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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

15 tháng  05, 2022 

Giờ lễ trong tuần 

Thứ Hai—Sáu:  

7:45 am 

Thánh lễ Cuối tuần: 

Thứ Bảy 

8:00 am  

5:00 pm (Saturday Vigil) 

Chúa nhật 

7:30 am 

9:00 am (also Livestream) 

11:00 am (in Spanish – Livestream) 

1:00 pm (in Spanish) 

5:00 pm 

 

Giờ cầu nguyện riêng và Giải tội: 

Thứ Tư 

4:30 pm - 5:30 pm 

Thứ Năm & Sáu 

5:00 pm - 6:00 pm 

Thứ Bảy 

2:00 pm - 4:00 pm 

Chúa nhật 

4:00 pm - 4:30 pm 

 

Liên lạc:  

Vp. Giáo xứ :       (425) 255-3132 

Vp. Mục vụ VN:    (425) 277-6242 

Giáo xứ St. Anthony là giáo xứ Công giáo 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. 

“Hỡ i anh em la  nhữ ng ngữỡ i con be  nho  củ a Tha y, Tha y co n ỡ  vỡ i 

anh em mo  t í t la ủ nữ a tho i. Tha y ban cho anh em mo  t đie ủ ra n mỡ i, 

la  anh em ha y ye ủ thữỡng nhaủ.”  

(Gioan 13:33a, 34a) 



5/15/2022 

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Chương trình Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) 2022 là cho chúng 

ta. Tất cả các anh chị em giáo dân đã ghi danh vào giáo xứ sẽ nhận 

gói thông tin từ Đức Tổng Paul Etienne, với lời mời gọi mỗi người 

hãy xem xét trong cầu nguyện để dâng cúng cách quảng đại cho 

chương trình này. Lời kêu gọi Đóng góp Mục vụ Hàng năm tạo cơ hội 

cho mỗi người chúng ta thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nhiều 

công việc mục vụ và phục vụ, do tổng giáo phận chúng ta cung cấp 

mà không một giáo xứ hay tổ chức nào có thể duy trì được.  

Một trong những mục vụ được hỗ trợ bởi Lời Kêu gọi Đóng góp Mục vụ Hàng năm là ủng hộ 

cho các chủng sinh của chúng ta. Chúng ta biết ơn các bạn trẻ nam đã biện phân trong ơn gọi 

Linh mục hay đời sống Thánh Hiến. Năm ngoái, chúng ta được diễm phúc với năm mục vụ của 

Thày chủng sinh John Paul Tomassi, người sẽ được chịu chức Phó tế vào thứ Bảy ngày 21 

tháng 5 tại giáo xứ quê nhà của Thày, giáo xứ Holy Redeemer ở Vancouver, Washington. Cũng 

vậy, ngày 21 tháng 5, Nathan Hatch, một giáo dân của St. Anthony sẽ đến tu học tại Đan viện 

Mt. Angel ở Oregon.  

Cuối tuần này, tôi mời thày chủng sinh ở Seattle, Kyle Rink, đến chia sẻ tại các thánh lễ. Thày 

Kyle đang học Thần học tại Chủng viện Mundelein, Illinois và gần đây sắp hoàn thành năm 

Mục vụ của mình tại Giáo xứ St. Pio X ở Mountlake Terrace. Giáo xứ quê nhà của thày Kyle là 

giáo xứ All Saints ở Puyallup, và thày là cháu một người bạn thân thiết của tôi, một linh mục 

Seattle, Cha George Rink, đã qua đời hồi tháng hai. Tôi rất vui có thày Kyle đến với chúng ta 

cuối tuần này, và để có cơ hội nghe thấy tận mắt tác động sự phân bổ về Lời Kêu gọi Đóng góp 

Mục vụ Hàng năm trong đời sống giáo hội địa phương chúng ta. 

Tôi muốn cám ơn tất cả anh chị em trước cho việc làm chứng cách quả quyết và tham gia cách 

rộng lượng cho chiến dịch này năm nay.  

Thân ái trong niềm vui Phục Sinh + 

 
Cha Tom 

Chánh xứ 



Bài đọc 1 (Cv 14: 21b-27) 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

Ho i a y, saủ khi đa  loan Tin Mữ ng cho tha nh Đe c-be  va  nha  n kha  nhie ủ ngữỡ i la m mo n đe  , o ng Phao

-lo  va  o ng Ba-na-ba trỡ  la i Ly t-ra, I-co -ni-o  va  An-ti-o -khi-a. Hai o ng củ ng co  tinh tha n ca c mo n đe  , 

va  khủye n nhủ  ho  giữ  vữ ng đữ c tin. Hai o ng no i : “Chủ ng ta pha i chi ủ nhie ủ gian kho  mỡ i đữỡ c va o 

Nữỡ c Thie n Chủ a.” Trong mo i Ho  i Tha nh, hai o ng chí  đi nh cho ho  nhữ ng ky  mủ c, va  saủ khi a n 

chay ca ủ ngủye  n, hai o ng pho  tha c nhữ ng ngữỡ i đo  cho Chủ a, Đa ng ho  đa  tin. 

