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CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, C
03 tháng 07, 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

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 (in Spanish),
5:00 pm

Liên lạc:
Vào bàt cứ thành nào mà đứợc ngứợi tà tiếp đon, thì cứ àn
nhứng gì ngứợi tà don cho ành ếm. Hày chứà nhứng ngứợi
đàu yếu trong thành, và noi vợi ho:
‘Triếu Đài Thiến Chuà đà đến gàn càc ong.’

Vp. Giáo xứ :

(425) 255-3132

Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242
Legion of Mary: Paul Mẫn: (425) 246-2069

Luca 10: 8-9

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.

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
7/3/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
TỰ DO KHỎI CÁC ‘HÀNH LÝ’
Mot làn no, vi giàm đoc cuà mot tiếu chung viến trong mot giào phàn song ràt đợn
giàn. Ngài chì co hài bo quàn ào và đi lài bàng phứợng tiến cong cong. Chà cung ràt
thứợng xuyến cứ hành bì tìch Thành Thế và đoc kinh nhàt tung. Tuy nhiến, suot nàm
nàm nhiếm ky giàm đoc chung viến, đến ky tuyến chon cuoi cung hoàc sà thài mot so chung sinh, ngài luon
đế bàt nhứng ứng cứ viến thuoc nhom đàng càp cuà mình, và loài bo nhứng ngứợi thuoc đàng càp khàc vợi
nhứng ly do ngợ ngàn nhứ đi càu nguyến trế giợ, khong làm viếc chàn tày đung càch, v.v…
Dàng vế bến ngoài đợn thuàn khong làm nến con ngứợi đợn giàn khi noi tàm bến trong đày dày nhứng y
hứợng xàu xà. Sứ đợn giàn thức sứ nàm ợ cho hoàn toàn tứ do – tứ do khoi moi thứ “bào bi và hành ly” –
vàt chàt, tàm ly và tứ tứợng. Trong bài tin mứng hom này, chình xàc đo là lợi khuyến cuà Chuà Giếsu vợi càc
mon đế trứợc khi Chuà sài 72 mon đế đi rào giàng tin mứng.
Chung tà, vợi tứ càch nhứng giào dàn, tu sì, linh muc và nứ tu Cong giào nhiết thành, ràt thứợng khi đàng
tìm kiếm nhứng bào bi và hành ly nhứ thế. Nhứng thứ này nhứ nhứng trợ ngài cho sứ vu cong bo Tin Mứng.
Nhứng hành ly vàt chàt, tàm ly và tứ tứợng chung tà màng thếo thứợng trợ thành mot trợ ngài cho tứ càch
ngứợi mon đế, trong viếc trung thành thức hiến tràch nhiếm cuà mình vợi sứ dàng hiến và càm kết hoàn
toàn. Nhứ trứợng hợp vi giàm đoc trến đày, sợ hứu nhiếu cuà cài vàt chàt, nhứng thứ thức sứ càn trợ chung
tà là nhứng hành ly cuà tàm ly và tứ tứợng. Nhứng xung khàc hiến co giứà càc nhom khàc nhàu vế đàng càp,
nghi thức, ngon ngứ và khu vức khong phài là bì màt trong Giào hoi Cong giào. Nhứng xung khàc này chià rế
cong đong Cong giào thành nhiếu phàn khàc nhàu.
Bài Tin Mứng hom này nhàn mành sứ càn thiết giài thoàt khoi moi ràng buoc, hành tràng và sứ kiếu càng,
đế phuc vu Chuà và loàn truyến sứ điếp tình yếu cuà Ngứợi. Chình Chuà Giếsu đà loài bo moi trợ ngài – khoi
tàt cà nhứng sợ hứu vàt chàt, vứợng màc vợi ngứợi nàm hoàc ngứợi nứ, long thàm, thàm vong, dứ luàn và
nhứng hình ành, quyến lức và luàt lế ton giào, chung đà ràng buoc con ngứợi hợn là giài thoàt ho.
Chung tà co đứợc tứ do khong? Khi suy ngàm vế đoàn phuc àm này, chung tà hày nhìn vào noi tàm và tứ tìm
cho mình loài hành tràng mà chung tà màng thếo von trợ thành chứợng ngài vàt trong sứ mếnh loàn bào
Tin Mứng cuà Chuà, cà trong lợi noi và gứợng song hàng ngày cuà chung tà.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,

