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

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, C
24 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:
“Ai trong anh em co mot người ban, va nưa đem đen nha người ban
ay ma noi: ‘Ban ời, cho toi vay ba cai banh’; ma người kia tư trong
nha lai đap: ‘Xin anh đưng quay ray toi’. Thay noi cho anh em biet :
Dau người kia khong day đe cho người nay vì tình ban, thì cung se
day đe cho người nay tat ca nhưng gì anh ta can, vì anh ta cư lì ra đo.”

Vp. Giáo xứ :

(425) 255-3132

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

(Luca 11: 5b, 7a, 8)

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 XVII Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (St 18: 20-32)
Bài trích sách Sáng thế.
Khi ay, Đưc Chua phan : “Tieng keu trach Xờ-đom va Go-mo-ra that qua lờn! Toi loi cua chung qua nang ne ! Ta
phai xuong xem that sư chung co lam như tieng keu trach đa thau đen Ta khong. Co hay khong, Ta se biet.”
Hai người kia bo nời đo ma đi ve phìa Xờ-đom, nhưng Đưc Chua con đưng lai vời ong Ap-ra-ham. Ông lai gan va
thưa : “Chang le Ngai tieu diet người lanh mot trat vời ke dư sao? Gia như trong thanh co nam mười người lanh,
chang le Ngai tieu diet ho that sao ? Chang le Ngai khong dung thư cho thanh đo, vì nam mười người lanh trong
đo sao? Ngai lam như vay, chac khong đườc đau ! Giet chet người lanh mot trat vời ke dư, coi người lanh cung
như ke dư, chac khong đườc đau ! Đang xet xư ca tran gian lai khong xet xư cong minh sao ?” Đưc Chua đap :
“Neu Ta tìm đườc trong thanh Xờ-đom nam mười người lanh, thì vì ho, Ta se dung thư cho tat ca thanh đo.”
Ông Ap-ra-ham lai noi : “Mac dau con chì la than tro bui, con cung xin man phep thưa vời Chua: Gia như trong
so nam mười người lanh lai thieu mat nam, vì nam người đo, Ngai se pha huy ca thanh sao ?” Chua đap :
“Khong ! Ta se khong pha huy, neu Ta tìm đườc bon mười lam người.” Ông lai thưa mot lan nưa: “Gia như trong
thanh tìm đườc bon mười người thì sao ?” Chua đap : “Vì bon mười người đo, Ta se khong lam.”
Ông noi : “Xin Chua đưng gian, cho con noi tiep: Gia như ờ đo co ba mười người thì sao?” Chua đap : “Neu Ta tìm
đườc ba mười người, Ta se khong lam.” Ông noi : “Con xin man phep thưa vời Chua : Gia như tìm đườc hai
mười người thì sao ?” Chua đap : “Vì hai mười người đo, Ta se khong pha huy.” Ông noi : “Xin Chua đưng gian,
cho con noi mot lan nay nưa thoi : Gia như tìm đườc mười người thì sao ?” Chua đap : “Vì mười người đo, Ta se
khong pha huy Xờ-đom.”
Bài đọc 2 (Cl 2: 12-14)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em đa cung đườc mai tang vời Đưc Ki-to khi chiu phep rưa, lai cung đườc troi day vời Người,
vì tin vao quyen nang cua Thien Chua, Đang lam cho Người troi day tư coi chet. Trườc kia, anh em la nhưng ke
chet vì anh em đa sa nga, va vì than xac anh em khong đườc cat bì, nay Thien Chua đa cho anh em đườc cung
song vời Đưc Ki-to: Thien Chua đa ban ờn tha thư moi sa nga loi lam cua chung ta. Người đa xoa so nờ bat lời
cho chung ta, so nờ ma cac giời luat đa đưa ra chong lai chung ta. Người đa huy bo no đi, bang cach đong đinh
no vao thap gia.
Tin Mừng (Lc 11: 1-13)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Mot hom, Đưc Gie-su cau nguyen ờ nời kia. Người cau nguyen xong, thì co mot người trong nhom mon đe noi
vời Người: “Thưa Thay, xin day chung con cau nguyen, cung như ong Gio-an đa day mon đe cua ong.” Người
bao cac ong: “Khi cau nguyen, anh em hay noi :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có
lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Người con noi vời cac ong: “Ai trong anh em co mot người ban, va nưa đem đen nha người ban ay ma noi : ‘Ban
ời, cho toi vay ba cai banh, vì toi co anh ban lờ đường ghe lai nha, va toi khong co gì don cho anh ta an ca ’, ma
người kia tư trong nha lai đap: ‘Xin anh đưng quay ray toi: cưa đa đong roi, cac chau lai ngu cung giường vời
toi, toi khong the day lay banh cho anh đườc.’? Thay noi cho anh em biet: dau người kia khong day đe cho
người nay vì tình ban, thì cung se day đe cho người nay tat ca nhưng gì anh ta can, vì anh ta cư lì ra đo.
“The nen Thay bao anh em : anh em cư xin thì se đườc, cư tìm thì se thay, cư go cưa thì se mờ cho. Vì he ai xin
thì nhan đườc, ai tìm thì thay, ai go cưa thì se mờ cho. Ai trong anh em la mot người cha, ma khi con xin ca, thì
thay vì ca lai lay ran ma cho no ? Hoac no xin trưng lai cho no bo cap ? Vay neu anh em von la nhưng ke xau ma
con biet cho con cai mình cua tot cua lanh, phường chi Cha tren trời lai khong ban Thanh Than cho nhưng ke
keu xin Người sao ?”

