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CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, C 

26 tháng  06, 2022 

 

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: 3:30 pm - 4:30 pm  

Chúa nhật : 4:00 pm - 4:30 pm 

 

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. 

Giờ lễ trong tuần và cuối tuần 

Thứ Hai—Sáu:  

7:45 am 

Thứ Bảy:  

8:00 am 

5:00 pm (Saturday Vigil) 

Chúa nhật:  

7:30 am  

9:00 am  

11:00 am (Spanish) 

1:00 pm (Spanish)  

5:00 pm 

LIÊN LẠC 

Vp. Giáo xứ :       (425) 255-3132 

Vp. Mục vụ VN:    (425) 277-6242 

Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp 

với Nước Thiên Chúa.” 

(Luca 9: 62) 



6/26/2022 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

 

Chúng ta có nhiều điều để biết ơn trong cuối tuần này khi chúng 

ta đón chào 3 tân linh mục được thụ phong phục vụ cho giáo hội 

địa phương nơi đây trong Tổng Giáo phận Seattle. Ngày thứ Bảy, 

ngày 25/6, Đức Tổng Etienne truyền chức linh mục cho John De Palma (52), 

Chad Hill (41) và Josh Nehnevaj (28) tại nhà thờ Chánh tòa St. James. Khi 

đọc những câu chuyện ơn gọi của họ, anh chị em có nhận ra Thiên Chúa kêu 

gọi mọi người ở mọi tầng cấp của cuộc sống để phục vụ trong giáo hội. Cha 

DePalma là một nhà trị liệu vật lý và đối thủ Kayah đẳng cấp thế giới, Cha 

Hill phục vụ nhà thờ như một người đặc trách giới trẻ trong nhiều năm, và 

Cha Nehnevaj chuyên khoa ngành khoa học máy tính ở trường đại học. Xin 

cảm ơn các gia đình luôn hỗ trợ và các cộng đồng đức tin sống động, những 

anh em này đã nghe được tiếng gọi và đã đáp trả lời mời gọi phục vụ Thiên 

Chúa như các linh mục Công giáo Rôma. Xin vui lòng nhớ đến họ trong lời 

cầu nguyện của anh chị em khi họ bắt đầu sứ vụ mục tử trong giáo hội.      

Vào ngày thứ Tư (6/29), tôi sẽ mừng kỷ niệm năm thứ 37 thụ phong linh 

mục. Ngày thứ bảy 6/29/1985, tôi được thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh 

tòa St. James. Tôi rất biết ơn vì 37 năm phục vụ đã qua. Xin cảm ơn anh chị 

em rất nhiều đã cầu nguyện và vẫn đang tiếp tục nâng đỡ hỗ trợ.  

Bình an+ 

 

 

 

Cha Tom 

Chánh xứ 
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Văn phòng đóng cửa: Thứ Hai 7/4/2022 :  

Ngày Độc Lập (Independence Day) 

Chúc Mừng Cha Tom Kỷ niệm năm thứ 37 chịu chức Linh Mục ! 

~St. Anthony Staff 



Bài đọc 1 (1V 19: 16b. 19-21) 

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 

Ngà y à y, Đứ c Chú à phà n vớ i ngô n sứ  Ê -li-à : “Ngứới sẽ  xứ c dà ú tà n phông Ê -li-sà côn Sà-phà t, là m 

ngô n sứ  thày chô ngứới.” 