Lm. Xavier Bazil
Phụ tá

Văn phòng đóng cửa:
Thứ Hai: 7/4 Ngày Độc Lập
(July 4– Independence Day )
Chia sẻ Hành Trình “Giờ Thánh” với Cha Bazil
TÔI NAY, mùng 3 tháng 7, 7:00 pm tại nhà thờ
Chủ đề: “Cầu nguyện cho lực lưỡng vũ trang Hoa Kỳ”

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (Isaia 66: 10-14c)

Tin Mừng (Lc 10: 1-12.17-20)

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

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

Đức Chuà phàn thế này : “Hày vui mứng vợi Giếru-sà-lếm, hày vì Thành Đo mà hoàn hy, hợi tàt cà
nhứng ngứợi yếu mến Thành Đo ! Hày cung Giếru-sà-lếm khàp khợi mứng, hợi tàt cà nhứng
ngứợi đà thàn khoc Thành Đo, đế đứợc Thành Đo
cho hứợng tron nguon àn ui, đứợc thoà thìch
nếm mui sung màn vinh quàng, nhứ trế thợ bu no
bàu sứà mế. Vì Đức Chuà phàn nhứ sàu : Này Tà
tuon đo xuong Thành Đo ợn thài bình tứà dong
song cà, và Tà khiến cuà cài chứ dàn chày vế tràn
làn nhứ thàc vợ bợ. Càc ngứợi sế đứợc nuoi bàng
sứà mế, đứợc bong àm bến hong, nàng niu trến
đàu goi. Nhứ mế hiến àn ui con thợ, Tà sế àn ui
càc ngứợi nhứ vày; tài Giế-ru-sà-lếm, càc ngứợi
sế đứợc àn ui vo vế. Nhìn thày thế, long càc bàn
sế đày hoàn làc, thàn mình đứợc tứợi tot nhứ co
đong xành. Đức Chuà sế biếu dứợng quyến lức
cuà Ngứợi cho càc toi tợ biết.” Đó là lời Chúa.

Khi ày, Chuà Giế-su chì đinh bày mứợi hài mon đế
khàc, và sài càc ong cứ tứng hài ngứợi mot đi
trứợc, vào tàt cà càc thành, càc nợi mà chình
Ngứợi sế đến. Ngứợi bào càc ong : “Luà chìn đày
đong mà thợ gàt lài ìt. Vày ành ếm hày xin chu
muà gàt sài thợ rà gàt luà vế. Anh ếm hày rà đi.

Bài đọc 2 (Gl 6: 14-18)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi
tín hữu Ga-lát.
Thứà ành ếm, ứợc chi toi chàng hành diến vế điếu
gì, ngoài thàp già Đức Giế-su Ki-to, Chuà chung
tà ! Nhợ thàp già Ngứợi, thế giàn đà bi đong đinh
vào thàp già đoi vợi toi, và toi đoi vợi thế giàn.
Quà thàt, càt bì hày khong càt bì chàng là gì cà,
điếu quàn trong là trợ nến mot thu tào mợi. Chuc
tàt cà nhứng ài song thếo quy tàc ày, và chuc Ít-rà
-ến cuà Thiến Chuà đứợc hứợng bình àn và long
thứợng xot cuà Ngứợi. Tứ này, xin đứng co ài gày
phiến toài cho toi nứà, vì toi màng trến mình toi
nhứng dàu tìch cuà Đức Giế-su. Thứà ành ếm,
nguyến xin Đức Giế-su Ki-to, Chuà chung tà, bàn
cho thàn trì ành ếm đứợc đày tràn àn sung. Amến. Đo là lợi Chuà.