SUY NIỆM
CẦU XIN
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
...Trong đời song đao, chung ta đat niem tin tường vao Thien Chua la Đang quyen nang vo cung. Người ban
phat an sung cho moi loai tho tao. The nen, chung ta rat quen thuoc vời nhưng tư ngư như cau nguyen, cau
xin, nguyen xin, cau bau, xin ờn, phu trờ va nang đờ chờ che. Trong tam tình khiem ha va nhan biet than phan
yeu hen, chung ta cung cui đau thờ lay va vang phuc Đang Tao Hoa chì cong. Chung ta nen thanh tam cau xin
nhưng ờn can thiet cho đời song va phan roi cua chung ta. Cau nguyen la chung ta noi mot nhip cau tời Thien
Chua bang nhưng lời nguyen xin. Chua Giesu đa day chung ta cau nguyen luon: The nen Thay bao anh em:
Anh em cư xin thì se đườc, cư tìm thì se thay, cư go cưa thì se mờ cho (Lc 11, 9). Mot đieu quan trong ma Chua
Giesu day la anh em cư xin, thì se đườc. Chung ta xin Chua đieu gì bay giờ?
Chua Giesu đa day cac tong đo cau nguyen qua Kinh Lay Cha. Phan đau cua Kinh la nguyen sang danh Thien
Chua, nhưng phan sau la bon lời xin: Xin cho chung con lường thưc hang ngay va xin tha toi cho chung con, vì
chình chung con cung tha cho moi người mac loi vời chung con va xin đưng đe chung con sa chườc cam do (Lc
11, 4). Thien Chua khong phai la ong chu giau co ngoi chờ chung ta đen xin đe phan phat. Hao bao cua Thien
Chua luon rong mờ. Tuy thuoc chung ta co xưng đang lanh nhan hay khong. Neu tam hon cua chung ta khong
rong mờ thì ờn Chua khong the tuon đo. Neu long chung ta chat đay cua cai the gian thì đau con cho đe nhan
lanh them. Khi chen cua chung ta đa đay tran nhưng thư lình kình, lam sao ờn Chua tham nhap vao long. Khi
cau nguyen, chung ta co that long cau xin, hay chì đoc ruoi mot so nhưng kinh ke va ke le mot so nhu cau can
thiet trong cuoc song va nghì rang Chua se ban phat moi ờn.
Ườc vong cua con người thì nhieu vo ke va cao sau. Hau như khong khi nao chung ta ườc muon cho đu. Nhu
cau đoi hoi cua tam linh cung như the chat luon reo goi vườn tời. Sưc lưc va kha nang cua con người thì giời
han. Mong ườc thì to lờn. Khi chung ta đa co, lai muon co them. Đường nen thanh con dai va nhieu chong gai.
Đường đời thì cam bay giang giang. Đường nao cung phai phan đau khong ngưng. Người ta thường noi: Long
tham vo đay. Khong nhưng long tham ma moi khao khat đeu khong co cung. Lam sao chung ta co the: Tri tuc
tien tuc, đai tuc, ha thời tuc. Biet đu la đu. Bao nhieu mời la đu chư? Cuoc song qua hap dan goi mời chung ta
tien than. Song mot ngay, mong them mot bườc. Cuoc đời la dong chay luon luon co cai mời. Đieu mời me giup
chung ta hy vong va song vui. Nen chung ta cư phai cau xin hoai.
May ai trong chung ta khi cau nguyen ma khong xin ờn. Ngay ca nhưng người khong tin co Thường Đe hay
quyen lưc nao ben tren, ho van cau xin khan vai cho đườc moi sư lanh. Người ta chì choi tư sư hien hưu cua
than linh, thien than, linh hon trong ly thuyet, nhưng nời cuoc song thường ngay, ho cung van mong cau than
phat gia ho cach nay hay cach khac…
… Trong thờ gời tìn hưu Colose, thanh Phaolo đa xac tìn ve hong an ờn cưu đo cua Chua Kito: Người đa xoa so
nờ bat lời cho chung ta, so nờ ma cac giời luat đa đưa ra chong lai chung ta. Người đa huy bo no đi, bang cach
đong đinh no vao thap gia (Col 2, 14). Chua Kito đa giao hoa chung ta vời Thien Chua Cha qua sư hien te cua
Ngai tren thap gia. Mau Thanh đa xoa sach loi lam va ban cho chung ta đườc phuc lam con va cung đong chia
se vinh quang sư song.
Lạy Chúa, Chúa là chủ tể mọi loài. Chúa cho mặt trời soi chiếu trên kẻ lành người dữ. Chúa tiếp tục ban phát
hồng ân cho mọi loài. Xin cho chúng con biết tỏ lòng trông cậy vào Chúa là nguồn mọi phúc lộc. Chúng con thờ
lạy, cảm tạ và hát ca danh Chúa đến muôn muôn ngàn đời.

