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CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, C
10 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:
“Một người Samari kia đi đường, tời ngang chộ người ay,
cũng thay, va chanh lộng thường.”
(Luca 10:33 )

Vp. Giáo xứ :

(425) 255-3132

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

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 XV Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (Đnl 30: 10-14)

Tin Mừng (Lc 10: 25-37)

Bài trích sách Đệ nhị luật.

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

Khi ay, ộng Mộ-sê nội vời dan Ít-ra-ên rang :
“Anh êm hay nghê tiêng Đưc Chũa, Thiên Chũa cũa
anh êm, ma giư nhưng mênh lênh va thanh chỉ
Người, ghi trộng sach Lũat nay, miên la anh êm trờ
vê vời Đưc Chũa, Thiên Chũa cũa anh êm, hêt lộng
hêt da.
“Qũa thê, mênh lênh tội trũyên chộ anh êm hộm
nay đay, khộng vườt qũa sưc lưc hay ngộai tam tay
anh êm. Mênh lênh độ khộng ờ trên trời, khiên anh
êm phai nội : ‘Ai sê lên trời lay xũộng chộ chũng tội
va nội chộ chũng tội nghê, đê chũng tội đêm ra
thưc hanh ?’ Mênh lênh độ cũng khộng ờ bên kia
biên, khiên anh êm phai nội : ‘Ai sê sang bên kia
biên lay vê chộ chũng tội va nội chộ chũng tội
nghê, đê chũng tội đêm ra thưc hanh ?’ That vay,
lời độ ờ rat gan anh êm, ngay trộng miêng, trộng
lộng anh êm, đê anh êm đêm ra thưc hanh.”

Khi ay, cộ người thộng lũat kia mũộn thư Đưc Giêsũ mời đưng lên hội Người rang : “Thưa Thay, tội
phai lam gỉ đê đườc sư sộng đời đời lam gia
nghiêp ?” Người đap : “Trộng Lũat đa viêt gỉ ? Ông
độc thê naộ ?” Ông ay thưa : “Người phai yêũ mên
Đưc Chũa, Thiên Chũa cũa người, hêt lộng, hêt linh
hộn, hêt sưc lưc, va hêt trỉ khộn người, va yêũ mên
người than can như chỉnh mỉnh.” Đưc Giê-sũ baộ
ộng ta : “Ông tra lời đũng lam. Cư lam như vay la sê
đườc sộng.”

Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2 (Cl 1: 15-20)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín
hữu Cô-lô-xê.
Đưc Giê-sũ Ki-tộ la hỉnh anh Thiên Chũa vộ hỉnh,
la trường tư sinh ra trườc mội lộai thộ taộ,
vỉ trộng Người, mũộn vat đườc taộ thanh
trên trời cũng dười đat, hưũ hỉnh vời vộ hỉnh.
Daũ la hang dũng lưc than thiêng hay la bac qũyên
nang thường giời, tat ca đêũ dộ Thiên Chũa taộ
dưng nhờ Người va chộ Người. Người cộ trườc
mũộn lộai mũộn vat, tat ca đêũ tộn tai trộng Người.
Người cũng la đaũ cũa than thê, nghỉa la đaũ cũa
Hội Thanh ; Người la khời ngũyên,
la trường tư trộng sộ nhưng người tư cội chêt sộng
lai, đê trộng mội sư Người đưng hang đaũ.
Vỉ Thiên Chũa đa mũộn lam chộ tat ca sư viên man
hiên diên ờ nời Người, cũng như mũộn nhờ Người
ma lam chộ mũộn vat đườc hộa giai vời mỉnh.
Nhờ maũ Người độ ra trên thap gia,
Thiên Chũa đa đêm lai bỉnh an
chộ mội lộai dười đat
va mũộn vat trên trời.
Đó là lời Chúa.