Ô ng Ê -li-à rà đi và  gà  p ô ng Ê -li-sà là  côn ô ng Sà-phà t đàng cà y rúô  ng ; trứớ c mà  t ô ng Ê -li-sà cô  

mứớ i hài cà  p bô  ; chí nh ô ng thí  đi thẽô cà  p thứ  mứớ i hài. Ô ng Ê -li-à đi ngàng qúà, nẽ m tà m à ô 

chôà ng cú à mí nh lẽ n ngứớ i ô ng Ê -li-sà. Ô ng nà y liẽ n đẽ  bô  là i, chà y thẽô ô ng Ê -li-à và  nô i : “Xin chô 

côn vẽ  hô n chà mẽ  đẽ  tứ  già , rô i côn sẽ  đi thẽô ô ng.” Ô ng Ê -li-à trà  lớ i : “Cứ  vẽ  đi ! Thà y cô  là m gí  

ành đà ú ?” Ô ng Ê -li-sà bô  ô ng Ê -li-à mà  vẽ , bà t cà  p bô  giẽ t là m lẽ  tẽ , là y cà y là m cú i nà ú thi t đà i 

ngứớ i nhà . Rô i ô ng đứ ng dà  y, đi thẽô ô ng Ê -li-à và  phú c vú  ô ng.   

Đó là lời Chúa. 

Bài đọc 2 (Gl 5: 1.13-18) 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát. 

Thứà ành ẽm, chí nh đẽ  chú ng tà đứớ c tứ  dô mà  Đứ c Ki-tô  đà  già i thôà t chú ng tà. Và  y, ành ẽm hà y 

đứ ng vứ ng, đứ ng màng là y à ch nô  lẽ   mô  t là n nứ à. 

Qúà  thẽ , thứà ành ẽm, ành ẽm đà  đứớ c gô i đẽ  hứớ ng tứ  dô. Cô  điẽ ú là  đứ ng lớ i dú ng tứ  dô đẽ  sô ng 

thẽô tí nh xà c thi t, nhứng hà y là y đứ c mẽ n mà  phú c vú  là n nhàú. Ví  tà t cà  Lẽ  Lúà  t đứớ c nẽ n trô n 

trông điẽ ú rà n dúy nhà t nà y là  : Ngứới phà i yẽ ú ngứớ i thà n cà  n nhứ chí nh mí nh. Nhứng nẽ ú ành 

ẽm cà n xẽ  nhàú thí  hà y côi chứ ng : ành ẽm tiẽ ú diẽ  t là n nhàú đà y ! Tô i xin nô i vớ i ành ẽm là  hà y 

sô ng thẽô Thà n Khí , và  nhứ và  y, ành ẽm sẽ  khô ng cô n thôà  mà n đàm mẽ  cú à tí nh xà c thi t nứ à. Ví  

tí nh xà c thi t thí  ứớ c múô n nhứ ng điẽ ú trà i ngứớ c vớ i Thà n Khí , cô n Thà n Khí  là i ứớ c múô n nhứ ng 

điẽ ú trà i ngứớ c vớ i tí nh xà c thi t, đô i bẽ n kí nh đi ch nhàú, khiẽ n ành ẽm khô ng là m đứớ c điẽ ú ành 

ẽm múô n. Nẽ ú ành ẽm đẽ  chô Thà n Khí  hứớ ng dà n, thí  ành ẽm khô ng cô n lẽ   thúô  c Lẽ  Lúà  t nứ à.   

Đó là lời Chúa. 

Tin Mừng (Lc 9: 51-62) 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

Khi đà  tớ i ngà y Đứ c Giẽ -sú đứớ c rứớ c lẽ n trớ i, Ngứớ i nhà t qúyẽ t đi lẽ n Giẽ -rú-sà-lẽm. Ngứớ i sài 

mà y sứ  già  đi trứớ c. Hô  lẽ n đứớ ng và  và ô mô  t là ng ngứớ i Sà-mà-ri đẽ  chúà n bi  chô Ngứớ i đẽ n. 

