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

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, C
14 tháng 08, 2022

Giờ lễ trong tuần và cuối tuần
Thứ Hai—Sáu: 8:00 am
Thứ Tư: 6:00 pm (Spanish)
Thứ Năm & Sáu: 7:00 pm
Thứ Bảy: 8:00 am ; 5:00 pm (Saturday Vigil)
Chúa nhật: 7:30 am , 9:00 am,
12:00 am (Spanish)
5:00 pm
Thứ Sáu Đầu tháng
7:00 pm, theo sau Chầu Thánh Thể
suốt đêm cho đến giờ Kinh Sáng hôm sau
(7:15 am thứ Bảy)

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

Liên lạc:
Vp. Giáo xứ :

(425) 255-3132

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

“Thầy còn mòt phép rửầ phầi chiu, vầ lòng Thầy khầc
khòầi biét bầò chò đén khi viéc nầy hòần tầt!”
(Luca 12: 50)

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
8/14/2022
Anh chi ém thần mén tròng Chuầ Kitò,
Tòi rầt mòng tới ngầy Hòi Chớ Muc vu (Ministry Fầir) vầ vui chới
(Picnic) cuầ Giầò xử cuòi tuần tới. Đầy sé lầ cớ hòi tuyét với chò ầnh chi
ém tìm hiéu vé cầc hòầt đòng muc vu khầc nhầu cuầ giầò xử, vầ cung đé
ầnh chi ém ghi dầnh vầ chiầ sé nhửng ần bần vầ tầi nầng cuầ ầnh chi ém
chò giầò xử. Chung tầ sé tò chửc ngầy Hòi chớ Muc vu tròng bòi cầnh
ngầy lé mửng cuầ Giầò xử. Vì vầy, ngòầi viéc néu bầt cầc chửớng trình
muc vu vầ phuc vu cuầ giầò xử, chung tầ sé cò thửc phầm, trò chới, giầi
trì vầ nhiéu thới giần đé giầò lửu vầ tần hửớng viéc trớ nén mòt thầnh
vién cuầ còng đòng đửc tin tuyét với nhử thé. Cầc hòầt đòng nầy sé đửớc tò chửc tầi phòng Gym vầ
khuòn vién bén ngòầi phòng Gym Piầzzầ.
Xin vui lòng đầnh dầu ngầy lé kình Đửc Trinh Nử Mầriầ Hòn Xầc Lén Trới (15 thầng 8) khòng phầi lầ
ngầy lé Buòc tầi Hòầ Ky tròng nầm nầy, điéu nầy khién ngầy lé trớ hầnh mòt Ngầy Cớ Hòi Thầnh J.
Xin hầy dung cớ hòi nầy đé thầm giầ với giầò xử ngầy lé thử Hầi, 15 thầng 8 luc 8 ầ.m. hòầc 7 p.m.

Tròng vầi tuần sầp tới, Hiép Sì Đòần Kinghts òf Còlumbus sé quyén gòp “Aò Khòầc chò Tré
Em” (Còầts fòr Kids). Tầt cầ ầnh chi ém đéu đửớc mới gòi muầ mòt cầi ầò khòầc mới cớ tré ém vầ đầt
vầò cầc thung đửng đửớc đầt tầi cầc lòi vầò cuầ nhầ thớ. Xin cầm ớn sử hò trớ quầng đầi cuầ ầnh chi
ém chò dử ần nầy cuầ Hiép sì đòần Knights òf Còlumbus. Xin cầm ớn vì sử đầm bầò chò nhiéu tré ém
cò chiéc ầò ầm, đửớc trầò bần bới tình thửớng, đé mầc tròng muầ đòng nầy.
Bình an+
Cha Tom
Chánh xứ

Giáo xứ St. Anthony
Ministry Fair/Parish Picnic
Ministry Fair bắt đầu
thứ Bảy, 20/8 sau thánh lễ chiều tại phòng GYM
Tiếp theo Chúa nhật Parish Picnic, 21/8
Từ 8:00 am —2:00 pm tại phòng GYM và Piazza

TÌM HIỂU thêm về các mục vụ giáo xứ!
NHIỀU thức ăn ngon và bạn hữu thân thiện với trò chơi cho những người trẻ và cả
những ai luôn tươi trẻ trong tâm hồn.
Hãy mang theo môt món ăn, salad, thức uống hay chips để chia sẻ!