Tũy nhiên, ộng ay mũộn chưng tộ la mỉnh cộ ly,
nên mời thưa cũng Đưc Giê-sũ rang : “Nhưng ai la
người than can cũa tội ?” Đưc Giê-sũ đap : “Một
người kia tư Giê-rũ-sa-lêm xũộng Giê-ri-khộ, dộc
đường bi rời vaộ tay kê cườp. Chũng lột sach
người ay, đanh như tư, rội bộ đi, đê mac người ay
nưa sộng nưa chêt. Tỉnh cờ, cộ thay tư tê cũng đi
xũộng trên cộn đường ay. Trộng thay nan nhan,
ộng tranh qũa bên kia ma đi. Rội một thay Lê-vi đi
tời chộ ay, thay thê, cũng tranh qũa bên kia ma đi.
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tời chộ
nan nhan, thay vay thỉ động lộng thường. Ông ta lai
gan, lay daũ lay rườũ xưc vêt thường chộ người ay
va bang bộ lai, rội đat người ay trên lưng lưa cũa
mỉnh, đưa vê qũan trộ ma san sộc. Hộm saũ, ộng
lay ra hai qũan tiên, traộ chộ chũ qũan va nội :
“Nhờ bac san sộc chộ người nay, cộ tộn kêm thêm
baộ nhiêũ, thỉ khi trờ vê, chỉnh tội sê hộan lai bac.”
Vay thêộ ộng nghỉ, trộng ba người độ, ai đa tộ ra la
người than can vời người đa bi rời vaộ tay kê
cườp ?” Người thộng lũat tra lời : “Chỉnh la kê đa
thưc thi lộng thường xột đội vời người ay.” Đưc Giê
-sũ baộ ộng ta : “Ông hay đi, va cũng hay lam như
vay.”
Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật XV Thường Niên, năm C
AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN
(Trích dẫn từ ‘Manna’)

Suy Niệm
Bai Tin Mưng hộm nay cộ bộn động tư lam.
Tội phai lam gỉ đê đườc sư sộng đời đời (c.25)? – Cư lam như vay, ộng sê đườc sộng (c.28). – Kê đa
thực thi (làm) lòng thương xót … (c.37). – Ông hay đi, va cũng hay lam như vay (c.37).
Tình yêu đòi thể hiện bằng việc làm cụ thể.
Người Samari đa chanh lộng thường trườc nan nhan, nhưng anh khộng dưng lai ờ tỉnh cam sũộng.
Anh đa thê hiên lộng thường xột qũa hanh động. Tư trai tim đên đội tay la một cộn đường dai. Mê
Têrêsa Calcũtta đê nghi mội tội trườc khi đi ngũ, ta chỉ can xêt mỉnh nhờ nhỉn vaộ hai ban tay. Hộm
nay tội đa lam gỉ chộ Giêsũ va vời Giêsũ?
Yêu bằng hành động đòi ta nhiều can đảm.
Người Samari phai vườt qũa nhưng nội sờ tư nhiên. Sờ bi nhờ ũê bời đũng vaộ xac chêt. Sờ bộn
cườp cộn qũanh qũan đaũ đay. Sờ cũộc hanh trỉnh bi cham trê. Sờ nhưng phiên lũy phưc tap chộ
mỉnh. Nhưng nội sờ rat khộn ngộan va hờp ly. Nội sờ khiên người ta tranh qũa bên kia ma đi, khi
nội sờ ay lờn hờn lộng thường người bi nan. Chỉ ai thang đườc nội sờ mời dam ngưng lai, đên gan
va cũi xũộng. Chỉ ai khộng sờ mời thưc sư nhỉn thay .
Thay tư tê va thay Lêvi đêũ thay nan nhan. Nhưng nội sờ đa khiên hộ nham mat lam ngờ va biên hộ
trờ thanh người khộng thay. Người khộng thay điêũ đa thay thỉ chang thê naộ la người than can.
Người Samari dam đên gan, gan hờn qũa cư chỉ san sộc, va anh đa trờ nên người than can cũa kê bi
nan.
“Ai là người thân cận của tôi?” Độ la người động baộ, động đaộ, thũộc dan Thiên Chũa. Người Dộ
Thai thời Đưc Giêsũ dê tra lời như thê.
Ở cũội dũ ngộn, Đưc Giêsũ đa lat ngườc caũ hội trên:
“Ai la người than can cũa kê bi cườp?” Chỉ can đội lội đat caũ hội, tat ca canh cưa như mờ tũng, mội
hang raộ bi pha độ. Tội khộng chỉ phũc vũ chộ người than can cũa tội. Khi tội đên gan ai ma phũc vũ
thỉ tội trờ thanh người than can vời kê ay, va kê ay trờ thanh người than can vời tội. Như thê ai
cũng cộ thê thanh người than can cũa tội, miên la tội dam yêũ hộ như chỉnh mỉnh. Người Samari bi
dan Dộ Thai khinh miêt, nhưng hộ cộ thê sộng lũat yêũ thường cach tũyêt vời.
Hộm nay van cộ cac Kitộ hưũ đi dư lê vê, nhưng sộng xa la vời đưc ai Kitộ giaộ. Ườc gỉ chũng ta đờn
sờ va hộn nhiên hờn khi yêũ ....
https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-15-thuong-nien-c/#_Toc11920402