Nhứng dà n là ng khô ng đô n tiẽ p Ngứớ i ví  Ngứớ i đàng đi vẽ  hứớ ng Giẽ -rú-sà-lẽm. Thà y thẽ , hài mô n 

đẽ   Ngứớ i là  ô ng Già-cô -bẽ  và  ô ng Giô-àn nô i rà ng : “Thứà Thà y, Thà y cô  múô n chú ng côn khiẽ n lứ à 

tứ  trớ i xúô ng thiẽ ú húy  chú ng nô  khô ng ?” Nhứng Đứ c Giẽ -sú qúày là i qúớ  mà ng cà c ô ng. Rô i Thà y 

trô  đi sàng là ng khà c. Đàng khi Thà y trô  đi đứớ ng thí  cô  kẽ  thứà Ngứớ i rà ng : “Thứà Thà y, Thà y đi 

đà ú, tô i cú ng xin đi thẽô.” Ngứớ i trà  lớ i : “Côn chô n cô  hàng, chim trớ i cô  tô , nhứng Côn Ngứớ i 

khô ng cô  chô  tứ à đà ú.” Đứ c Giẽ -sú nô i vớ i mô  t ngứớ i khà c : “Anh hà y thẽô tô i !” Ngứớ i à y thứà : 

“Thứà Thà y, xin chô phẽ p tô i vẽ  chô n cà t chà tô i trứớ c đà .” Đứ c Giẽ -sú bà ô : “Cứ  đẽ  kẽ  chẽ t chô n kẽ  

chẽ t cú à hô . Cô n ành, ành hà y đi lôàn bà ô Triẽ ú Đà i Thiẽ n Chú à.” Mô  t ngứớ i khà c nứ à là i nô i : 

“Thứà Thà y, tô i xin thẽô Thà y, nhứng xin chô phẽ p tô i tứ  biẽ  t già đí nh trứớ c đà .” Đứ c Giẽ -sú bà ô : 

“Ai đà  trà tày cà m cà y mà  cô n ngôà i là i đà ng sàú, thí  khô ng thí ch hớ p vớ i Nứớ c Thiẽ n Chú à.”   

Đó là lời Chúa. 
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BÀI HỌC NHÂN ÁI KHÓ THUỘC 

(Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB) 

Đối với Kitô hữu chúng ta, và có lẽ cả các tín đồ các tôn giáo khác nữa, thì việc dành cho Thiên Chúa sự kính trọng 

xứng đáng luôn là mối bận tâm hàng đầu, đặc biệt là trong các việc thờ phượng, các nghi lễ phụng tự; điều đó là 

đương nhiên, là phổ biến, và không có gì để mà bàn cãi. Tuy nhiên hình như có một điều gì còn quan trọng hơn cả 

sự kính trọng và tôn vinh, một điều rất đặc sắc của riêng Kitô hữu mà rất thường khi chúng ta hầu như quên lãng 

hoàn toàn, đó là: hiểu thấu lòng từ nhân và hay thương xót của Thiên Chúa; Tân Ước xem ra rất coi trọng điều này, 

bởi vì đó là nội dung chính mà Đức Giêsu đã đến trần gian để khải mở cho chúng ta được biết (xem Ga 3:16). 

Các môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an quả rất nhiệt tình; các ông muốn thấy Thầy Giêsu của mình phải được mọi người 

đón tiếp xứng đáng; chính lòng nhiệt thành đã thôi thúc các ông xin Thầy cho phép khiến lửa từ trời xuống thiêu 

hủy dân làng Sa-ma-ri đã từ chối đón tiếp Thầy. Các ông những tưởng sẽ được Thầy Giêsu khen thưởng và trọng 

dụng, nhưng tất cả những gì các ông nhận được là lời quở mắng; kỳ lạ thay! 

Chúng ta đã từng bao nhiêu lần được chứng kiến những nhiệt tình tương tự, như cha xứ quở trách giáo dân đã không 

tiếp đón đức cha cách long trọng cho đủ, bề trên phiền trách hội viên đã không coi trọng mình cho phải lẽ… (chưa 

nói tới thói đời là tiền hô hậu ủng); và thường thì ta cho điều đó là hoàn toàn đúng, vì tôn ti trật tự xã hội đòi phải 

vậy. Thế nhưng cái điều quan trọng hơn kia thì lại rất khó nuốt trôi, và không biết tới bao giờ ta mới học cho thuộc. 