Này Thày sài ành ếm đi nhứ chiến con đi vào giứà
bày soi. Đứng màng thếo tui tiến, bào bi, giày dếp.
Cung đứng chào hoi ài doc đứợng. Vào bàt cứ nhà
nào, trứợc tiến hày noi : “Bình àn cho nhà này !”
Nếu ợ đo, co ài đàng hứợng bình àn, thì bình àn
cuà ành ếm sế ợ lài vợi ngứợi ày ; bàng khong thì
bình àn đo sế trợ lài vợi ành ếm. Hày ợ lài nhà ày,
và ngứợi tà cho àn uong thức gì, thì ành ếm dung
thức đo, vì làm thợ thì đàng đứợc trà cong. Đứng
đi hết nhà no đến nhà kià. Vào bàt cứ thành nào
mà đứợc ngứợi tà tiếp đon, thì cứ àn nhứng gì
ngứợi tà don cho ành ếm. Hày chứà nhứng ngứợi
đàu yếu trong thành, và noi vợi ho : “Triếu Đài
Thiến Chuà đà đến gàn càc ong.” Nhứng vào bàt
cứ thành nào mà ngứợi tà khong tiếp đon, thì ành
ếm rà càc quàng trứợng mà noi : “Ngày cà bui
trong thành càc ong dình chàn chung toi, chung
toi cung xin giu trà lài càc ong. Tuy nhiến càc ong
phài biết điếu này : Triếu Đài Thiến Chuà đà đến
gàn.” Thày noi cho ành ếm hày : trong ngày ày,
thành Xợ-đom con đứợc xứ khoàn hong hợn
thành đo.”
Nhom Bày Mứợi Hài trợ vế, hợn hợ noi : “Thứà
Thày, nghế đến dành Thày, cà mà quy cung phài
khuàt phuc chung con.” Đức Giế-su bào càc ong :
“Thày đà thày Xà-tàn nhứ mot tià chợp tứ trợi sà
xuong. Đày, Thày đà bàn cho ành ếm quyến nàng
đế đàp lến ràn rết, bo càp và moi thế lức Kế Thu,
mà chàng co gì làm hài đứợc ành ếm. Tuy nhiến,
ành ếm chợ mứng vì quy thàn phài khuàt phuc
ành ếm, nhứng hày mứng vì tến ành ếm đà đứợc
ghi trến trợi.” Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già
và giúp họ tiếp tục phục vụ
Anh chi ếm thàn mến, chào ành chi ếm!
Chung tà đà làng nghế càu chuyến đợn giàn và càm đong vế viếc chứà lành bếnh cho mế vợ cuà ong Simon khi đo chứà đứợc goi là Phếro - trong Phuc Am thành Màrco. Càu chuyến ngàn cung đứợc thuàt lài trong hài
Phuc Am Nhàt làm khàc, vợi nhứng khàc biết nho nho nhứng đế rà cho chung tà nhứng y tứợng. Thành
Màrco viết: “Mế vợ cuà ong Simon đàng nàm trến giứợng vì bi sot.” Chung tà khong biết liếu đo là mot bếnh
nhế hày khong, nhứng đoi vợi ngứợi già, ngày cà mot cợn sot đợn giàn cung co thế gày nguy hiếm. Khi già,
chung tà khong con điếu khiến đứợc cợ thế cuà mình nứà. Càn phài hoc càch lứà chon nhứng gì nến làm và
nhứng gì khong nến làm. Sức song cuà cợ thế ngày càng yếu đi và rợi bo chung tà, ngày cà khi trài tim cuà
chung tà khong ngứng khào khàt. Do đo, càn phài hoc càch thành loc y muon: kiến nhàn, lứà chon nhứng gì
càn cho cợ thế, cho sứ song. Khi vế già, chung tà khong thế làm nhứ khi chung tà con trế: cợ thế co mot nhip
điếu khàc, và chung tà phài làng nghế cợ thế và chàp nhàn càc giợi hàn. Tàt cà chung tà đếu co điếu này,
đung khong? Bày giợ toi cung phài chong gày…
Chúa Giêsu thăm người bệnh
Bếnh tàt đế nàng lến ngứợi già thếo càch khàc và mợi so vợi khi chung tà con là thành niến hày ngứợi trung
niến. No giong nhứ mot cu đành mành giàng xuong mot thợi điếm von đà kho khàn. Càn bếnh cuà ngứợi già
dứợng nhứ đày nhành cài chết và do đo làm giàm thợi giàn song mà khi đo chung tà thày đà ngàn ngui. Sế
xuàt hiến noi nghi ngợ ràng chung tà sế khong hoi phuc, ràng “làn này sế là làn cuoi cung toi bi bếnh ...”.
Chung tà khong thế mợ vế niếm hy vong vào mot tứợng lài mà bày giợ dứợng nhứ khong ton tài nứà. Mot
nhà vàn noi tiếng ngứợi Ý, Ítàlo Càlvino, đà nhàn xết vế sứ cày đàng cuà ngứợi già: ho đàu kho khi màt đi
nhứng điếu ky niếm hợn là vui mứng vì điếu mợi mế đến vợi ho. Nhứng đoàn Tin Mứng mà chung tà đà nghế
giup chung tà hy vong và đứà rà cho chung tà mot bài hoc đàu tiến: Chuà Giếsu khong mot mình đến thàm bà
cu bếnh tàt đo, Ngứợi đến đo vợi càc mon đế.
Chúa đến với các môn đệ: Cộng đoàn thăm viếng và quan tâm đến người già
Chình cộng đoàn Kitô hữu phài chàm soc ngứợi già: ho hàng và bàn bế, là cong đoàn. Viếc thàm hoi ngứợi già
phài đứợc thức hiến bợi nhiếu ngứợi, cung nhàu và thứợng xuyến. Chung tà đứng bào giợ quến nhứng dong
Tin Mứng này. Đàc biết là ngày này khi so ngứợi cào tuoi đà tàng lến đàng kế, so vợi ngứợi trế, bợi vì trong
muà đong dàn so này ngứợi tà khong sinh con cài. Và co nhiếu ngứợi già hợn và ìt ngứợi trế hợn... Chung tà
phài càm thày tràch nhiếm thàm viếng nhứng ngứợi già thứợng ợ mot mình và dàng ho cho Chuà quà nhứng
lợi càu nguyến cuà chung tà. Chình Chuà Giếsu sế dày chung tà càch yếu thứợng ho. “Mot xà hoi thức sứ chào
đon sứ song khi nhàn rà ràng no quy già ngày cà khi già yếu, khuyết tàt, bếnh tàt hiếm nghếo và khi no đàng
kết thuc” (Sứ điệp gửi Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống, 19/2/2014). Sự sống luôn luôn quý giá.
Khi thày ngứợi phu nứ cào tuoi bi bếnh, Chuà Giếsu càm tày bà và chứà lành cho bà: Ngứợi thức hiến cung
mot cứ chì mà Ngứợi đà làm đế hoi sinh bế gài đà chết: Ngứợi càm tày ếm và đợ ếm dày, chứà lành cho ếm.
Vợi cứ chì yếu thứợng diu dàng này, Chuà Giếsu đứà rà bài hoc đàu tiến cho càc mon đế: ợn cứu đo đứợc
loàn bào, hày đung hợn là đứợc thong truyến quà sứ quàn tàm chàm soc ngứợi bếnh; và đức tin cuà ngứợi
phu nứ đo toà sàng trong long biết ợn đoi vợi sứ diu hiến cuà Thiến Chuà, Đàng đà cui xuong trến bà.
Nền văn hoá vứt bỏ người già
Toi trợ lài mot chu đế mà toi đà làp lài trong loàt bài giào ly này: vàn hoà vứt bo dứợng nhứ xoà so ngứợi già.
Đung, no khong giết ho, nhứng no xoà bo ho vế màt xà hoi, nhứ thế ho là mot gành nàng phài màng: tot hợn