Hai o ng đi qủa mie n Pi-xi-đi-a ma  đe n mie n Pam-phy-li-a, rao gia ng lỡ i Chủ a ta i Pe c-ghe , ro i xủo ng 

A t-ta-li-a. Tữ  đo  hai o ng vữỡ t bie n ve  An-ti-o -khi-a, la  nỡi trữỡ c đa y ca c o ng đa  đữỡ c giao pho  cho 

a n sủ ng củ a Thie n Chủ a đe  la m co ng vie  c vữ a mỡ i hoa n tha nh. 

Khi tỡ i nỡi, hai o ng ta  p ho p Ho  i Tha nh va  ke  la i ta t ca  nhữ ng gí  Thie n Chủ a đa  củ ng la m vỡ i hai 

o ng, va  vie  c Ngữỡ i đa  mỡ  cữ a cho ca c da n ngoa i đo n nha  n đữ c tin.     Đo  la  lỡ i Chủ a. 

 

Bài đọc 2 (Kh 21: 1-5a) 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 

To i la  Gio-an, to i tha y trỡ i mỡ i đa t mỡ i, ví  trỡ i củ  đa t củ  đa  bie n ma t, va  bie n củ ng kho ng co n nữ a. 

Va  to i tha y Tha nh Tha nh la  Gie -rủ-sa-lem mỡ i, tữ  trỡ i, tữ  nỡi Thie n Chủ a ma  xủo ng, sa n sa ng nhữ 

ta n nữỡng trang đie m đe  đo n ta n lang. Ro i to i nghe tữ  phí a ngai co  tie ng ho  to : “Đa y la  nha  ta m 

Thie n Chủ a ỡ  củ ng nha n loa i, Ngữỡ i se  cữ ngủ  củ ng vỡ i ho . Ho  se  la  da n củ a Ngữỡ i, co n chí nh 

Ngữỡ i se  la  Thie n-Chủ a-ỡ -củ ng-ho . Thie n Chủ a se  laủ sa ch nữỡ c ma t ho . Se  kho ng co n sữ  che t ; 

củ ng cha ng co n tang to c, ke ủ than va  đaủ kho  nữ a, ví  nhữ ng đie ủ củ  đa  bie n ma t.” 

Đa ng ngữ  tre n ngai pha n : “Na y đa y Ta đo i mỡ i mo i sữ .”   Đo  la  lỡ i Chủ a. 

 

Tin Mừng (Gioan 13: 31-33a.34-35) 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

Khi Giủ-đa ra kho i pho ng tie  c ly, Đữ c Gie -sủ no i : “Giỡ  đa y, Con Ngữỡ i đữỡ c to n vinh, va  Thie n 

Chủ a củ ng đữỡ c to n vinh nỡi Ngữỡ i. Ne ủ Thie n Chủ a đữỡ c to n vinh nỡi Ngữỡ i, thí  Thie n Chủ a 

củ ng se  to n vinh Ngữỡ i nỡi chí nh mí nh, va  Thie n Chủ a sa p to n vinh Ngữỡ i. 

“Hỡ i anh em la  nhữ ng ngữỡ i con be  nho  củ a Tha y, Tha y co n ỡ  vỡ i anh em mo  t í t la ủ nữ a tho i. Tha y 

ban cho anh em mo  t đie ủ ra n mỡ i la  anh em ha y ye ủ thữỡng nhaủ ; anh em ha y ye ủ thữỡng nhaủ 

nhữ Tha y đa  ye ủ thữỡng anh em. Mo i ngữỡ i se  nha  n bie t anh em la  mo n đe   củ a Tha y ỡ  đie m na y : 

la  anh em co  lo ng ye ủ thữỡng nhaủ.” Đo  la  lỡ i Chủ a. 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH   



SUY NIỆM 

Hãy gieo yêu thương – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 

Tục ngữ có câu “có gieo có gặt” nhưng thành quả gặt hái tùy thuộc vào loại giống mà chúng ta gieo trồng. Vì “gieo 

gì gặt ấy”. Gieo yêu thương sẽ gặt trong hân hoan và hạnh phúc. Gieo bất công và hận thù sẽ có ngày “gậy ông đập 

lưng ông”. Đó chính là quy luật của cuộc sống. Quy luật của tạo hoá luôn đòi sự công bằng cho con người trong 

cõi nhân sinh. 

Có một người đàn ông cao niên, nhưng lại rất giầu có. Ông trao ban gia tài cho đứa con trai duy nhất, chỉ mong 

được sống an nhàn tuổi già bên con cháu cho đến hết cuộc đời. Thế nhưng, người con dâu lại không muốn bố 

chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở. Người con không muốn mất tình cảm với vợ, nên 

đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất. 

