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Chúa Giêsu nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam,
không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
(Luca 12: 15)

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.

THƯ MỤC VỤ
07/31/2022

Anh chị em thân men trong Chúâ Kịto,

CUỘC SỐNG CHÚNG TA
Cúoc song chúng tâ lâ mon qúâ cúâ Chúâ, vâ no thường lâ mot cúoc tìm kịem,
tìm kịem ý nghìâ. Chúng tâ ườc mong râng cúoc song chúng tâ đem lâị nịem vúị
cho chúng tâ. Nhưng tren thưc te, no thường ngườc lâị.
Tâị sâo chúng tâ khong thâý địeú chúng tâ đâng tìm kịem, mot cúoc song ý
nghìâ vâ hânh phúc thưc sư? Phâị châng vì chúng tâ tìm no khong đúng cho vâ khong đúng vịec?
Đoân tịn mưng Lúcâ 12: 13-21 đưâ râ ânh sâng địeú chúng tâ cân tìm kịem lâ gì vâ ờ đâú.
Kho báu của sự sống không được tìm thấy trong sự giàu có mà chúng ta theo đuổi, trong những vật
dụng chúng ta sở hữu, hay trong những kiến thức chúng ta tự hào. Những thứ này chỉ là vật chất,
những thứ thuộc về thế gian, những thứ sẽ biến mất hoặc ai đó sẽ thừa hưởng nó khi chúng ta lìa đời
(Giảng viên 2: 21). Tương tự như cách nói mỉa mai về người đàn ông giàu có trong tin mừng Chúa
nhật tuần này, người đã tích lũy vụ thu hoạch lớn và tự nhủ với “linh hồn” mình (câu 19) nhưng đã
không sống lâu hơn để hưởng thụ nó (câu 20). Thánh Phaolô cũng vậy, trong bài đọc thứ 2, đã mời
gọi chúng ta suy nghĩ về những điều trên đây (hãy khôn ngoan), và đừng mong đợi nơi bất cứ điều gì
trên thế gian này (Cl 3:2).
Thong địep hom nâý qúâ ro râng: chúng tâ khong the bịen vịec tìch lúý tâị sân vâ co đườc câc vị trì
trờ thânh múc tịeú cúâ cúoc đờị chúng tâ, múc đìch ton tâị cúâ chúng tâ. Đâý lâ địeú mâ “người
giàu có” trong tịn mưng đâ trâị qúâ. Đâý lâ câị mâ chúng tâ goị “phù vân của mọi phù vân.” Chúng
tâ khong the chì đâp ưng tât câ nhưng nhú câú cúâ thân xâc mâ qúen núoị dường lịnh hon chúng
tâ. Địeú nâý khong co nghìâ lâ chúng tâ nen coị thường thân xâc mình. Khong! Rât cân thịet đe
chúng tâ ton trong thân xâc nhưng no khong đâng đe mât lịnh hon. Địeú qúân trong hâý nhờ râng
chúng tâ khong chì co thân xâc, nhưng chúng tâ co xâc vâ hon. Bờị đo, tịep cân toân dịen cúoc song
lâ địeú cân thịet. Chì rịeng địeú nâý se đem lâị múc đìch, hânh phúc vâ ý nghìâ cho cúoc đờị chúng
tâ.
Xịn Chúâ chúc lânh cho ânh chị em,

Lm. Xavier Bazil
Phụ tá

Chia sẻ Hành Trình:
Cùng với Cha Tom tham dự
“Một Giờ Thánh”
Chúa nhật 08/07/2022
Lúc 7:00 pm tại nhà thờ

Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (Gv 1,2; 2,21-23)
Bài trích sách Giảng viên.
Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
“Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công,
rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là
phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao
vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau
khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên
trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !”
Bài đọc 2 (Cl 3, 1-5.9-11)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc
thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về
những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em
đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi
Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng
Người hưởng phúc vinh quang.
Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô
uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng
nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã
mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được
ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man
di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.
Tin Mừng (Lc 12, 13-21)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi
chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người
chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi
mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải
đâu.” Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều
hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’
Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi
tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ
ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ Nhưng Thiên
Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi
sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt
Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

SUY NIỆM
TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM
(Lm. Thái Nguyên)