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già
và giúp họ tiếp tục phục vụ
(tiếp theo)
là làm cho ho biến màt đi. Đày là sứ phàn boi lài chình nhàn tình, đày là điếu toi tế nhàt, đày là lứà chon sứ
song thếo ìch lợi, thếo tuoi trế chứ khong phài thếo sứ song nhứ no von là, vợi sứ khon ngoàn cuà ngứợi cào
tuoi, vợi giợi hàn cuà ngứợi già. Ngứợi già co ràt nhiếu điếu đế trào tàng cho chung tà: ho co sứ khon ngoàn
cuà cuoc song; co ràt nhiếu điếu đế dày chung tà: đày là ly do tài sào chung tà phài dày con cài, ngày tứ khi
con nho, đế chung quàn tàm chàm soc ho, đế chung đến vợi ong bà cuà chung. Đoi thoài giứà ngứợi trế, càc trế
ếm vợi ong bà là nến tàng cho xà hoi, cho Giào hoi, cho sứ lành mành cuà cuoc song. Nợi nào khong co đoi
thoài giứà ngứợi trế và ngứợi già thì thiếu mot điếu gì đo và mot thế hế lợn lến mà khong co quà khứ, tức là
khong co coi nguon.
Người già phục vụ cộng đoàn
Nếu bài hoc đàu tiến đứợc Chuà Giếsu nếu lến, thì bài hoc thứ hài đứợc trào cho chung tà bợi mot ngứợi phu
nứ cào tuoi, ngứợi đà “troi dày và bàt đàu phuc vu ho.” Ngày cà khi là mot ngứợi cào tuoi, ngứợi tà co thế,
đung hợn là, phài phuc vu cong đoàn. Điếu đàng mứng là nhứng ngứợi lợn tuoi vàn luon tràu doi tràch nhiếm
phuc vu, vứợt quà càm do thoài lui. Chuà khong tứ choi ho, trài lài Ngứợi bàn cho ho sức mành đế phuc vu. Và
toi muon lứu y ràng càc thành sứ khong nhàn mành điếm đàc biết nào trong càu chuyến: đo là điếu bình
thứợng cuà viếc đi thếo Chuà, điếu mà càc mon đế sế hoc, trong tron vến y nghìà cuà no, doc thếo hành trình
huàn luyến mà ho sế thếo tài Trứợng hoc cuà Chuà Giếsu. Nhứng ngứợi cào tuoi mà vàn tiếp tuc sàn sàng
chứà lành, àn ui, khàn càu cho ành chi ếm cuà mình - du ho co thế là càc mon đế, càc đài đoi trứợng, hày
nhứng ngứợi bi tà thàn quày nhiếu, nhứng ngứợi bi vứt bo ... - co lế ho là chứng tà cào nhàt vế sứ tinh tuyến
cuà long biết ợn này, điếu đi kếm vợi đức tin. Nếu nhứng ngứợi cào tuoi đứợc đàt vào trung tàm cuà sứ quàn
tàm cuà tàp thế, thày vì bi vứt bo và bi gàt rà khoi boi cành cuà nhứng sứ kiến đành dàu đợi song cuà cong
đoàn, thì ho sế đứợc khuyến khìch thức hiến hành đong biết ợn đoi vợi Thiến Chuà, Đàng khong quến bàt cứ
ài. Long biết ợn cuà nhứng ngứợi cào tuoi vế nhứng ợn nhàn đứợc tứ Thiến Chuà trong cuoc song cuà ho, nhứ
bà mế vợ cuà thành Phếro dày chung tà, khoi phuc niếm vui chung song cho cong đoàn, và màng lài cho đức
tin cuà càc mon đế đàc điếm thiết yếu trong muc đìch cuà no.
Sự nhạy cảm của người nữ về lòng biết ơn và sự dịu dàng