Một tuần sau đó, hai cha con đi bộ đến nơi mà người cha sẽ ở. Đi dược một lúc bỗng nhiên người cha già bật 

khóc. Lương tâm người con không chịu nỗi, anh nghẹn ngào nói lời xin lỗi cha già. Sau một vài phút, người cha bị 

hắt hủi nghẹn ngào nói: “con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà dưỡng lão dành cho những người già 

nua tàn tạ. Cha khóc vì nhớ lại cách đây bốn mươi năm, Cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con, và 

cũng đưa ông nội con vào viện dưỡng lão tồi tàn này. Cha chỉ gieo gì gặt ấy thôi”. 

Thực vậy, “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”. Những gì chúng ta nhận được từ trong cuộc đời này hôm nay và 

mai sau, hoàn toàn tùy thuộc vào những điều chúng ta đã gieo vãi, vun trồng. 

...  

Hôm nay Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy ra đi gieo vãi yêu thương. Chúa cầu mong chúng ta sẽ sinh hoa kết trái. 

Chính Chúa đã gieo vào lòng chúng ta hạt giống yêu thương. Chúng ta được lớn lên trong tình thương của Chúa. 

Chúng ta được sống trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Chúa còn tuyển chọn chúng ta nên bạn hữu 

của Chúa. Chúa còn làm tất cả để chúng ta được hạnh phúc. Chúa đã quên cả chính mình để chúng ta được sống. 

Chúng ta đã lãnh nhận tình yêu thương của Chúa. Dù rằng chúng ta chẳng có công lênh gì. Dù rằng chúng ta không 

xứng đáng. Thế mà Chúa vẫn cho chúng ta được ở mãi trong tình yêu của Chúa. Chúa chỉ cầu mong chúng ta: “anh 

em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu như Thầy đã yêu là tiếp tục gieo vãi hạt giống yêu 

thương của Chúa đến cho muôn người. Hãy thực hành tình yêu của Chúa cho anh chị em chung quanh chúng ta. 

Nhưng có mấy ai đã thực sự sống yêu thương mà không có toan tính, hay pha chút kỷ ích nhỏ nhoen? Có mấy ai đã 

yêu tha nhân như chính mình? Có mấy ai đã vì bạn hữu mà dám quên mình? Có lẽ có, nhưng rất ít. 

Nhìn lại những gì đang diễn ra nơi các gia đình, nơi xứ đạo và trên thế giới, dường như những nghĩa cử yêu thương 

đang thiếu dần, mà thay vào đó là sự ích kỷ bởi chỉ lo cho bản thân. Nét nổi trội của xã hội hôm nay không phải là 

những nghĩa cử yêu thương cao đẹp mà là bạo lực từ gia đình đến học đường. Ở nơi đâu cũng có bạo lực. Thành 

phần nào cũng có thể là nạn nhân của bạo lực. Có mấy ai đã tự vấn lương tâm để xem mình đã sống yêu thương 

cho anh chị em mình như thế nào hay chưa? Có mấy ai đã dám nói lời xin lỗi với gia đình, với cộng đoàn, vì mình 

mà gia đình, cộng đoàn đang có những xào xáo, bất đồng ý kiến, đố kỵ, ghen tương? Có mấy ai đã thực sự dấn 

thân xây dựng hoà bình khởi đầu bằng những nghĩa cử bao dung, độ lượng với tha nhân? 

...  

Ước gì mỗi người chúng ta cũng gieo vãi những niềm mơ ước của yêu thương, của 

tình hiệp nhất cho anh em của mình. Ước gì những ước mơ hoà bình phải được thực 

hiện ngay từ chính bản thân mỗi người chúng ta khi chúng ta biết nói những lời yêu 

thương, biết sống trong tình yêu thương tha thứ và vị tha. Xin Chúa giúp chúng ta 

luôn học bài học yêu thương của Chúa để biết đem ra thực hành trong cuộc sống 

thường ngày, ngõ hầu góp phần kiến tạo niềm an vui và hạnh phúc cho trần thế hôm 

nay. Amen. 



 

ĐỨC THÁNH CHA: THIÊN CHÚA LÀ CHA 

KHÔNG TỪ CHỐI BẤT KỲ NGƯỜI CON NÀO 

 Ngọc Yến - Vatican News 

Vatican News (10.5.2022)  - Trả lời câu hỏi của cha James Martin, Dòng Tên, về một số câu hỏi liên 

quan đến những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, viết tắt là LGBT, Đức Thánh Cha nói: 

“Phong cách của Chúa là gần gũi, đầy lòng thương xót và dịu dàng. Người không từ chối bất kỳ 

người con nào”. 

