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CHÚA NHẬT XXI 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.

"Người ta sẽ từ
đông chí tây đến
dự tiệc trong
nước Chúa."
(Luca 22, 29)

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: Is 66, 18-21

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 5-7, 11-13

Trích sách Tiên tri Isaia.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Đây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của
chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ:
chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt
nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người
được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và
Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp,
đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe
nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao
giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả
anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho
Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến
núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel
mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa
phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế,
các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời Chúa
rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững
trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các
ngươi sẽ vững bền như vậy".

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với
anh em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con
chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi
Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu
mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi
được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với
anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không
sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi
buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang
lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa
dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn
và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy
bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng
được an lành. Đó là lời Chúa.

Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa
giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng:
"Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?"
Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng
vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ
tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng
cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà
rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời
các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy
giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước
mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng
tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết
các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác,
hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham,
Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên
Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ
khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ
bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có
những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người
trước hết sẽ nên sau hết".
Đó là lời Chúa.

ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP
Suy niệm: Bệnh ung thư tuy không có tên trong “tứ
chứng nan y” nhưng lại là chứng bệnh mà nền y học hiện
đại đang phải bó tay, chẳng những vì người ta chưa hiểu
hết nguyên nhân và cơ chế của căn bệnh mà còn vì khi
bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối với những triệu
chứng thấy được, bệnh nhân mới biết mình có bệnh. Lúc
đó thì hết thuốc chữa! Về đời sống thiêng liêng, Chúa dạy
chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng; mau sám hối trở
về vì “Nước Trời đã đến gần”; biết dùng thời gian Chúa
ban xây dựng Nước Chúa ở trần gian này; đừng đợi đến
khi “chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại” mới gõ cửa
vào, vì lúc đó mọi sự đã trở nên quá muộn.
Mời Bạn: Hình ảnh người hành khách chậm chân lỡ
chuyến đò sang sông vẫn còn tái hiện nơi những người
học trò ham vui chơi đến gần kỳ thi mới vội vã vùi đầu
vào sách vở; nơi những người tham công tiếc việc đến độ
dự lễ Chúa Nhật đi trễ về sớm; nơi những người không lo
kiến tạo một xã hội đầy “công bình và lòng nhân ái” mà
chỉ tận hưởng lạc thú cách ích kỷ và “đợi đến khi gần
chết ăn năn tội vẫn còn kịp”! Mỗi giây phút hiện tại đều
có thể là giây phút cuối cùng của đời bạn. Hãy lấp đầy
chúng bằng những hành động vì yêu thương phục vụ.
Sống Lời Chúa: Cuối ngày, bạn kiểm điểm mình đã làm
gì khiến cho cuộc sống của mình và người khác có ý
nghĩa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa cho xứng đáng.

Anh chị em thân mến,

08/25/2019

Chúng ta đang sống vào cuối mùa hè; thật là một mùa hè
tuyệt vời với nhiều buổi họp mừng ngoài trời thật đẹp.
Sau chuyến thăm viếng miền Đông Washington, tôi cùng
với các con tiếp tục đi Oregon. Trên đường đi, chúng tôi
dừng chân thăm viếng bạn bè và những nơi thắng cảnh
mà chúng tôi được giới thiệu. Trong suốt chuyến đi,
chúng tôi có cơ hội tham dự Thánh Lễ tại một vài nhà
thờ. Đó là một trong những cảnh đẹp của đức tin Công
giáo, bất cứ ở nơi đâu, chúng tôi luôn cảm thấy như ở nhà
khi đi tham dự thánh lễ.
Mùa hè sắp kết thúc, các con tôi cũng sợ việc quay trở lại
lớp học. Tôi cũng đang mong chờ được quay trở lại vòng
xoáy của mọi việc, nhưng đồng thời cũng có một chút vui
buồn lẫn lộn khi đứa con lớn nhất của tôi sẽ bước vào
năm cuối của trung học. Mùa hè dường như là thời gian
chuyển tiếp cho các gia đình có con đi học; được biết khi
nói chuyện với một vài gia đình, có người sẽ gửi con vào
trường cao đẳng, một số khác mới bắt đầu gửi con vào
các lớp nhà trẻ hay mẫu giáo, tất cả đều trong một thể
loại chuyển tiếp.
Làm cha mẹ là một công việc đòi hỏi và bổ ích nhất, nó
không kết thúc cả khi con cái đã rời khỏi gia đình. Là các
bậc cha mẹ, tất cả chúng ta đều cần sự trợ giúp mà chúng
ta có thể tìm thấy được, bất kể nó đến từ các bậc phụ
huynh khác, từ cha mẹ chúng ta, từ các gia đình hay bạn
bè thân hữu. Tất cả đều trên cùng một thực tế, bất kể con
cái chúng ta ở tuổi nào. Tôi rất biết ơn tất cả những ai đã
trợ giúp tôi trong những năm qua, đã khuyến khích và
trao tặng tôi những lời khuyên đối với con cái và chính
bản thân. Là một người mẹ, tôi có nhiều dịp vui mừng và
cũng nhiểu khổ đau trong suốt 17 năm qua trong việc
nuôi dạy con cái. Chắc chắn niềm vui thì nặng ký hơn
những khổ đau, nhưng chúng giống nhau vì chúng tôi học
được những kinh nghiệm cho chính các con và bản thân
tôi nữa. Như tôi đã nói ở trên, tất cả chúng ta đều cần sự
giúp đỡ mà chúng ta có thể tìm thấy được. Tôi quên đề
cập đến những người bạn Thánh của chúng ta trong danh
sách những người chúng ta tìm kiếm sự trợ giúp. Chúng
ta có thể luôn học rất nhiều điều từ nơi những người bạn
này, và có 2 vị thánh mừng lễ trong tuần này làm ví dụ
chắc chắn cho chúng ta về điểm này.
Thánh Monica là mẹ của không ai khác hơn là thánh
Augustino. Thánh Monica là một Kitô hữu đã kết hôn với
một người ngoại đạo thường xuyên về tới nhà trong say
xỉn và tính khí hung hăng. Bất kể điều này, thánh Monica
không ngừng cầu nguyện cho sự trở lại của chồng và luôn
tỏ ra tử tế và thông cảm với chồng mình. Thánh Monica
đã được ban ơn nhìn thấy người chồng trở lại một năm
trước khi ông ấy qua đời. Thánh Augustino là một chàng
trai trẻ thông minh đã rời gia đình đi học. Vừa ngay sau