Aị cúng múon tâo mot câị “kho” rịeng cho mình, vâ lâm cho câị kho đo ngâý câng bânh trường. Kho
đo lâ tâị sân, tịen bâc cúâ câị, vât chât. The nhưng nhâ thờ Ngúýen Gịâ Thịeú đâ thot len lờị âị
oân:“Mồi phú quý nhử làng xa mã/ Bả vinh hoa lừa gã công khanh” (Cúng oân ngâm khúc). Phú qúý
như mot thư “moị như” co sưc loị keo con ngườị ghe ghờm; con vịnh hoâ lâ mot thư “bâ” me hoâc,
khịen ngườị tâ mât tình tâo, khong con lâm chú đườc bân thân nen sâ vâo câm bâý. Cúng vâý: “Còn
bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi” (Ngúýen Bình Khịem). Thoị đờị đen bâc vâ lât
long như the, cúng chì vì long ngườị hâm me vâ xâý dưng cúoc đờị mình tren tịen cúâ vât chât.
Sâch Gịâng vịen cho thâý tịen bâc cúâ câị chì lâ phú vân: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù
vân.” (Gv 1, 2). Phú vân dịen tâ mot khìâ cânh vo thường cúâ cúoc song nâý. Co nghìâ lâ moị sư hịen
hưú như gịo thoâng mâý bâý. Thânh Phâolo keú goị: "Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc
thương giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới." (Cl 3,1-5).
Con bâị Tịn Mưng hom nâý cho thâý sư bị đât cúâ vịec hâm me cúâ câị vât chât. Dú ngon mo tâ ngườị
phú ho hâ he vờị nhưng cúâ câị chât đâý câc kho. Ông tường mình đâ toân tình khon ngoân đe đờị
mình se đườc hoân toân vúị sường, nhưng Chúâ cho thâý ngúý cờ: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ
đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Phâị châng Chúâ múon chúng tâ
ngheo kho? Châc chân lâ khong, vì cúâ câị vât chât tren đờị lâ ân bân cúâ Chúâ cho chúng tâ hường
dúng (x. Tv 71). Vân đe khong phâị gịâú hâý ngheo, mâ “phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Bờị
chưng sư thâm tịen bâc lâ coị re moị địeú âc (x. Tm 6, 19).
Sờ dì co nhưng gịâ đình qúâ ngheo lâ vì lâm mot ân hâị, tịeú xâị phúng phì; ngheo vì lườị bịeng khong
chúýen châm cân cú; ngheo vì bâị bâc, nhâú nhet ân chờị qúâ đâng; ngheo vì khong bịet dânh dúm, tịet
kịem.

Lý do thư hâị co nhịeú ngườị ngheo vì tình trâng xâ hoị bât cong, vì cường hâo âc bâ, vì bị gịờị ngườị
gịâú boc lot sưc lâo đong. Cúng vâý, ngườị tâo đườc cong ân vịec lâm cho ngườị khâc lâ ngườị phúc
đưc, nhưng mườn vờị gịâ re mât thì châng khâc nâo ngườị thât đưc.
Lý do thư bâ lâ thịeú sư chịâ se cho nhâú. Neú âị cúng rong long chịâ se thì châng co âị ngheo. Chúâ cho
co nhưng ngườị gịâú hờn lâ đe ho bịet chịâ se nhịeú hờn. Rât búon lâ nhịeú Kịto hưú đâ khong song
đườc địeú Chúâ mong. Đưc Thânh Châ Phânxịco noị râng:“Khi chúng ta tránh né, từ chối chia sẻ, ngừng
ban tặng, và khóa kín bản thân mình trong cuộc sống tiện nghi…thì chẳng khác nào là một cuộc tự sát
dần dần” (GE 272). Người giàu có nhất là người đã chia sẻ nhiều nhất. Đó mới là người giàu thực sự,
giàu mãi mãi trong nước Thiên Chúa. Tiền của là ân phúc Chúa ban cho, nhưng vì không biết sử dụng
tiền của đúng ý Chúa thì nó sẽ biến thành tai họa.
(tiếp trang sau)

Monday, August 1
8:00 am All Souls + by Nga Nguyen
Presider: Fr. Tom
Tuesday, August 2
8:00 am Hatch Family
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, August 3
8:00 am Repose of the soul of Hung Vu +
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Maria Hoang T. Mau +
and Joseph Dung Vo + by Long Nguyen
Presider: Fr. Tom
Thursday, August 4
8:00 am Joanne Dedo + by Claudia Dickinson
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Henry A. Gray + by Ruby Grobe Gray
Presider: Fr. Bazil

Friday, August 5
8:00 am Lucille & Philip Sheridan Sr. +
by Mary Clare & Rose A. Paglia
Presider: Fr. Tom
7:00 pm First Friday
Presider: Fr. Bazil
Saturday, August 6
8:00 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Madelene Zanatta + by Wilma Dallosto
Presider: Fr. Bazil
Sunday, August 7
Nineteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 am Thanksgiving Mass for Dominica
Lautengco
Presider: TBD
9:00 am Bernardita Martinez +
Presider: TBD
12:00 pm (Sp) Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: TBD
5:00 pm People of St. Anthony
Presider: TBD

TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM (tiếp theo)
Sư gịâú co đâ lâm ong phú ho rờị vâo 4 địeú sâị lâm trâm trong sâú đâý: (1) Tình thâm lâm. (2)
Trong câý vâo tịen cúâ. (3) Khong chịâ se cho ngườị thịeú thon. (4) Chì lo hường khoâị lâc cho rịeng
mình. Nhưng lý do đo co the khịen ke gịâú mât phân roị. Cúng chình vì the mâ Đưc Gịesú ket
lúân:“Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng
như thế đó”.
Nhưng lờị húân dú trong Kịnh Thânh xem râ kho âp dúng vâo cúoc song đờị thường, vì chúng tâ
thâý âị cúng đâng mâị me lâo đong kịem ke sịnh nhâị vâ vún đâp gịâ sân vât chât. Chúng tâ neú đú
lý do đe bịen mịnh cho sư thâm lâm vâ tìch trư cúâ câị. Nhưng neú cư the thì sờm múon gì cúng se
lânh lâý nhưng hâú qúâ bị thâm. Tịen bâc cúâ câị châng bâo gịờ đị đoị vờị bình ân vâ hânh phúc.
Phâị châng tịen bâc đị vâo cưâ trườc thì hânh phúc len râ khoị cưâ sâú?
Trong kịnh Lâý Châ, chúng tâ xịn cho hâng ngâý dúng đú. Bịet đú lâ đú, đe chúng tâ con co thờị
gịờ “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”: lâ đờị song ýeú thường bâc âị, bịet vườn len khoị nhưng tị
tịen tâm thường, đong thờị dân thân phúc vú vâ châm lo cho nhưng ngườị ngheo kho, đâú ýeú, tât
ngúýen. Đưc Thânh Châ Phânxịco noị râng: “Nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt
hơn, thì với việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi.” (GE 274). Đờị song Kịto hưú câo
câ lâ như the, bịen đờị mình thânh cúâ le dâng tịen, đe Chúâ thânh hoâ vâ đem lâị sư song mờị cho
the gịờị hom nâý.

4 LÝ DO CẦN THIẾT ĐỂ DẠY CHO CON CÁI BẠN VỀ CÁC THÁNH
Cerith Gardiner
WGPVL (22.07.2022) - Hâý tân dúng mot trong nhưng mon qúâ co ý nghìâ nhât cúâ Gịâo Hoị đe gịúp
con câị bân núoị dường đưc tịn súot đờị.
Dâú râng Gịâo Hoị Cong Gịâo co mot so phường câch đe dâý chúng tâ ve đưc tịn, nhưng đoị khị đe tre
em thưc sư hịeú đườc ý nghìâ cúâ Tịn Mưng thì vân co the con lâ mot thâch thưc, ngâý câ khị chúng
đâng thâm dư câc lờp hoc gịâo lý.
Túý nhịen, tre em thường hoc bịet câch tot nhât thong qúâ vịec noị gường bât chườc, vâ đâý lâ nờị
mâ Gịâo Hoị co mot cong cú mânh me khâc: đo lâ nờị rât nhịeú câc vị thânh cúâ mình. Dườị đâý lâ
mot vâị lý do tâị sâo câc ânh chị em đâ đị trườc chúng tâ lâị co vâị tro qúân trong trong vịec định
hình đưc tịn cho con câị chúng tâ:
Các thánh có sự đồng cảm
Tât nhịen, đoc kịnh vâ hoc bịet ve câc Tịn Mưng lâ địeú qúân trong. Nhưng tường tư như the, câc câú
chúýen ngú ngon cúng lâ mot câch the túýet vờị đe đâo sâú mot thong địep. Túý nhịen, neú bân nhìn
vâo cúoc song cúâ tre em ngâý nâý, chúng khâc xâ so vờị thờị địem mâ nhưng bân vân co xưâ nâý
đườc vịet râ.
Nhưng câc vị thânh hịen đâị lâị co the mâng lâị cho tre em mot địeú gì đo đâng tịn câý. Hâý chon lâý
mot trong nhưng vị hâú như đườc xem lâ thânh gân đâý nhât cúâ chúng tâ, Chân phườc Cârlo Acútịs,
mot câú be 15 túoị mâng đo cúâ hâng Nịke, ýeú thìch Pokemon, ngườị đâ dâng mình cho Thịen Chúâ
vâ het long đoị vờị Thânh The. Câú khong chet mot câị chet cúâ bâc ânh húng tư đâo, mâ lâ tư mot
cân benh mâ rât nhịeú thânh nịen ngâý nâý co the đâ chưng kịen trong gịâ đình mình. Câú lâ ngườị
mâ nhưng ngườị tre co the ket gịâo.
Túý nhịen, khong nhât thịet phâị lâ vị thânh hịen đâị nhât. Đo co the lâ mot vị thânh co cúng chịâ se
đâm me vờị con câị bân, hoâc mot vị thânh cúng qúe hường. Thâm chì co the lâ mot vị thânh co cúng
ten goị. Chì lâ hâý gịúp con câị bân gân bo vờị mot hoâc hâị vị thânh mâ chúng câm thâý co lịen he
vờị mình.
Các thánh trở nên người bạn đức tin suốt đời
Mâc dú co vo so vị thânh đe tìm hịeú, nhưng đoị khị bân chì cân mot vị thânh đâc bịet đe câm thâý
gân gúị vâ đe tìm đen trong nhưng lúc lo âú vâ vúị mưng.
Đoị vờị mot đưâ tre, thât túýet vờị khị tìm thâý mot vị thânh mâ chúng đâc bịet bị cúon hút. Bân co
the khúýen khìch chúng tìm hịeú them ve vị thânh đo; vị thânh đo đâ lâm gì trong cúoc đờị vâ tâị sâo
ngâị se lúon ờ ben cânh con câị bân.
Địeú thú vị lâ khị con bân lờn len, chúng co the se hịeú bịet vâ nhân thưc sâú sâc hờn vị thânh cúâ
mình. Moị tường qúân cúâ con câị bân vâ vị thânh đo co the thưc sư nâý nờ theo đo túoị, gịong như
đưc tịn cúâ chúng vâý.
(tịep trâng sâú)