Va o nga y 05/5/2022 vữ a qủa, cha James Martin, đang cha m so c mủ c vủ  cho nhữ ng ngữỡ i LGBT, 

vie t thữ xin Đữ c Tha nh Cha ne ủ co  the  tra  lỡ i “nga n bao nhie ủ nga i mủo n” nhữ hí nh thữ c mo  t 

pho ng va n nho , ve  mo  t so  ca ủ ho i ma  nhữ ng ngữỡ i LGBT thữỡ ng ho i. Ba nga y saủ, cha Martin đa  

đữỡ c Đữ c Tha nh Cha tra  lỡ i ba ng thữ vie t tay tie ng Ta y Ban Nha. 

Vỡ i ca ủ ho i “Điều quan trọng nhất mà những người LGBT cần phải biết về Thiên Chúa là gì?” 

Đữ c Tha nh Cha tra  lỡ i: “Thie n Chủ a la  Cha va  Ngữỡ i kho ng tữ  cho i ba t ky  ngữỡ i con na o. Thie n 

Chủ a lủo n ga n gủ i, thữỡng xo t va  di ủ da ng. Theo con đữỡ ng na y anh chi  em se  tí m đữỡ c Chủ a”. 

Ca ủ ho i tie p theo: “Thưa Đức Thánh Cha, ngài muốn những người LGBT biết gì về Giáo hội?”. 

Đữ c Tha nh Cha tra  lỡ i: “To i mủo n ho  đo c sa ch Co ng vủ  To ng đo . Trong đo , ho  se  tí m đữỡ c hí nh 

a nh Gia o ho  i so ng đo  ng”. 

Ca ủ ho i củo i củ ng: “Đức Thánh Cha nói gì với một người Công giáo LGBT đã kinh nghiệm bị 

Giáo hội từ chối?” 

Đữ c Tha nh Cha tra  lỡ i: “To i mủo n ho  nha  n ra ra ng đo  kho ng pha i la  ‘sữ  tữ  cho i củ a Gia o ho  i’, 

những tra i la i, củ a ‘ngữỡ i củ a Gia o ho  i’. Gia o ho  i la  mo  t ngữỡ i me  va  mỡ i go i ta t ca  con ca i qủy tủ  

la i vỡ i nhaủ. Chủ ng ta ha y la y dủ  ngo n kha ch đữỡ c mỡ i dữ  tie  c: ‘Nhữ ng ngữỡ i co ng chí nh, ngữỡ i 

to  i lo i, ngữỡ i gia ủ co , ngữỡ i nghe o…’ (Mt 22, 1-15). Gia o ho  i ‘tủye n cho n’, mo  t trong nhữ ng ‘do ng 

ma ủ thủa n khie t’, kho ng pha i la  Gia o ho  i Me  Tha nh thie  n, những la  mo  t gia o pha i”. 

 Nguồn: vaticannews.va/vi/ 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/dtc-thien-chua-khong-tu-choi-nguoi-con.html
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/dtc-thien-chua-khong-tu-choi-nguoi-con.html


 

 

 

 

 

 

 

Monday, May 16 

7:45 am All Souls + by Nga Nguyen 

Presider: Fr. Tom 

 

Tuesday, May 17 

7:45 am Flora Taguinod + 

Presider: Fr. Walmesley 

 

Wednesday, May 18 

7:45 am Vicenta Gagarin + 

by Mimi Lautengco 

Presider: Fr. Tom 

6:00 pm (SP) Mass Intention Available 

Presider: Fr. Tom 

 

Thursday, May 19 

7:45 am  Anthony Trung + 

by Thuy Nga Nguyen 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm Cecilia Roberts + 

by Ray & Fran Roberts 

Presider: Fr. Tom 

 

Friday, May 20 

7:45 am  Karla Sorto 

Presider: Fr. Tom 

9:15 am  School Mass 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm Ciriaco DiPietro + 

Presider: Fr. Bazil 

 

Saturday, May 21 

8:00 am Orlando Barreras + 

by Nancy Barreras 

Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm Kathi Meyer Thompson + 

by Wilma Dallosto 

Presider: Fr. Tom 

 

Sunday, May 22 

Sixth Sunday 

of Easter 

READING I 

ACTS 15:1-2, 22-29 

RESPONSORIAL PSALM 

PSALMS 67:2-3, 5, 6, 8 

O God, let all the nations praise you! 

READING II 

REVELATION 21:10-14, 22-23 

GOSPEL 

JOHN 14:23-29 

 

7:30 am Luz Eneida Cordoba Garcia + 

by Circe Cordoba 

Presider: Fr. Tom 

9:00 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe 

Presider: Fr. Tom 

11:00 am (Sp) Maria Cecilia Leon + 

by Viviana Sanchez 

Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted 

1:00 pm (Sp) People of St. Anthony 

Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted 

5:00 pm Jeffrey J. Jin + 

Presider: Fr. Tom 

Ý CẦU NGUYỆN: THÁNG 5 

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ  

Chủ ng ta ca ủ ngủye  n cho mo i ngữỡ i tre , la  nhữ ng ngữỡ i đữỡ c mỡ i go i so ng đỡ i so ng vie n ma 

n;  xin cho ho  nhí n tha y nỡi củo  c đỡ i củ a Đữ c Maria ca ch thữ c la ng nghe,  

tinh tha n pha n đi nh sa ủ  xa, lo ng can đa m ba t ngủo n tữ  đữ c tin, va  sữ  ta  n tủ y phủ c vủ . 