Chúa Nhật XX Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (Gr 38: 4-6.8-10)
Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
Hòi ầy, cầc thu lầnh thửầ với vuầ Xìt-ki-giầ-hu : “Xin ngầi chò giét Gié-ré-mi-ầ đi, vì nhửng luần
điéu cuầ òng tầ đầ lầm nần lòng cầc binh sì còn lầi tròng thầnh nầy, cung nhử tòần dần. Thầt vầy,
còn ngửới ầy chầng mửu hòầ bình chò dần nầy, mầ chì gầy tầi hòầ.” Vuầ Xìt-ki-giầ-hu nòi : “Đầy
òng tầ đầng ớ tròng tầy cầc ngửới ; nhầ vuầ cung chầng cò thé lầm gì trầi y cầc ngửới đửớc.” Hò
lién điéu òng Gié-ré-mi-ầ đi, vầ bò xuòng mòt cầi hầm nửớc cuầ hòầng tử Mần-ki-giầ-hu, tròng sần
vé binh. Hò lầy dầy thửng thầ òng Gié-ré-mi-ầ xuòng. Vì tròng hầm khòng cò nửớc, mầ chì cò bun,
nén òng bi lun sầu.
Ông E-vét Mé-léc đi rầ khòi đén vuầ vầ thửầ với vuầ rầng : “Thửầ đửc vuầ, chuầ thửớng tòi, nhửng
ngửới nầy lầm tòần nhửng chuyén tầi ầc chò ngòn sử Gié-ré-mi-ầ. Hò đầ thầ òng xuòng hầm, vầ
òng đầng chét đòi ớ dửới ầy, vì tròng thầnh khòng còn bầnh nửầ.” Vuầ lién truyén chò òng E-vét
Mé-léc, ngửới Cut rầng : “Ngửới hầy đém théò bầ mửới ngửới ớ đầy, đi kéò ngòn sử Gié-ré-mi-ầ
lén khòi hầm, kéò òng chét mầt.”
Bài đọc 2 (Hr 12:1-4)
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.
Thửầ ầnh ém, phần chung tầ, đửớc ngần ầy nhần chửng đửc tin nhử đầm mầy bầò quầnh, chung tầ
hầy cới bò mòi gầnh nầng vầ tòi lòi đầng tròi buòc mình, vầ hầy kién trì chầy tròng cuòc đuầ dầnh
chò tầ, mầt hửớng vé Đửc Gié-su lầ Đầng khầi mớ vầ kién tòần lòng tin. Chình Ngửới đầ khửớc tử
niém vui dầnh chò mình, mầ cầm chiu khò hình thầp giầ, chầng né chi ò nhuc, vầ nầy đầng ngử
bén hửu ngầi Thién Chuầ. Anh ém hầy tửớng nhớ Đầng đầ cầm chiu đé chò nhửng ngửới tòi lòi
chòng đòi mình nhử thé, đé ầnh ém khòi sớn lòng nần chì. Quầ thầt, tròng cuòc chién đầu với tòi
lòi, ầnh ém chửầ chòng trầ đén mửc đò mầu đầu.
Tin Mừng (Lc 12: 49-53)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ầy, Đửc Gié-su nòi với cầc mòn đé rầng : “Thầy đầ đén ném lửầ vầò mầt đầt, vầ Thầy nhửng
ửớc mòng phầi chi lửầ ầy đầ bung lén ! Thầy còn mòt phép rửầ phầi chiu, vầ lòng Thầy khầc khòầi
biét bầò chò đén khi viéc nầy hòần tầt !
“Anh ém tửớng rầng Thầy đén đé bần hòầ bình chò trầi đầt sầò ? Thầy bầò chò ầnh ém biét :
khòng phầi thé đầu, nhửng lầ đém sử chiầ ré. Vì tử nầy, nầm ngửới tròng cung mòt nhầ sé chiầ ré
nhầu, bầ chòng lầi hầi, hầi chòng lầi bầ. Hò sé chiầ ré nhầu : chầ chòng lầi còn trầi, còn trầi chòng
lầi chầ ; mé chòng lầi còn gầi, còn gầi chòng lầi mé ; mé chòng chòng lầi nầng dầu, nầng dầu chòng
lầi mé chòng.”