Đã mang danh là Kitô hữu (hơn nữa một tu sĩ theo Đức Giêsu sát hơn, “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi 

theo”), ta không thể không thuộc bài học căn bản đó dầu cho nó có khó trôi tới mấy đi nữa: “Hãy học cùng ta vì ta 

hiền lành và khiêm nhường trong lòng” – bài học duy nhất Đức Giêsu đã muốn được trực tiếp dạy các môn sinh của 

Người! 

Thiên Chúa của Đức Giêsu cần lòng thương xót, trước cả được tôn vinh: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ”; 

nói cách khác, tôn vinh cao nhất mà Người muốn nhận được phải là lòng nhân ái xót thương. Người chấp nhận 

không có lấy một chỗ tựa đầu nên chưa bao giờ đòi các môn đệ phải dọn cho mình một chỗ xứng đáng để ngả lưng! 

Là Kitô hữu, một khi đã khởi sự con đường môn đệ bằng việc đón nhận lòng thương xót tha tội (bí tích Rửa Tội), tôi 

biết Người không muốn tôi, vì bất cứ lý do gì (kể cả hợp lý nhất), ngoái cổ để tìm lại thứ tôn vinh phải phép dành 

cho Thiên Chúa. Điều mà Người thật sự mong muốn, là tôi tham dự cách trọn vẹn và quyết liệt vào lòng nhân ái và 

xót thương mà Người đã dày công minh chứng khi đến trần gian. 

Ôi, bài học xem ra dễ đó lại thật khó biết bao! Đức Giêsu đã không tỏ vẻ phấn khởi lắm với nhiều kẻ xin theo 

Người…, vì họ đinh ninh: theo Người là tôn vinh Thiên Chúa với cả một hệ thống luân lý và tu đức khắt khe; đàng 

này, Người đòi các môn đệ trung kiên phải thuộc bài học nhân ái tới độ tự hủy hoàn toàn… thì ít ai có thể học cho 

thuộc. Phê-rô được chọn làm thủ lãnh sẽ phải củng cố niềm tin của các anh em chính ở điểm này, sau khi bản thân 

ông đã thấm thía bài học xót thương và tha thứ của Thầy sau ba lần chối bỏ.  

…  

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ tình thương của Chúa: để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha 

vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp… Hãy dạy con học thuộc bài học chấp nhận thua thiệt, kể cả 

trong những điều xem ra rất thiết yếu để thờ phượng kính tôn Thiên Chúa cho phải lẽ, bởi vì nhận thức được rằng 

vinh quang lớn nhất mà Thiên Chúa của Đức Kitô muốn bảo vệ bằng mọi giá chính là hiền lành và khiêm nhường 

trong lòng. Amen. 
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Nhân đức trong gia đình: Sống tử tế  

 

“Hãy sống tử tế và chân thành, không chỉ ở bề ngoài. Hãy để mỗi chúng ta – những người con yêu dấu 

của Đức Chúa trở thành trung tâm sự chú ý của Ngài khi chúng ta sống như khí cụ lòng thương xót và 

ân sủng của Ngài cho con người. Hãy giúp Ngài có thể làm một điều tốt lành cho con người ngang qua 

cuộc sống ta” 

Trích trong bài viết của ABDU”L-BAHA 

1. Thế nào là sự tử tế? 

Sống tử tế là cách chúng ta sống và chú ý tới lợi ích của người khác. Sự tử tế cho bạn sự quan tâm tới 

người khác hay một vật gì ngang qua cuộc sống của bạn, vì biết rằng mọi sự đều là thụ tạo của Thiên 

Chúa. Bạn có thể sống tử tế với con người, hiền từ với con vật, và với chính môi trường xung quanh. 

Tử tế là cách chúng ta quan tâm tới người khác và trái đất này như chính khi chúng ta quan tâm tới bản 

thân mình. 