Hiện tại giờ Giải Tội  

thứ Bảy từ 2:00—4:00 pm.  

Bắt đầu thứ Bảy ngày mùng 4/6/2022, 

Giờ Giải tội sẽ thay đổi:  

3:30 -  4:30 pm. 

https://bible.usccb.org/bible/acts/15?1
https://bible.usccb.org/bible/psalms/67?2
https://bible.usccb.org/bible/revelation/21?10
https://bible.usccb.org/bible/john/14?23


ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022  

Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) 2022 

Món quà Đóng góp Mục vụ Hàng năm của anh chị em hữu ích cho rất nhiều người. 

Xin cảm ơn tất cả những ai đã làm cam kết với Đóng góp Mục vụ Hàng năm. Món 

quà của anh chị em làm nên sự khác biệt cho anh chị em chúng ta trên khắp mọi 

miền trong cuộc sống bao gồm những người trong nhà tù, người hấp hối, trẻ vị thành niên và giới 

trẻ, các gia đình tìm kiếm và vun trồng đức tin, kỷ niệm các bí tích. Nếu anh chị em chưa làm cam 

kết, xin vui lòng dùng các phong bì tại các hàng ghế, hoặc dùng mã QR, hoặc điền đơn trực tuyến 

để bảo đảm món quà của mình đã đến đúng chỗ. Xin hãy xem xét cam kết trong vài tháng để có thể cho đi món 

quà tốt nhất của anh chị em, và hỗ trợ giáo xứ gây quỹ cho dự án quan trọng của giáo xứ. (Xin xem bản đính 

kèm mô tả dự án của giáo xứ). 

SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN II (24/07/2022) 

Vatican News (11.5.2022) - Sáng thứ Ba 10/05, Phòng báo chí Toà Thánh 

công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và 

Người Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24/07/2022. 

“Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả” (Tv 92,15) 

Các bậc ông bà thân mến! 

Lời của Thánh vịnh 92 “trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả” (c.15) là một tin vui, một “tin mừng” thực sự mà 

chúng ta có thể công bố cho thế giới nhân Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ hai. Tin Mừng này đi 

ngược lại với điều mà thế giới nghĩ về giai đoạn này của đời người; và nó cũng ngược lại với thái độ cam chịu của 

một số người già trong chúng ta, họ sống với hy vọng nhỏ nhoi và không còn mong đợi gì ở tương lai. 

Nhiều người sợ tuổi già. Họ coi đó là một thứ bệnh mà tốt nhất là nên tránh mọi tiếp xúc. Họ nghĩ rằng người già 

không phải là mối quan tâm của họ và người già nên ở xa bao nhiêu có thể, người già nên ở chung một nơi, trong 

một cơ sở mà họ có thể được chăm sóc, và chúng ta đỡ phải gánh lấy các vấn đề của họ. Đây là não trạng của 

“nền văn hóa vứt bỏ”, là não trạng vốn khiến chúng ta nghĩ rằng, cách nào đó chúng ta khác với những người 

nghèo và người dễ bị tổn thương bởi những yếu đuối của họ, và chúng ta có thể mường tượng ra những con 

đường cách biệt với “họ”.  Nhưng trong thực tế, như Kinh Thánh dạy, sống lâu - là một phúc lành, và những 

người già không phải là những người bị ruồng bỏ để xa lánh, mà là dấu chỉ sống động về lòng nhân từ của Thiên 

Chúa, Đấng ban sự sống dồi dào. Phúc cho ngôi nhà nào bảo vệ một người cao niên! Phúc cho gia đình nào hiếu 

kính với ông bà! 

Thật ra, tuổi già không phải là độ tuổi dễ hiểu, ngay cả với những người trong chúng ta, những người đã và đang 

trải nghiệm nó. Mặc dù tuổi già đến sau một hành trình dài, nhưng không ai chuẩn bị cho chúng ta đối diện với 

nó, và đôi khi nó dường như khiến chúng ta ngạc nhiên. Những xã hội phát triển nhất tiêu tốn nhiều tiền cho độ 

tuổi này, nhưng không giúp mọi người hiểu và đánh giá về nó: họ cung cấp các dịch vụ chăm sóc, nhưng không 

có những dự án sống để giúp họ sống tròn đầy. Vì vậy, rất khó để nhìn về tương lai và phân định một hướng đi. 