đó, anh đã để cho mình rơi vào một cuộc sống tội lỗi và
đẩy mẹ ra xa mình. Thánh Monica tiếp tục cầu nguyện
cho con và thậm chí còn theo anh đi tới tận thành phố
Milan, để trông chừng anh với hy vọng giúp anh từ bỏ
cuộc sống tội lỗi. Thánh Augustino kết bạn với vị giám
mục Milan tình cờ ngài lại là vị linh hướng cho mẹ anh.
Lời cầu nguyện của thánh Monica cuối cùng đã được đền
đáp, và thánh Augustino đã được rửa tội và thay đổi lối
sống của mình. Thánh Augustino đã tiếp tục làm những
điều vĩ đại, và tôi khuyến khích anh chị em học lại câu
chuyện tự thuật của ngài để học biết nhiều hơn về thánh
Augustino và thánh Monica.
Nó có thể gây cho chúng ta bực bội và đau đớn khi chúng
ta, với tư cách là cha mẹ, hoặc thậm chí khi nhìn thấy ai
đó không phải con làm điều mà chúng ta biết nó sẽ dẫn
đến sự cố. Chúng ta sẽ cố gắng dạy dỗ chúng hết khả
năng của mình, để chúng trở thành người tài giỏi nhất vì
chúng ta nhìn thấy những món quà và tài năng của họ. Vì
chúng ta nhìn thấy được chúng vấp ngã ngay tại những
bước đầu tiên hoặc ghi bàn thắng của chúng, khi ở bên
giường bệnh, khi chữa lành vết thương lòng đầu tiên của
chúng và cứ thế. Chúng ta đã giúp chúng học cách lấy lại
để chữa lành và làm việc chăm chỉ, bất kể con cái chúng
ta làm hay không làm, chúng ta vẫn yêu thương và lo
lắng cho chúng. Tôi tưởng tượng Thiên Chúa giống như
người Cha tốt lành nhất luôn ở đó, luôn gần gũi, nhưng
Ngài đang cho chúng ta khoảng trống để gây xáo trộn và
vấp ngã, đôi khi cũng bực bội với sự bướng bỉnh của ta
muốn làm “theo cách của mình” đang khi Ngài cố gắng
hướng dẫn chúng ta theo cách của Ngài, qua tình yêu
thương và lòng thương xót.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một sự nghỉ ngơi đầy phúc
lành trong mùa hè này và dưới đây tôi chia sẻ với anh chị
em lời kinh cầu nguyện với thánh Monica.
Kinh Cầu Cùng Bà Thánh Monica
Kính lạy Bà thánh Monica, là Người Mẹ đạo đức gương
mẫu của thánh Augustinô,
Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của
Ngài bằng tình thương và lòng cảm mến,
tha thứ và khuyên nhủ,
và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng.
Xin Ngài cầu bầu cho tất cả mọi người mẹ hôm nay
để họ biết lôi kéo con cái họ trở về với Chúa.
Xin cho họ biết gần gũi với con cái họ,
dùng tình thương, tha thứ và khuyên nhủ
với những người con trai, con gái hoang đàng
đang sa cơ, lạc bước.
Xin Ngài đưa những người con đang lạc bước trở về
xum họp với mái ấm gia đình. Amen.
Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa,
Dulce Casanova
Pastoral Assistant for Liturgy & Hispanic Ministry

THÔNG BÁO VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA


Ngày 8/28 & 29 (Thứ Tư & Năm),
& ngày 9/5 (Thứ Năm):
Nhân viên họp và tĩnh tâm


Ngày Lao Động 9/2 (Thứ Hai)

Chương trình thánh lễ sáng trong tuần
từ 6/17 - 8/30
Thứ Hai, Ba, Năm & Sáu 8:00 am
Thứ Tư 6:30 am & 8:00am

Thứ Ba 9/2/2019, trở lại lịch trình thường niên
Thánh lễ lúc 7:50 AM
Thứ Tư (6:30 AM & 8:45 AM)

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 trao
tặng thực phẩm, đồ dùng, hoặc chuẩn bị túi đồ ăn trưa và
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. Quà tặng VỚ MỚI, màu
trắng cho các trẻ nam và nữ. “VỚ NGẮN
CỔ CHÂN” cho trẻ nữ, và “VỚ DÀI” cho trẻ nam, 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:

425.277.6200
lshioyama@st-anthony.cc