Nhứng chung tà phài hiếu ro ràng tinh thàn chuyến càu và phuc vu, mà Chuà Giếsu dày cho tàt cà càc mon đế,
khong chì là vàn đế dành cho nứ giợi: khong co giợi hàn trong lợi noi và hành đong cuà Chuà Giếsu. Hành
đong biết ợn vì sứ diu hiến cuà Thiến Chuà, đứợc diến tà trong Tin Mứng, hoàn toàn khong đứợc viết thếo
càch thế diến tà ngứợi đàn ong nhứ là ong chu và ngứợi phu nứ nhứ là đày tợ. Tuy nhiến, điếu này khong loài
bo thức tế ràng càc phu nứ co thế dày cho ngứợi nàm vế long biết ợn và sứ diu dàng cuà đức tin, nhứng điếu
mà ngứợi nàm càm thày kho hiếu hợn. Trứợc khi càc tong đo đến thàm mế vợ cuà thành Phếro, doc trến hành
trình thếo Chuà Giếsu, bà cung đà chì đứợng cho ho. Và sứ tế nhi đàc biết cuà Chuà Giếsu, Đàng đà “càm tày
bà” và “nàng bà dày”, ngày tứ đàu đà cho thày ro sứ nhày càm đàc biết cuà Chuà đoi vợi nhứng ngứợi yếu đuoi
và bếnh tàt, điếu mà Con Thiến Chuà chàc chàn đà hoc đứợc tứ Mế cuà mình.
Hãy dạy con cháu gần gũi ông bà
Xin hày tìm càch đế nhứng ngứợi già, càc ngứợi ong ngứợi bà gàn gui vợi con chàu, vợi lợp trế đế truyến cho
ho ky ức cuoc song, đế truyến kinh nghiếm song, truyến sứ khon ngoàn cuà cuoc song này. Sế co nhiếu hy
vong hợn cho tứợng lài cuà xà hoi chung tà thếo mức đo mà chung tà kết noi ngứợi trế và ngứợi già.
Xin cảm ơn.
Hồng Thủy - Vatican News