Sự tử tế là một hành động nhỏ nhưng chiếu sáng trong cuộc sống của con người, như khi bạn dành thời 

gian quan tâm tới những con vật trong nhà hay cách thức bạn quan tâm tới môi trường quanh ta mỗi 

ngày. Sự tử tế cũng thể hiện trong cách bạn bày tỏ tình yêu thương tới người đang buồn bã hay cần sự 

trợ giúp. 

2. Tại sao cần thực hành? 

Nếu cuộc sống không có sự ân cần tử tế thì khi con người hay con vật cần một sự trợ giúp sẽ chẳng có 

một ai giúp đỡ. Ai cũng sẽ chỉ biết lo cho chính mình. Thế giới này trở thành một chốn cô quạnh. Khi 

một người tiếp xúc với người khác cách tử tế thì sự tử tế mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thiên Chúa 

tạo dựng mọi sự trong thế giới này trong sự nối kết với nhau. Nếu chúng ta không ân cần với một phần 

nào đó của thế giới này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. 

Sự ích kỷ và thiếu ân cần tử tế trong cuộc sống sẽ phá hủy thế giới xung quanh như bầu không khí, 

nguồn nước, nguồn đất. Điều này khiến cho con người và tạo vật bị ảnh hưởng. 

Sống sự ân cần tử tế cho chúng ta có cảm thức rằng mình có liên đới với người khác và các tạo vật cũng 

như thế giới xung quanh. Như vậy, sống với thái độ tử tế sẽ khiến cho thế giới này trở nên một chốn tốt 

hơn cho tất cả chúng ta. 

3. Cách thực hành 

Bạn thực hành sống sự tử tế bằng cách chú ý tới một ai đó hoặc một sự vật nào đó đang cần sự quan 

tâm. Bạn trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh. Hãy dùng trí tưởng tượng để nghĩ ra những điều có 

thể làm cho người khác hạnh phúc hơn, người đó có thể là cha mẹ, là bạn bè, là thầy cô, là anh chị em 

của bạn, thậm chí là những người bạn không thân thiết lắm. Hãy chỉ ra những thói quen của bạn, cái 

nào tốt hay không tốt cho môi trường và hãy chọn những điều tốt. 

Khi bạn bị cám dỗ trở nên hung dữ, hay chỉ trích hoặc chòng ghẹo ai đó, hãy quyết định không làm điều 

đó (cho dù họ là anh chị em của bạn). Bạn đón nhận những người khác biệt với mình hay những người 

khiếm khuyết thay vì phớt lờ hoặc chòng ghẹo họ. Sự quan tâm tử tế không chỉ là con người dành cho 

nhau nhưng nó còn giúp mỗi người biết thực sự quan tâm tới những con thú cưng trong nhà của mình. 

(tiếp trang sau) 



 

(tiếp theo) 

Nhân đức trong gia đình: Sống tử tế  

 

Một người ân cần tử tế phản ứng thế nào? 

Một đứa trẻ mới đến lớp và nó có vẻ bơ vơ? 

Bạn bắt đầu chòng ghẹo em mình và nó cảm thấy buồn? 

Những người bạn của bạn đang chơi quay ra nhạo cười đứa bé có cái tai to? 

Con mèo con bị dính vài quả có gai trên lông nó? 

Tối nay, mẹ bạn có vẻ mệt mỏi? 

 

4. Dấu hiệu của sự thành công 

Chúc mừng bạn! Bạn đang sống tử tế khi: 

 Nhạy cảm trước niềm vui, nỗi buồn của người khác 

 Làm những việc giúp người khác cảm thấy vui 

 Thực hành những thói quen bảo vệ môi trường: tiết giảm, tái sử dụng, tái chế 

 Chống lại cái cám dỗ trở nên hung dữ trong lời nói và hành động 

 Đón nhận những người khác biệt 

 Chăm sóc tốt những con thú 

 Nhớ rằng bạn có liên hệ với tất cả mọi loài thụ tạo. 