Một mặt chúng ta bị cám dỗ xua đuổi tuổi già bằng cách che giấu các nếp nhăn và giả bộ luôn trẻ trung, mặt khác,  
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SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN II (24/07/2022) 

(Tiếp theo) (2) 

dường như chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc sống trong tình trạng vỡ mộng, cam 

chịu vì không còn “trổ sinh hoa trái”.  Việc về hưu và con cái đã tự lập làm suy giảm những 

động lực vốn từng khiến chúng ta tiêu tốn rất nhiều sinh lực. Ý thức rằng những năng lực 

đang bị suy giảm hoặc sự bùng phát của một căn bệnh có thể làm suy yếu sự chắc chắn của 

chúng ta. Thế giới phát triển với tốc độ nhanh chóng và chúng ta phải vất vả để theo kịp - 

dường như khiến chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngầm chấp nhận ý tưởng 

rằng chúng ta vô dụng.  Như thế, chúng ta hãy làm vang lên lời cầu xin của Thánh Vịnh:  

“Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng/ 

Chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn lụi” (71,9). 

Tuy nhiên cùng một bài thánh vịnh đó – suy niệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của cuộc đời - 

mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng: cùng với tuổi già và mái tóc bạc trắng, Người sẽ còn tiếp tục ban thêm sự sống cho 

chúng ta và không để chúng ta bị sự dữ lấn át. Tin cậy nơi Người, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để gia tăng lời khen 

ngợi (x. c.14-20) và chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự già đi không chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể hoặc dòng 

chảy thời gian không thể tránh khỏi, mà nó là món quà của một cuộc sống lâu dài. Già đi không phải là một sự kết án, 

mà là một phúc lành! 

Chính vì điều này, chúng ta phải canh chừng chính mình và học cách chăm sóc một tuổi già năng động cả về khía cạnh 

thiêng liêng, trau dồi đời sống nội tâm của chúng ta qua việc chăm chỉ đọc Lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, thường 

xuyên lãnh nhận các Bí tích và tham dự Phụng vụ. Và, cùng với tương quan với Thiên Chúa là tương quan với những 

người khác: trước hết là gia đình, con cái, cháu chắt, những người mà chúng ta trao ban trọn tình thương mến của chúng 

ta; cũng như những người nghèo và đau khổ, những người chúng ta có thể trở nên người thân cận của họ với sự giúp đỡ 

cụ thể và lời cầu nguyện. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta không cảm thấy mình chỉ là khán giả trong rạp hát của 

thế giới, không giam mình trong “ban công”, nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách bén nhạy các 

giác quan để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ như “cây ôliu xanh tươi trong nhà Chúa” (x. Tv 52,10), 

chúng ta có thể trở thành một phúc lành cho những người sống bên cạnh chúng ta. 

Tuổi già không phải là thời gian vô ích để hạ mái chèo con thuyền sang một bên, nhưng là mùa vẫn còn trổ sinh hoa 

trái: có một sứ mệnh mới đang chờ đợi chúng ta và mời gọi chúng ta hướng ánh nhìn về tương lai. “Khả năng cảm nhận 

đặc biệt của tuổi già về sự quan tâm, suy nghĩ và tình cảm, điều làm chúng ta nhân bản hơn, một lần nữa trở thành ơn 

gọi của nhiều người. Và nó sẽ là một lựa chọn tình yêu của những người cao tuổi đối với những thế hệ mới.” Đó là sự 

đóng góp của chúng ta vào cuộc cách mạng của sự dịu dàng, một cuộc cách mạng tinh thần, bất bạo động, trong cuộc 

cách mạng này, tôi mời gọi các ông bà và người cao tuổi, hãy là những nhân vật chính. 

Thế giới đang trải qua một thời điểm của thử thách khắc nghiệt, bắt đầu từ cơn bão bất ngờ và dữ dội của đại dịch, sau 

đó là một cuộc chiến tranh gây tổn hại đến hòa bình và sự phát triển trên bình diện thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà 

chiến tranh quay trở lại châu Âu vào thời điểm mà những người của thế hệ đã từng nếm trải chiến tranh trong thế kỷ 

trước đang dần biến mất. Và những cuộc khủng hoảng lớn này có nguy cơ khiến chúng ta dửng dưng với thực tế là có 

những “bệnh dịch” khác và những hình thức bạo lực lây lan khác đang đe dọa gia đình nhân loại và ngôi nhà chung của 

chúng ta. 

Đối diện với tất cả những điều này, chúng ta cần một sự thay đổi sâu sắc, một sự hoán cải, loại bỏ bạo lực khỏi con tim, 

cho phép mỗi người nhận ra nơi người khác là người anh em.  Và chúng ta, những người ông, người bà và những người 

cao niên, chúng ta có một trách nhiệm cao cả: dạy cho những người nam, người nữ của thời đại chúng ta nhìn những  
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người khác bằng cái nhìn thấu hiểu và dịu dàng giống như chúng ta dành cho cháu chắt của mình. 

