ngài chuẩn bị
thời gian nghĩ hưu dưỡng.

Ghi danh các em học
Chương trình Giáo dục Đức tin
Xin liên lạc cô Lynne hôm nay!

425.277.6200
lshioyama@st-anthony.cc