 

Hãy cố gắng khi: 

 Đặt mình lên trên tất cả 

 Không chú ý tới nhu cầu của người khác 

 Không nghĩ cách giúp bảo vệ môi trường 

 Chòng ghẹo hay lừa dối người khác 

 Phớt lờ hay chế nhạo người khác biệt 

 Làm đau con vật 

 Bỏ bơ thú cưng 

 Quên rằng bạn là một phần trong tạo thành của Thiên Chúa và tất cả đều đáng được quan tâm chăm 

sóc với sự ân cần tử tế 

 

Khẳng định: 

Tôi sống tử tế bằng việc tìm cách giúp đỡ người khác. Tôi xử tử tế với bất cứ người hay vật nào tôi gặp. 

Tôi thực hiện tất cả những gì có thể để bảo vệ trái đất này. Tôi ghi nhớ mối liên hệ với tất cả tạo thành. 

 

Trích sách: The Family Virtues Guide 

Chuyển ngữ: Hướng Dương 

 

http://gplongxuyen.org/tin-tuc/nhan-duc-trong-gia-dinh-song-tu-te.html 



 

 

 

 

Monday, June 27 

8:00 am Thomas Ninh Nguyen + 

by MyVi Thi Nguyen 

Presider: Fr. Tom 
 

Tuesday, June 28 

8:00 am Blessings for An & Family 

by Maria D. 

Presider: Fr. Bazil 
 

Wednesday, June 29 

8:00 am Andy Clement + 

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm (SP) Ediberto Espinoza Garcia + 

by Espinoza Family 

Presider: Fr. Tom 
 

Thursday, June 30 

8:00 am  All souls of 

Thuy Nga Nguyen's family +  

by Thuy Nga Nguyen 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm Thanksgiving for the life of the Guachiac Xum 

Family 

Presider: Fr. Bazil 
 

Friday, July 1 

8:00 am  Maria Soto + 

by St. Anthony Prayer Group 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm First Friday 

Presider: Fr. Bazil 
 

Saturday, July 2 

8:00 am Theodore Dodge + 

Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm Available for Mass Intention 

Presider: Fr. Tom 

Sunday, July 3 

Fourteenth Sunday 

in Ordinary Time 

READING 1 

ISAIAH 66:10-14C 

RESPONSORIAL PSALM 

PSALMS 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 

Let all the earth cry out  

to God with joy. 

READING 2 

GALATIANS 6:14-18 

GOSPEL 

LUKE 10:1-12, 17-20  
 

7:30 am Reynaldo Lautengco + 

by Mimi Lautengco 

Presider: Fr. Bazil 
 

9:00 am Lita Santa Maria + 

by Grace Magbaleta 

Presider: Fr. Tom 
 

11:00 am (Sp) Ste. Anne Parish d’Hyacynthe 

Presider: Fr. Tom 
 

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

Presider: Fr. Tom 
 

5:00 pm Available for Mass Intention 

Presider: Fr. Bazil 

 

 

CHÚNG TA CÙNG NHAU TRỞ NÊN CHÚA KITÔ CHO NGƯỜI KHÁC! 
 

Xin cảm ơn rất đông trong anh chị em đã họn dâng cúng món quà cam kết tốt nhất trên vài tháng.  

Xin hãy dùng mã QR, hoặc phòng bì tại các ghế trong nhà thờ,  

hoặc dâng cúng trực tuyến tại  archseattle.org/give-serve 

ACA GOAL: $124,553  

Mục tiêu giảm giá thành Cải tiến Công nghệ của giáo xứ 

Báo cáo cam kết tính đến thời điểm 20/06/2022: $121,303 

https://bible.usccb.org/bible/Isaiah/66?10
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/66?1
https://bible.usccb.org/bible/2Galatians/6?14
https://bible.usccb.org/bible/luke/10?1
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