416 S. 4th Street, Renton, WA 98057
Phone : 425-255-3132 | Fax: 425-271-4729

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, C
17 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

Chúa đap : “Mac-ta ! Mac-ta ơi ! Chi ban khoan lo lang
nhiềú chúyền qúa ! Chỉ co mot chúyền can thiềt ma
thoi. Ma-ri-a đa chon phan tot nhat va sề khong bi lay đi.”
(Luca 10: 41-42)

Liên lạc:
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 XVI Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (St 18: 1-10a)

Tin Mừng (Lc 10: 38-42)

Bài trích sách Sáng thế.

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

Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm
sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng
nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba
người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều
chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói : “Thưa
Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi
qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy
chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới
gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho
chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm
tôi tớ các ngài đây !” Khách trả lời: “Xin cứ làm như
ông vừa nói !”

Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người
phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người
em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa
mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo
việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con
để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?
Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” Chúa đáp :
“Mác-ta! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều
chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo :
“Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm
bánh.” Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo
tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt.
Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi
khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách
dùng bữa.
Khách nói với ông: “Bà Xa-ra vợ ông đâu?” Ông đáp :
“Thưa nhà tôi ở trong lều.” Người nói: “Sang năm, tôi
sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có
một con trai.”
Bài đọc 2 (Cl 1: 24-28)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu
Cô-lô-xê.

Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ
vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn
phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi
ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên
người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa
đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi
phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng
mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao
thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của
Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu
nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các
dân ngoại : đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em,
Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh
quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi
khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả
sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện
trong Đức Ki-tô.

SUY NIỆM
HIẾU KHÁCH—Lm. Trần Việt Hùng
... Như Abraham đã đón tiếp các vị khách và được
phước lộc có con cháu nối dõi hoàn thành sứ mệnh.
Martha và Maria đón rước Chúa vào nhà, các bà đã
trở nên môn đệ và sinh hoa kết qủa trong vườn nho
của Chúa. Thiên Chúa rộng lượng ban phát mọi ơn
lành cho những ai đón rước Chúa. ... Câu truyện về
hai biển hồ ở Palestine, biển Galilê và biển chết. Biển
hồ Galilê có nguồn nước trong xanh mát. Trong hồ có
đủ các loại tôm cá sinh sống. Có những vườn cây
xanh tốt nhờ nguồn nước. Nhà cửa dân cư sống rất
sầm uất. Biển thứ hai là biển chết. Biển chết vì nước
mặn và không có loại cua cá nào sống nổi. Trơ trọi
không có cây xanh tươi. Chúng ta biết cả hai biển hồ
đều nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước chảy vào
biển hồ Galilê và tiếp tục chảy tràn lan qua các hồ
nhỏ, nhờ vậy mà nguồn nước luôn lưu chuyển trong
lành. Còn biển chết cũng đón nhận nguồn nước nhưng
bị tù đọng vì không chia sẻ, nước trở nên mặn chát.
Sinh vật không thể sống được. Cuộc sống con người
cũng thế, nếu chỉ biết khư khư giữ lại tất cả kho tàng
cho riêng mình, thì sự sống cũng dần lụi tàn.
Cuộc sống của chúng ta phát triển không ngừng. Mỗi
ngày, chúng ta hãy cố gắng làm một việc tốt, dù nhỏ,
nó sẽ sinh hoa kết quả tốt. Một lời nói nhẹ nhàng êm
dịu, có thể cải hoá được lòng người. Một cử chỉ đón
tiếp ân cần, có thể làm vui mảnh hồn cô đơn, giá lạnh.
Một hành động bác ái nhỏ như cho đi một ly nước vì
danh Chúa sẽ không mất phần thưởng. Một ngọn lửa,
dù bé nhỏ, có thể toả lan ánh sáng và sưởi ấm lòng
người. Một bàn tay rộng mở, ân phước ngập tràn
niềm vui. Chúng ta hãy cùng mở rộng tấm lòng đón
nhận và mở cửa nhà chào đón anh chị em, cuộc sống
gia đình của chúng ta sẽ thêm phúc lộc đầy tràn....

Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 17 tháng 07: Hãy sống cho tốt từng giây phút
Bản dịch: Nam Nguyên
Biến cố hôm nay vào năm xưa
1955: Cong viền thứ nhat trền thề giơi đat tền thềo chú đề la Disnềyland đứơc khanh thanh tai Anahềim, tiềú
bang California
1996: Chúyền bay qúoc tề Airlinềs 800 saú khi cat canh khoi phi trứơng Nềw York thỉ no túng, gay thiềt
mang cho 230 ngứơi trền may bay. Về saú đứơc biềt la do may trúc trac ky thúat.
1997: Ba đơt song than tsúnami, ma đơt song saú cúng cao đền 14 mềt đo ap vao đao qúoc Papúa Nềw
Gúinềa, cúon troi đi 10 ngoi lang ơ dứơi thap, cúng vơi 3000 ngứơi thiềt mang.
Tư tưởng chính hôm nay
Tôi muốn sống đời sống của tôi để các đêm của tôi qua đi mà không để lại hối tiếc nào cả. __ H. Laúrềncề
Suy niệm trong ngày
Joan Fềrgúson: “Khong Hoi Tiềc“ la chat liềú cho cac súy nghỉ cúa chúng ta.

Một số người nếu như có cơ hội muốn sống trở lại một phần nào đó của đời sống mình đã sống
Đó chính là một điều đáng hối tiếc
Một số người mơ ước giá như mình đừng can dự vào tội án nào đó
Đó chính là một điều đáng hối tiếc
Một số người mơ ước giá như mình chấp nhận công việc đã đến với mình mà vào thời điểm ấy xem chừng quá
khó với khả năng
Đó chính là một điều đáng hối tiếc
Một số người mơ ước giá như mình đã chọn một nghề chuyên môn khác
Đó chính là một điều đáng hối tiếc
Một số người mơ ước giá như mình không đánh cá ăn tiền
Đó chính là một điều đáng hối tiếc
Mọi người đã từng hối tiếc về một số chuyện nào đó
Đó chính là lý do tại sao phuơng châm của cả năm là “Không Hối Tiếc“
Daniềl Lagastềs, lơp 8, thang 7 nam 2001 (RIP)
Daniềl Lagastềs viềt bai thơ nay ỉt laú trứơc khi chềt. Caú Daniềl lúon lúon to ra la mot hoc sinh khoề manh,
nhứng saú khi tham dứ chứơng trỉnh chay qúa đong qúề, caú trơ về thỉ bi súy nhứơc. Caú khong cam thay co
điềú gỉ bao trứơc la đơi song mỉnh lai ngan ngúi nhứ vay. Điềú ma caú hiềú biềt va viềt nền vao bai thơ nay la
chúng ta can phai song tứng giay tứng phút nhứ la giay phút cúoi cúng cúa đơi song đề khong con phai hoi
tiềc về nhứng viềc mỉnh khong lam hay về cúng cach mỉnh đa cứ xứ khong may tot đềp.
Lời cầu nguyện (Đứơc Lúkề Frazềtto đoc vao ngay an tang Daniềl)
Lạy Chúa, mọi người đều có thể khám phá ra tài năng của mình: có thể là loại tài năng học vấn, thể thao hay xã
hội, và sử dụng tài năng ấy với tất cả khả năng mình. Daniel là người từng cố gắng hết sức để thức hiện mỗi khi
cơ hội đến với mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết theo gương Daniel đã sống để chúng con không để phí
phạm những hồng ân chúng con có, nhưng biết làm cho các hồng ấy mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất. Amen
http://www.simonhoadalat.com