Chúng ta đã tôi luyện tính nhân văn của mình trong việc chăm sóc người khácvà hôm nay chúng 

ta có thể trở thành những người thầy về lối sống hòa bình và quan tâm đến những người yếu đuối 

nhất. Thái độ này có thể bị nhầm lẫn với sự nhu nhược hoặc cam chịu, nhưng chính những người 

hiền lành, không gây chiến và không trục lợi, sẽ thừa kế Đất hứa (x. Mt 5,5). 

Một trong những hoa trái mà chúng ta được kêu gọi để trổ sinh đó là bảo vệ thế giới. “Tất cả 

chúng ta đã được bế trên đầu gối của ông bà, những người đã ôm chúng ta trong vòng tay của họ” 

nhưng hôm nay là lúc chúng ta phải mang trên gối của chúng ta – bằng sự giúp đỡ cụ thể hoặc chỉ bằng lời cầu nguyện 

–, không chỉ cháu của chúng ta mà còn cả những cháu đang hoảng sợ mà chúng ta chưa biết đến và những người có thể 

đang chạy trốn chiến tranh hoặc gánh chịu hậu quả của nó. Chúng ta hãy mang trong trái tim mình, như Thánh Giuse - 

một người cha dịu dàng và quan tâm - đã làm, những người nhỏ bé của Ucraina, Afghanistan, Nam Sudan… 

Nhiều người trong chúng ta đã nhận ra một cách khôn ngoan và khiêm tốn về điều mà thế giới của chúng ta đang rất 

cần: chúng ta không thể tự cứu một mình, hạnh phúc là tấm bánh mà chúng ta cùng nhau bẻ ra. Chúng ta hãy làm chứng 

về điều này trước những người lầm tưởng rằng họ có thể tìm thấy sự thỏa mãn cá nhân và thành công trong sự xung đột. 

Tất cả mọi người, ngay cả những người yếu nhất trong chúng ta, đều có thể làm được điều này. Việc chúng ta để mình 

được chăm sóc - thường là bởi những người đến từ các quốc gia khác - là một cách thức để nói rằng chung sống trong 

hòa bình không chỉ là điều có thể mà còn là điều cần thiết. 

Quý ông bà và những người cao tuổi thân mến, chúng ta được kêu gọi trở thành những nghệ nhân của cuộc cách mạng 

về sự dịu dàng trong thế giới của chúng ta! Chúng ta hãy làm điều này qua việc học cách sử dụng thường xuyên và 

thuần thục hơn loại nhạc cụ quý giá nhất mà chúng ta có, và nhạc cụ thích hợp nhất cho độ tuổi của chúng ta: đó là cầu 

nguyện. “Chúng ta cũng hãy trở thành những thi sĩ cầu nguyện: chúng ta hãy thưởng nếm tìm kiếm những lời của chúng 

ta, hãy thâu nhận lại những điều mà Lời Chúa dạy chúng ta”. Lời cầu xin đầy tín thác của chúng ta có thể làm được rất 

nhiều điều: nó có thể đồng hành với tiếng kêu thống khổ của những người đau khổ và có thể làm biến đổi trái tim. 

Chúng ta có thể là “bản hợp xướng” thường trực “của một đền thánh thiêng liêng vĩ đại, nơi những lời cầu nguyện khẩn 

nài và những bài thánh thi nâng đỡ cộng đoàn, vốn đang làm việc và vật lộn với cuộc sống”. 

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi là một cơ hội để một lần nữa, với niềm vui, Giáo hội muốn mừng lễ cùng với 

những người mà Chúa - như Kinh Thánh nói - đã “lấp đầy những tháng ngày”. Chúng ta hãy cùng nhau mừng lễ! Tôi 

mời anh chị em hãy làm cho ngày này được biết đến trong các giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em; để đến với những 

người cao tuổi cảm thấy cô đơn nhất, nơi tư gia hoặc trong khu dân cư nơi họ sống như những người khách. Chúng ta 

hãy làm sao để không ai sống ngày này trong sự cô đơn. Việc có ai đó để chờ đợi có thể thay đổi định hướng ngày sống 

của những người không còn mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp từ tương lai; và từ lần gặp gỡ đầu tiên có thể nảy nở một 

tình bạn mới. Thăm viếng những người già neo đơn là một việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta! 

Chúng ta cầu xin Đức Mẹ, Mẹ của Sự dịu dàng, làm cho tất cả chúng ta trở thành nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự 

dịu dàng, để cùng nhau giải thoát thế giới khỏi bóng đêm của sự cô đơn và khỏi quỷ dữ của chiến tranh. 

Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em, cùng với sự bảo đảm về sự gần gũi 

trìu mến của tôi. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi! 