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
G I Ờ K I N H T ỐI T RO NG G I A Đ Ì N H
Mẫu 1:
1. Dàu Thành già
2. Kinh Chuà Thành Thàn
3. Xết mình và kinh An Nàn Toi

4. Lợi Chuà ( thếo màu nhiếm suy niếm)
5. Đoc và suy niếm kinh Màn coi:
-1 kinh Lày Chà- 10 kinh Kình Mứng- 1 kinh Sàng Dành
6. Kinh Lày Nứ vứợng.
7. Hàt mot bài kình Đức Mế.
(Trích theo mẫu Kinh Mân Côi, Toà TGM Saigon)
Mẫu 2:

1. Mở đầu: moi ngứợi làm dàu thành già, ngứợi hứợng dàn noi lến y chì cuà giợ kinh. Sàu
đo đoc hày hàt kinh Chuà Thành Thàn, kinh Xết mình và kinh An nàn toi.
2. Lời Chúa: Nghế đoc lợi Chuà. Thinh làng. Chià sế và lợi nguyến tứ phàt.
3. Ca ngợi: Mot chuc kinh Màn Coi. (Nếu suy gẫm về kinh Mân Côi, thì chọn đoạn Tin Mừng
thích hợp với mầu nhiệm của ngắm: nghe đọc, thinh lặng, chia sẻ và lời nguyện tự phát, rồi
sau đó đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh).
Tiếp đến, kinh Lày Nứ Vứợng, (cũng có thể đọc một kinh có tính cách gia đình, chẳng hạn
kinh thánh bổn mạng...). Kinh vức sàu đế càu nguyến cho nhứng ngứợi đà quà đợi.
4. Kết thúc: Kinh Dà ng mì nh, kinh Cà m ợn hày hà t mo t bà i vế Đứ c Mế , ro i ngứợ i già
trứợ ng chu c là nh cho mo i thà nh viế n trong già đì nh.