THƯ GIÃN - SỐNG ĐẸP
Để được yêu mến
Mot co gai bi qúan than thơ vơi mề cúa mỉnh :
 Mề ơi !
Ở lơp hoc chang co đứa nao chơi vơi con. Trong cúoc song con cúng cha co ban bề. Roi ơ loi
xom con bi ngứơi ta xa lanh. Về nha thỉ anh chi ềm trong gia đỉnh cúng cha ứa thỉch gỉ con
ca. That chan qúa. Cha ai cứơi vúi hoi chúyền. Cha ai thứơng con hềt.
Ngứơi mề nhề nhang hoi co con gai :
 Thề thỉ con đa tứơi cứơi tro chúyền vơi nhứng ngứơi chúng qúang mỉnh chứa ? Đa vúi về
chơi vơi ban bề ? Đa that tỉnh yềú thứơng gia đỉnh va lang xom chứa ? Múon ngứơi khac
yềú mền mỉnh thỉ mỉnh phai yềú mền ho trứơc . Khong ai co thề bat ngứơi khac yềú mền
mỉnh. Điềú con co thề lam la hay co gang đề trơ nền mot con ngứơi đang mền.
Bọt Biển

Người và chim sáo
Mot hom, ngứơi trong nho bat gap trong vứơn mỉnh con sao nho đang rỉa nhứng qúa nho chỉn mong
trền canh. Ông bền lơn tiềng nhiềc moc con chim kia la đo trom cap đang khinh. Chim bền hoi lai:
- Thề nềú khong co toi bat saú giứ bo súot múa qúa thỉ liềú đa co vứơn qúa hom nay khong?
- Mi an saú bo nhứ ngứơi ta an thit trứng. Ta khong đoi tra tiền thỉ thoi,lai con kề cong sao?
- Mot vai qúa nho ma đoi đứơc vứơn nho, sao ong lai tiềc?
- Ta khong can mi, hay cút đi đo an hai.
Ngứơi trong nho gian dứ nềm đat đanh đúoi chim đi.
Múa saú, chim đi biềt khong trơ lai. Saú bo pha hềt vứơn nho khong con mot la. Bay giơ, ngứơi
trong nho mơi cat tiềng than: "Ôi, ta tiềc vai chúm nho nho đề lam mat ca vứơn nho! ".
Người đời hay chăm chút so đo, chỉ sợ mình thua thiệt : Tính ganh đua và ghen tị nhiều khi làm
chúng ta mất đi nghĩa lớn chỉ vì những lợi lộc nhỏ nhoi. Nhân quả thường đi với nhau, làm việc gì
cũng nên nghĩ đến sau này : những cái trước mắt không phải là tất cả. Hãy tin rằng hơn thua
được mất không phải là mục đích tối hậu của kiếp người.
Hải Hà sưu tầm

Bẫy quyền lực
Ba con thú dứ la soi, gaú va cao thay nhaú ức hiềp đan dề. Dề đaú đan bền noi vơi ca bay :
- Ta nền mơi mot trong ba ga soi, gaú hay cao lam thú lỉnh cúa chúng ta.
Ca đan dề bat bỉnh, nhứng ba “húng than nghề tin nay rat mứng. Thề la chúng qúay sang tranh
gianh nhaú qúyền lanh đao, cúoi cúng cao dúng bay hai chềt đứơc soi va gaú. Nhứng roi mot
mỉnh no khong con ức hiềp đan dề đứơc nứa.
uyền lực thật không xấu, có xấu chăng là thái độ tranh giành gây đố k , hận th , đấu đá. Làm mất
đi sự tử tế, l ng yêu thương, tư cách. Mọi người nên nghĩ tới, k đứng đầu lại càng phải
nghĩ tới. uyền lực như con
dao hai lư i, d ng đúng thì tốt, ngược lại, có thể làm đứt tay mình và hại đến người khác. ì háo
danh mà tìm hư vinh, liệu có đáng không
Hải Hà sưu tầm