SUY NIỆM
PHẢI CHI LỬA ẤY BỪNG CHÁY LÊN
(Trích dẫn từ ‘Manna’ của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu)
Nhiét đò cuầ trầi đầt cò chiéu hửớng nòng dần lén. Đò lầ mòt điéu đầng sớ. Nhửng điéu đầng sớ hớn lầi lầ sử
lầnh lung giửầ ngửới với ngửới.
Còn ngửới cần cớm bầnh vầ giầi trì, nhửng còn ngửới còn cần sử nầng đớ cầm thòng.
Nhần lòầi sòng đửớc lầ nhớ tình thửớng ầm ầp. Vầy mầ bầng giầ cuầ lầnh đầm dửng dửng vần tòn tầi khầp
nới trén mầt đầt. Bầng giầ nầm ngầy nới lòng còn ngửới.
Đửc Giésu đầ khầng đinh sử mầng cuầ Ngầi: Ngầi đén đé ném lửầ trén mầt đầt, vầ Ngầi ửớc mòng, phầi chi
lửầ ầy đầ bung lén.
Ngòn lửầ Đửc Giésu muòn nhòm lén khòng phầi lầ ngòn lửầ cuầ ần phầt vầ huy diét, khòng phầi lầ thử lửầ tử
trới mầ Giòần vầ Giầcòbé đinh xin đò xuòng trén mòt lầng cuầ xử Sầmầri. Đầy lầ ngòn lửầ vần bửng chầy
tròng tim Ngầi, lửầ cuầ Thầnh Thần, lửầ cuầ yéu thửớng, lửầ hầm nòng hầi mòn đé Emmầu đầng tuyét vòng.
Chung tầ cần đửớc ngòn lửầ cuầ Đửc Giésu chầm đén, cần đửớc Ngầi lầm bửng sầng lén nhửng sửc mầnh
tiém ần nới tầ, đé chung tầ trớ thầnh ầnh lửầ chò thé giới.
"Phầi chi lửầ ầy đầ bung lén!"
Chung tầ đửớc mới gòi đé thửc hién niém ửớc mòng mầ Đửc Giésu đầ suòt đới òm ầp, đò lầ lầm chò thé giới
nén ầm ầp hớn vì còn ngửới biét sòng chò Thién Chuầ vầ chò nhầu.
Giéò rầc ngòn lửầ vầ ầnh sầng lầ chầp nhần bi tử khửớc vầ đé dòầ. Đửc Giésu linh cầm nhửng gì sé xầy rầ chò
đới mình. Ngầi sé phầi chiu mòt phép rửầ kinh khung, sé phầi dìm mình thầt sầu tròng nòi khò đầu.
Hòm nầy, Ngầi mới chung tầ ném lửầ trén mầt đầt vầ chầp nhần đòi đầu với sửc mầnh cuầ bòng tòi.
Khi Đửc Giésu bi tréò trén thầp tử, khi Ngầi bi giầm tròng mò tòi, bòng tòi tửớng nhử đầ nuòt chửng đửớc
Ngầi. Nhửng ngòn lửầ phuc sinh đầ bửng lén giửầ đém đén.
Đò lầ niém hy vòng cuầ chung tầ, nhửng ngửới vần còn phầi hầng sầy chién đầu đé đầy lui bòng tòi rầ khòi
mòi nới, mòi chò, bòng tòi cuầ bầt còng, sầ đòầ vầ tuyét vòng, bòng tòi cuầ hần thu, cuầ nần mu chử, bòng tòi
cuầ nghéò nần lầc hầu... Bòng tòi dò khép lầi cầnh cửầ cuầ lòng mình. Bòng tòi ớ ngầy tròng lòng tòi.
Cò luc chung tầ sớ hầi bòng tòi dầy đầc, mầ ngòn lửầ cuầ mình lầi yéu ớt.
Néu mòt ty Kitò hửu đéu lầ nhửng ngòn lửầ thì bòng tòi sé bi đầy lui khòi mầt đầt.
Gợi Ý Chia Sẻ
Thé giới hòm nầy vần còn nhiéu bòng tòi. Théò y bần, đầu lầ nhửng bòng tòi đầng đửớc chung tầ quần tầm
hớn (nhửng bòng tòi nới giầ đình, ngòầi xầ hòi vầ tròng Giầò Hòi)?
Bần cò kinh nghiém gì khi phầi đửớng đầu với bòng tòi cuầ sử dử, ớ ngòầi bần vầ ớ tròng bần? Cò khi nầò
bần thầng đửớc bòng tòi khòng?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
Xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa,
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được
Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và
bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mé Téréxầ Cầlcuttầ)

Sunday, August 21
Twenty-First Sunday in Ordinary Time
Monday, August 15
8:00 am Feast of the Assumption
Lance & Liza’s Anniversary
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm Feast of the Assumption - Multilingual
Presider: Fr. Tom
Tuesday, August 16
8:00 am Flora Taguinod +
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, August 17
8:00 am Father Ruthard L. Vogel + by Gertrud Perry
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Basilia Vazquez Figueroa for improving
health
Presider: Fr. Tom
Thursday, August 18
8:00 am Lydia McBreen + by Mary de Luna & Blessie
Goco
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Souls of the relatives of Phi Dinh Family +
by Phi Dinh and Family
Presider: Fr. Bazil

READING 1
ISAIAH 66:18-21
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 117:1, 2
Go out to all the world and tell the Good News.
READING 2
HEBREWS 12:5 -7, 11-13
GOSPEL
LUKE 13:22-30
7:30 am Rosemary Grassi +
by Mary Clare & Rose A. Paglia
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Long Hino +
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Cesar Paez Miranda +
Presider: Fr. Art Gramaje
5:00 pm People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom

Live Stream Masses on YouTube:
www.tinyurl.com/STANTHONYrenton

Friday, August 19
8:00 am Tast Boromisza +
by sisters, Katalin, Fatime, Hajnalka, & Piroska
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach +by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8

Saturday, August 20
8:00 am Maria Hoang T. Mau + and Joseph Dung Vo +
by Long Nguyen
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil

Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ

Chung tầ hầy cầu nguyén chò
cầc dòầnh nghiép nhò;
Tròng bòi cầnh khung hòầng
kinh té vầ xầ hòi, hò cò cầch
tiép tuc hòầt đòng vầ phuc vu
còng đòng cuầ hò.

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ (PARISH MINISTRY CENTER)
GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ
Thứ Hai—Tư—Sáu:
8:30 am đến 12:00 trưa
Thứ Ba—Năm:
1:00 pm đến 3:30 pm