THƯ GIÃN - SỐNG ĐẸP
7/24/2022
Anh chi em than men trong Chua Kito,
Chung ta vui mưng chao đon Mona Fonseca, người se chuyen trach giời tre va thanh thieu nien cua
chung ta, đen vời Giao xư St. Anthony cuoi tuan nay. Toi rat phan khời ve tat ca cac chường trình va
cac kha nang danh cho thanh thieu nien cua chung ta. Xin vui long theo doi ban tin đe biet them chi
tiet lien quan đen cac cờ hoi cho giời tre chung ta gap gờ Mona ve hai chường trình “Gap gờ va
Chao hoi” đườc hoach đinh trong thang nay:


Chua nhat 24/7 danh cho cac em hoc sinh trung hoc cờ sờ (Middle School),
 Chua nhat 31/7 danh cho cac em tuoi hoc sinh trung hoc pho thong
(High School).
Xin hay nhan long biet ờn cua toi ve sư cam ket cua anh chi em cho Chường trình Đong gop Muc vu
Cong giao Hang nam. Sau mot khời đau cham chap, chung toi đa tong hờp lai va thay con so đa vườt
qua chì tieu cua giao xư, rat cam ờn sư quang đai cua anh chi em. Mon qua cua chung ta cho chường
trình nay se ho trờ nhieu chường trình muc vu quan trong va xưng đang tai đay trong Tong Giao
phan. So tien vườt qua chì tieu se đườc gời lai giao xư va tiep tuc đườc sư dung cho viec nang cap
cong nghe cua chung ta.
Khi toi đang đi nghì cuoi tuan nay vời người em gai va gia đình co ay, toi rat biet ờn người ban lau
nam va đong nghiep cua toi, Cha Jack Walmesley, đa đong y đen St. Anthony chu te thanh le luc 7:30
a.m va 9:00 a.m. Toi biet anh chi em se vui ve Cha va lam cho Cha ay cam thay như ờ nha tai giao xư
chung ta. Xin cam ờn sư hieu khach cua anh chi em.
Bình an+
XIN ANH CHỊ EM KÍNH CHUYỂN LỜI MỜI ĐẾN CÁC
BẬC ÔNG BÀ TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN THAM DỰ
THÁNH LỄ XỨC DẦU
NGÀY LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