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm C
THƯ GIÃN
Cho đi thời gian
Một chàng thanh niên nghèo trong khu phố nhỏ không có gì để cho hàng xóm trong cơn dịch Covid.
Nhưng chàng không bao giờ từ chối những việc láng giềng nhờ vả, ngày cũng như đêm. Bạn bè thắc
mắc vì sao anh lại trở thành người được yêu mến nhất xóm. Một người trong nhóm bạn đã tươi cười
trả lời :
- Cậu ấy đã luôn trao tặng món quà quý giá nhất cho mọi người, đó chính là thời gian.
Bởi vì khi cho đi thời gian, bạn ấy đã cho đi một phần của đời sống mà mình sẽ không bao giờ lấy lại
được . Làm được điều đó, chi có thể là những kẻ có lòng.
Bọt Biển

Đá banh
Một cầu thủ giỏi đá banh đến thăm và biểu diễn cùng với đôi bóng của anh tại một ngôi làng nhỏ.
Đám trẻ trong làng đều coi anh là thần tựợng và mong muốn được như anh. Chỉ có một cậu bé
vẫn dửng dưng lo đọc sách dưới gốc cây ở sân banh khi các bạn tập chơi bóng,
đám bạn chê cười cậu ngu ngốc . Chàng cầu thủ thấy vậy liền hỏi cậu :


Em không muốn kiếm được nhiều tiền và vui vẻ trong thể thao à ?



Dạ không ! Em thích đọc sách hơn … Nhiều người cũng kiếm được tiền khi đọc sách vở,
khi học hành anh ạ .



Thế em không thích chơi bóng để trở thành cầu thủ giỏi và nổi tiếng sao ?



Em không có khiếu chơi bóng : Con khỉ không thể lội nước,
con cá cũng chẳng leo được lên cây. Em không có khả năng chơi bóng nên không miễn cưỡng
mình.

Chàng cầu thủ khen cậu :


Em không phải ngu ngốc như bạn bè nói. Có lẽ những người khờ dại là những kẻ luôn chạy the
o người khác, tưởng mình có khiếu và tài giỏi. Còn em thật là cậu bé khiêm tốn và khôn ngoan.
Bọt Biển

Sunday, July 10
Fifteenth Sunday
in Ordinary Time
READING 1
DEUTERONOMY 30:10-14
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS
69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37
Turn to the Lord in your need,
and you will live.
READING 2
COLOSSIANS 1:15-20
GOSPEL
LUKE 10:25-37

Monday, July 4
8:00 am Repose of the soul of Hung Vu +
Presider: Fr. Tom
Tuesday, July 5
8:00 am All Souls + by Nga Nguyen
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, July 6
8:00 am Richard Doe +
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom

Thursday, July 7
8:00 am Intentions of Rollie Taguinod Family
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
Friday, July 8
8:00 am Frere Dominique Binh An +
by Maria D.
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
Saturday, July 9
8:00 am Lydia G. Brent +
by Susan Gamboa
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Rosalie Higgins +
by Pamela Patin
Presider: Fr. Bazil

7:30 am Available for Mass Intention
Presider: *TBD
9:00 am Rosie Valdez +
Presider: *TBD
11:00 am (Sp) Available for Mass Intention
Presider: *TBD
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: *TBD
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: *TBD
*TBD - to be determined

MÙA HÈ - GIỜ LỄ SÁNG TRONG TUẦN
Bắt đầu từ ngày 20/6 đến ngày 2/9/2022
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 am
Ngày mùng 5/9/2022:
giờ lễ trở lại bình thường (7:45 am)

Ý cầu nguyện tháng 7
Cầu cho người cao tuổi
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của
một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ
nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.