BÀI SAI TRUYỀN GIÁO GỬI CÁC GIA ĐÌNH
WHĐ (28.6.2022) - Hộm thư Bay 25. 6. 2022, saũ thanh lê kêt thũc Đai hội Gia đỉnh Thê giời lan thư X, Đưc
Thanh Cha Phanxicộ đa gưi một “Bai sai trũyên giaộ” tời mội người hiên diên. Ban saộ cũa Bai sai trũyên giaộ
nay cũng sê đườc phan phat chộ mội người tham dư bũội độc kinh Trũyên Tin tai qũang trường thanh Phêrộ
vaộ trưa Chũa Nhat 26. 6. 2022. Saũ đay la nội dũng Bai sai trũyên giaộ gưi cac gia đỉnh cũa Đưc Thanh Cha:
Các gia đình thân mến,
Tôi mời anh chị em tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng cách lắng nghe Chúa Cha, Đấng kêu gọi anh chị em:
Hãy trở thành những nhà truyền giáo trên mọi nẻo đường của thế giới!
Đừng bước đi một mình!
Anh chị em là những gia đình trẻ, hãy để mình được hướng dẫn bởi những người có kinh nghiệm;
Anh chị em là những gia đình dày dạn hơn, hãy trở thành những người bạn đồng hành trên hành trình với
người khác;
Anh chị em là những người đang lạc lối vì những khó khăn, đừng để mình bị nỗi buồn khuất phục.
Hãy tin tưởng vào Tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt nơi anh chị em.
Hãy cầu xin hằng ngày với Thần khí để làm sống lại tình yêu đó.
Hãy hân hoan loan báo về vẻ đẹp của gia đình!
Hãy công bố cho trẻ em và người trẻ về ân sủng của hôn nhân Kitô giáo.
Hãy mang lại niềm hy vọng cho những người không có hy vọng.
Hãy hành động như thể mọi thứ tùy thuộc vào anh chị em, cùng với nhận thức rằng mọi sự phải được phó thác
cho Chúa.
Anh chị em hãy là người khâu tấm vải của một xã hội và Giáo hội Hiệp hành, tạo nên các mối tương quan, nhân
lên tình yêu và sự sống.
Hãy là dấu chỉ của Đức Kitô hằng sống.
Đừng sợ những gì Đức Chúa đòi hỏi anh chị em, và cũng đừng sợ quảng đại với Người.
Hãy mở lòng đón nhận Đức Kitô.
Hãy lắng nghe Người trong sự thinh lặng cầu nguyện.
Hãy đồng hành với những người yếu đuối hơn.
Hãy nâng đỡ những người cô đơn, người tị nạn, và bị bỏ rơi.
Hãy là hạt giống của một thế giới huynh đệ hơn!
Hãy là những gia đình có tấm lòng quảng đại!
Hãy là khuôn mặt ân cần đón tiếp của Giáo hội!
Xin Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta, đến trợ giúp khi chúng ta không còn “rượu”;
Xin Mẹ là người đồng hành trong lúc im lặng và thử thách;
Xin Mẹ giúp anh chị em bước đi cùng với Người Con Phục Sinh của Mẹ.
Amen.
Cũng ngay, Đưc Hộng y Kêvin Farrêll, Tộng trường Bộ Giaộ dan, Gia đỉnh va Sư sộng, đa thộng baộ "Nam
Thanh Gia đỉnh" sê diên ra tai Rộma trộng khũộn khộ Nam Thanh nam 2025 cũa Giaộ hội. Dộ độ, Đai hội Gia
đỉnh Thê giời lan thư XÍ sê đườc tiên hanh vaộ nam 2028, nhưng chưa chộ biêt đia điêm tộ chưc.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (26. 6)
và catholicnewsagency (25. 6. 2022)