Cha Tom
Chánh xứ

THỨ BA 26/7, LÚC 10:00 AM,

MỪNG LỄ THÁNH ANNA (ST. ANNE)
The Standing with Haiti Committee kính mời anh chị em tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Gioakim và
Thánh Anna, thân phụ và thân mẫu Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh Anna cũng là Thánh Bổn Mạng của Giáo xứ St. Anne tại Haiti.
Thứ Ba ngày 26/07
Thánh lễ Xức Dầu: 10:00 am
Kính mời mọi người đến chia sẻ liên hoan và chương trình giải trí
tại Hội trường Giáo xứ (the Parish Hall)

Văn phòng Giáo xứ (PMC)
Giờ làm việc mùa hè
Hai - Tư—Sáu:
8:30 am - 12:00 noon
Ba - Nam :
1:00 pm - 3:30 pm
Cầu nguyện riêng & 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

PARISH PHONE DIRECTORY
Parish Office | 425-255-3132 | info@st-anthony.cc
Fr. Tom Belleque | 425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc
Pastor
Fr. Xavier Bazil, H.G.N. | 425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc
Parochial Vicar
Ted Rodriguez | 425-277-6217 | trodriguezm09@hotmail.com
Deacon
LaMar Reed | 425-277-6199 | lreed@st-anthony.cc
Deacon
Deacon Michael Cantu | 425-255-0059 | cantu@sasr.org
School Principal
Dulce Casanova | 425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc
Liturgy & Hispanic Ministry

Chúa nhật
4:00 pm - 4:30 pm

Sr. Maria Dinh, L.H.C. | 425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc
Vietnamese Ministry

Thánh lễ Cuối tuần:

Kristen Abbananto | 425-277-6205 | kabbananto@st-anthony.cc
Adult Evangelization

Thứ Bảy
8:00 am
5:00 pm (Saturday Vigil)
Chúa nhật
7:30 am
9:00 am (also Livestream)
12:00 pm (in Spanish - also Livestream)
5:00 pm
Thánh lễ trong tuần:
Thứ Hai đến thứ Sáu
8:00 am
Chầu Thánh Thể vào các ngày thứ Năm, sau
thánh lễ buổi sáng, và kết thúc với Phép lành
Thánh Thể vào giờ Kinh Chiều.
Thứ Tư
6:00 pm (in Spanish)
Thứ Năm & thứ Sáu
7:00 pm
Trước Thánh lễ chiều tối thứ Năm có giờ Kinh
Chiều và Tận Hiến cho Đức Mẹ.
Thứ Sáu Đầu Tháng & Chấu Thánh Thể
7:00 pm
Chầu Thánh Thể suốt đêm cho tới giờ Kinh Sáng
với Phép Lành Thánh Thể lúc 7:15 am

Mona Fonseca | 425-277-6209 | ymya@st-anthony.cc
Youth & Young Adult Ministry
Micie DelosReyes | 425-277-6201 | micie@st-anthony.cc
Children’s Faith Formation
Lynne Shioyama | 425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc
Catechesis of the Good Shepherd Coordinator
Linda Halvorson | 425-277-6207 | linda@st-anthony.cc
Music Coordinator
Dean Savelli | 425-282-2598 | dsavelli@st-anthony.cc
Facility Manager
Liza Pare-Seidel | 425-277-6194 | lizapare@st-anthony.cc
Administrative Assistant /Bulletin

Meet & Greet
ALL INCOMING 6th, 7th, and 8th Grades
7/24/2022
Noon to 3 PM
Parish Hall
ALL INCOMING 9th, 10th, 11th, and 12th Grades
7/31/2022
Noon to 3 PM
MPR (STA School Lunchroom)