4 LÝ DO CẦN THIẾT ĐỂ DẠY CHO CON CÁI BẠN VỀ CÁC THÁNH
(tiếp theo)
Các thánh là những gương mẫu hoàn hảo
Mot trong nhưng địeú túýet vờị nhât ve con so to lờn câc vị thânh mâ chúng tâ nhân bịet lâ câc ngâị
đâ song mot so cúoc đờị thưc sư thú vị. Mot so đườc sịnh râ đe dânh tron cho Thịen Chúâ. Mot so
khâc sâú nâý mờị tìm gâp đưc tịn cúâ mình, vâ khị ho lâm vâý, ho toât len mot đờị song gường mâú.
Dú con bân hoc hoị ve vị thânh nâo đị nưâ, thì châc chân chúng se co đườc mot so gường mâú túýet
vờị đe noị theo.
Các thánh nhắc nhở chúng ta luôn sống trong hy vọng
Bâng câch tìm hịeú ve câc vị thânh khâc nhâú, tre em đườc đị dâo qúâ lịch sư vâ nhưng bât cong
khâc nhâú đâ tưng ton tâị. Địeú mâ chúng se nhân thưc đườc chình lâ khong mot vị thânh nâo trong
so đo qúâý lưng lâị vờị Thịen Chúâ, bât châp nhưng kho khân mâ câc ngâị phâị đoị mât.
Vâ đo lâ mot thong địep tot đep cân đườc cúng co thường xúýen. Khị cúoc song cúâ chúng tâ trân
ngâp trong sờ hâị vâ nghị ngờ, neú bân đị theo con đường cúâ nhưng ngườị nâm vâ ngườị nư thânh
thịen nâý thì se lúon co hý vong.

Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: Aleteia
Nguồn: giaophanvinhlong.net (22.07.2022)

Các sản phẩm bằng gỗ Oliu từ Đất Thánh
Chúng toị se co mot so sân phâm châm khâc bâng go Ôlịú đườc bân sâú câc thânh le cúoị túân ngâý 6 & 7
thâng 8, 2022. So tịen thú đườc se ho trờ cho câc gịâ đình Cong gịâo vúng Đât Thânh, vì đâý lâ ngúon thú
nhâp chình cúâ ho ờ đo. Co hờn 75 gịâ đình ờ Bethlehem đâ châm khâc câc sân phâm nâý bâng tâý. Câc
sân phâm túýet đep vâ đoc nhât (Bo Gịâng Sịnh, Chúâ Chịú Nân, Trâng hât vâ tường). Dân so ngườị Kịto
hưú tâị đâý đâ tút tư 22% xúong 2% trong hâị thâp ký qúâ. Vâ đâý lâ câch đe ho trờ ho co the ờ lâị đo.
Xịn chân thânh câm ờn sư úng ho cúâ ânh chị em.

Văn phòng Giáo xứ (PMC)
Giờ làm việc mùa hè
Hai - Tư—Sáu:
8:30 âm - 12:00 noon
Bâ - Nâm :
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
Chúa nhật
4:00 pm - 4:30 pm
Thánh lễ Cuối tuần:
Thứ Bảy
8:00 âm
5:00 pm (Sâtúrdâý Vịgịl)
Chúa nhật
7:30 âm
9:00 âm (âlso Lịvestreâm)
12:00 pm (ịn Spânịsh - âlso Lịvestreâm)
5:00 pm
Thánh lễ trong tuần:
Thứ Hai đến thứ Sáu
8:00 âm
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 (ịn Spânịsh)
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
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