Roma, Đền Thờ Thánh Gioan Laterano, 03 tháng 05 năm 2022, lễ các thánh tông đồ Philipphê và Giacôbê. 

Phanxicô 

Nguồn: vaticannews.va/vi 
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YOUTH GROUP ONLINE REGISTRATION: https://sites.google.com/view/st-anthony-

youthgroup/home/registration 

 

 Ca n đie n đỡn trữ c tủye n (online) ca c tho ng tin ye ủ ca ủ. Ngữỡ i phủ  tra ch Nho m va  Lỡ p 

The m Sữ c se  lie n la c trữ c tie p vỡ i gia đí nh qủa phone call hoa  c email. 

 

2. VIETNAMESE LEGION OF MARY (LEGIO—HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ) 

Tham gia ho  i vie n Đa o Binh Đữ c Me  nha m giủ p tha m nhie m mo  t lo ng sủ ng kí nh 

Đữ c Maria ca ch sa ủ sa c va  ma nh me , thủ c đa y vie  c đữa da n nhữ ng ngữỡ i kho ng 

thủo  c Gia o ho  i trỡ  ve  vỡ i Gia o ho  i Co ng gia o.  

Liên lạc : - Anh Paủl Ma n Ngủye n, (425) 246-2069  |     linhman@yahoo.com 

 - Chi  Maria Hữỡng Ngủye n, (253) 839-0137   |   daủ4ngủyen@yahoo.com 

 - Chi  Tina Ho  ,  (206) 355-4902      |      vvdylan2013@gmail.com 

 

 

3. THE VIETNAMESE MINISTRY COMMISSION (VMC) 

“Giáo dân Việt Nam tại St. Anthony nhiệt tâm dấn thân phục vụ cho Công Việc của Thiên Chúa.”  

Sữ  ma ng củ a VMC nha m đữa ra nhữ ng ho  trỡ   va  khủye n khí ch anh chi  em gia o da n da n tha n 

cho Gia o ho  i, thủ c đa y sữ  hie ủ bie t va  ga n ke t vỡ i ca c ne n va n ho a đa da ng trong gia o xữ  St. 

Anthony, va  củ ng vỡ i anh chi  em mí nh đe n ga n vỡ i Chủ a Gie sủ hỡn.  

Mủ c tie ủ: Khủye n khí ch anh chi  em gia o da n tí ch cữ c tham gia va o ca c sinh hoa t mủ c vủ  trong 

gia o xữ .  

Liên lạc: - Anh Michael Ho , (253) 844-1488  |  michaelandanh@gmail.com 

  - Chi  Thủ y Vủ ,  (425) 442-6510   |   tủngthủy@hotmail.com 

  - Sr. Maria Phủong Dinh, (425) 277 –6242  |  srmaria@st-anthony.cc 

https://sites.google.com/view/st-anthony-youthgroup/home/registration
https://sites.google.com/view/st-anthony-youthgroup/home/registration




www.st-anthony.cc 

Lisa McCormick 

Accounts & Payroll Manager 

425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc 
 

Liza Pare-Seidel 

Administrative Assistant /Bulletin/AR 

425-277-6194 

lizapare@st-anthony.cc | info@st-anthony.cc 
 

Eric Cheng 

IT/Social Media Manager 

eric@st-anthony.cc 
 

Sharon Fox 

Admin Asst /Safe Environment/Envelopes 

425-277-6210 | sharon@st-anthony.cc 
 

Maria Mendez 

Administrative Assistant /Formed.org 

425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc 
 

Yolanda van Ingen 

Receptionist 

425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc 

Dulce Casanova 

Liturgy & Hispanic Ministry 

425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc 
 

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 

Vietnamese Ministry 

425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc 
 

Kristen Abbananto 

PA Adult Evangelization 

425-277-6205 | kabbananto@st-anthony.cc 
 

Micie DelosReyes 

Children’s Faith Formation 

425-277-6201 | micie@st-anthony.cc 
 

Lynne Shioyama 

Catechesis of the Good Shepherd  Coordinator 

425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc 
 

Linda Halvorson 

Music Coordinator 

425-277-6207 | linda@st-anthony.cc 

FACILITIES 

Dean Savelli 

dsavelli@st-anthony.cc 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 
Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

LITURGY 

Fr. Tom Belleque, Pastor 

425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc 
 

Fr. Xavier Bazil, H.G.N., Parochial Vicar 

425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc 

 

Donna Schlager, Parish Administrator 

425-277-6195 | dschlager@st-anthony.cc 
 

Michael Cantu, Deacon, School Principal 

425-255-0059 | cantu@sasr.org 

ADMINISTRATION 

Ted Rodriguez, Deacon 
425-277-6217 | trodriguezm09@hotmail.com 

LaMar Reed, Deacon 

lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199 

mailto:lreed@st-anthony.cc

