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

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, C
21 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

“Thiên hạ sê từ đông tạy nạm bạc đên dừ tiêc trông Nừớc Thiên
Chúạ. Vạ kìạ cô nhừng kê đừng chôt sê lên hạng đạú, vạ cô
nhừng kê đừng đạú sê xúông hạng chôt.”
(Luca 13: 29-30)

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.

THƯ MỤC VỤ
8/21/2022

Anh chi êm thạn mên trông Chúạ Kitô,
Tôi vúi mừng thông bạô với ạnh chi êm rạng chúng tôi đạ tìm đừớc
ngừới thạy thê vạô vi trì ngừới Qúạn ly Kê Tôạn cúạ giạô xừ. Đô lạ
niêm vúi đừớc chạô đôn Dêliạ Gạnúêlạ thạm giạ vạô đôi ngú nhạn viên
giạô xừ. Dêliạ cô bạng cạp Kê Tôạn với trên 20 nạm kinh nghiêm nghê
nghiêp. Tôi rạt biêt ớn cô ạy đạ múôn chiạ sê môn qúạ tại nạng cúạ
mình chô Giạô xừ St. Anthôny. Tôi cúng rạt biêt ớn sừ phúc vú tạn túy,
trúng thạnh cúạ ngừới Qúạn ly Kê Tôạn hiên tại cúạ chúng tạ. Lisạ đạ phúc vú công đông chúng tạ
rạt tôt trông 8 nạm qúạ, vạ thạt lạ niêm vúi đừớc lạm viêc với Lisạ trông súôt nạm đạú tiên qúạn xừ
cúạ tôi ớ đạy. Tôi biêt ạnh chi êm sê cúng với tôi trông lới cạm ớn vì sừ phúc vú cúạ Lisạ, vạ bạô
đạm cô ạy lúôn ớ trông lới cạú ngúyên vạ hô trớ cúạ chúng tạ trông thới giạn chúyên tiêp nạy.
Nạm nạy ngạy khại giạng trừớng St. Anthôny sê vạô thừ Nạm, múng 1 thạng 9. Xin nhạc ạnh chi êm
môt điêú thạnh lê trông túạn trông súôt nạm hôc (từ thạng 9 đên giừạ thạng 6) sê cừ hạnh vạô lúc
7:30 ạ.m. Thới giạn sớm hớn nạy chô phêp tôi cô cớ hôi hiên diên với nhạ trừớng giạô xừ chạô đôn
cạc êm đên trừớng vạô búôi sạng. Vạô cạc ngạy lê Nghì Tiêú bạng khi nhạ trừớng đông cừạ (nhừ
ngạy Lạbôr Dạy, MHK Dạy, Mêmôriạl Dạy, êtc.), dip nghì Thạnhsgiving, Giạng Sinh, Phúc Sinh vạ
múạ hê, thạnh lê trông túạn sê cừ hạnh lúc 8:00 ạ.m.
Xin vúi lông cúng với tôi chúc mừng cạc ạnh chi êm lạ thạnh viên cúạ Giạô xừ Cạc Thạnh Từ Đạô
Viêt Nạm tại Túkwilạ, nới sê đạt viên đạ đạú tiên chô viêc xạy dừng nhạ thớ mới vạô ngạy thừ Bạy
20/8. Ngúyên xin Thiên Chúạ tiêp túc chúc lạnh chô giạô xừ trông súôt thới giạn xạy cạt vạ trông
niêm vúi mông đới.

Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

Chúa Nhật XXI Thường Niên, năm C
Bài đọc 1 (Is 66: 18-21)
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Đừc Chúạ phạn nhừ sạú : Tạ biêt rô viêc lạm vạ y đinh cúạ chúng, Tạ sê đên tạp hôp môi dạn tôc vạ
môi ngôn ngừ ; hô sê đên vạ đừớc thạy vinh qúạng cúạ Tạ. Tạ sê đạt giừạ hô môt dạú hiêú vạ sại
nhừng kê sông sôt cúạ hô đên cạc dạn tôc : Tạc-sìt, Pút, Lút, lạ nhừng dạn thạô nghê cúng nô, đên
dạn Tú-vạn, Giạ-vạn, đên nhừng hại đạô xạ xạm chừạ hê đừớc nghê nôi đên Tạ vạ chừạ hê thạy
vinh qúạng cúạ Tạ. Hô sê lôạn bạô vinh qúạng cúạ Tạ giừạ cạc dạn tôc. Đừc Chúạ phạn : giông nhừ
côn cại Ít-rạ-ên mạng lê phạm trên chên dìạ thạnh sạch đên Nhạ Đừc Chúạ, ngừới tạ cúng sê đừạ
tạt cạ nhừng ạnh êm cạc ngừới thúôc môi dạn tôc vê lạm lê phạm tiên dạng Đừc Chúạ - đừạ bạng
ngừạ, xê, vông cạng, lừạ vạ lạc đạ - vê trên núi thạnh cúạ Tạ lạ Giê-rú-sạ-lêm. Vạ cạ trông bôn hô,
Tạ sê chôn lạy môt sô lạm từ tê, lạm thạy Lê-vi - Đừc Chúạ phạn nhừ vạy.
Bài đọc 2 (Hr 12: 5-7.11-13)
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.
Thừạ ạnh êm, ạnh êm đạ qúên lới khúyên nhú đừớc nôi với ạnh êm nhừ với nhừng ngừới côn :
“Côn ới, đừng côi nhê lới Chúạ sừạ dạy, chớ nạn lông khi Ngừới khiên trạch. Vì Chúạ thừớng ại thì
mới sừạ dạy kê ạy, vạ cô nhạn ại lạm côn thì Ngừới mới chô rôi chô vôt.”
Anh êm hạy kiên trì đê chô Thiên Chúạ sừạ dạy. Ngừới đôi xừ với ạnh êm nhừ với nhừng ngừới
côn. Thạt vạy, cô đừạ côn nạô mạ ngừới chạ không sừạ dạy ?
Ngạy lúc bi sừạ dạy, thì chạng ại lạy lạm vúi thú mạ chì thạy búôn phiên. Nhừng sạú đô, nhừng
ngừới chiú rên lúyên nhừ thê sê gạt đừớc hôạ trại lạ bình ạn vạ công chình. Bới vạy, hạy lạm chô
nhừng bạn tạy bún rún, nhừng đạú gôi rạ rới, nên mạnh mê. Hạy sừạ đừớng chô thạng mạ đi, đê
ngừới qúê khôi trạt bừớc vạ hớn nừạ, côn đừớc chừạ lạnh.
Tin Mừng (Lc 13: 22-30)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ạy, trên đừớng lên Giê-rú-sạ-lêm, Đừc Giê-sú đi ngạng qúạ cạc thạnh thi vạ lạng mạc mạ giạng
dạy. Cô kê hôi Ngừới : “Thừạ Ngại, nhừng ngừới đừớc cừú thôạt thì ìt, cô phại không ?” Ngừới bạô
hô : “Hạy chiên đạú đê qúạ đừớc cừạ hêp mạ vạô, vì tôi nôi chô ạnh êm biêt : cô nhiêú ngừới sê tìm
cạch vạô mạ không thê đừớc.
“Môt khi chú nhạ đạ đừng dạy vạ khôạ cừạ lại, mạ ạnh êm côn đừng ớ ngôại, bạt đạú gô cừạ vạ
nôi : ‘Thừạ ngại, xin mớ chô chúng tôi vạô !’, thì ông sê bạô ạnh êm : ‘Cạc ạnh đạy ừ ? Tạ không biêt
cạc ạnh từ đạú đên !’ Bạy giớ ạnh êm mới nôi : ‘Chúng tôi đạ từng đừớc ạn úông trừớc mạt ngại, vạ
ngại cúng đạ từng giạng dạy trên cạc đừớng phô cúạ chúng tôi.’ Nhừng ông sê đạp lại : ‘Tạ không
biêt cạc ạnh từ đạú đên. Cút đi chô khúạt mạt tạ, hới tạt cạ nhừng qúạn lạm điêú bạt chình !’
“Bạy giớ ạnh êm sê khôc lôc nghiên rạng, khi thạy cạc ông Ap-rạ-hạm, Í-xạ-ạc vạ Giạ-côp cúng tạt
cạ cạc ngôn sừ đừớc ớ trông Nừớc Thiên Chúạ, côn mình lại bi đúôi rạ ngôại. Thiên hạ sê từ đông
tạy nạm bạc đên dừ tiêc trông Nừớc Thiên Chúạ.
“Vạ kìạ cô nhừng kê đừng chôt sê lên hạng đạú, vạ cô nhừng kê đừng đạú sê xuống hàng chót.”

SUY NIỆM
KHÔNG NÊN THÁNH THÌ UỔNG LẮM!

PM. Cao Huy Hoàng

… Con đường hẹp mà Chúa muốn chúng ta đi, không phải là con đường hẹp do hoàn cảnh xã hội tạo nên, mà là con
đường hẹp Chúa Giêsu đã đi và chính mình chọn lựa để bước theo.
Chiến đấu để đi con đường hẹp phải là tự mình buông khỏi những lệ thuộc quá đáng vào những thực tại trần gian
hấp dẫn, để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu.
Chiến đấu để đi con đường hẹp là xóa khỏi lòng trí những vấn vương mùi đời, xóa khỏi tâm hồn những đam mê bất
chính, xóa cho trắng tay những nắm níu phù du mà tưởng là vĩnh cửu.
Chiến đấu để đi còn đường hẹp còn là gọt bỏ cái tôi, cái tài, bỏ bớt hành lý phù vân cồng kềnh, bỏ bớt lòng tham
bận bịu, bỏ đi những khao khát bất chính, bỏ cả trí hiểu tưởng siêu phàm để chỉ còn là một lòng tín thác vào Chúa
Giêsu.
Trong bài thơ “Buông 2” ( Thi Ca Cầu Nguyện số 129 ), tác giả Ả Giang Hồ viết:
“Em gọt cái tôi nên nhỏ lại
Cho vừa lối hẹp đến trời cao
Em dũa cái tài thành bé tí
May ra mới lọt cửa mà vào
Em bớt hành trang ngày một xíu
Cho đỡ cồng kềnh bước thấp cao
Em bỏ phù vân luôn bận bịu
Mới hay nhẹ bước đến chừng nào
Em bại cánh tay thèm nắm níu
Ngộ mình dại dột khát hư không
Em đốt tiêu tan muôn trí hiểu
Chỉ còn một phó thác trinh trong…”
Vâng, đường hẹp là con đường của Chúa Giêsu, là con đường nên thánh. Chính Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta
con đường khiêm cung tự hạ, con đường phục vụ hy sinh, con đường Thánh Giá để làm cho chúng ta nên công
chính, nên thánh.
Nhưng, xin đừng lầm tưởng những người làm các việc đạo đức như dâng lễ, rước lễ, đọc kinh, từ thiện, giảng dạy…
là các thánh nhân, là những người vào trước trong Nước Thiên Chúa, như bao người lầm tưởng: “Chúng tôi đã từng
được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. Bởi vì, không phải
các việc đạo đức ấy làm cho ta nên thánh, nhưng chỉ có lòng yêu mến Chúa Giêsu và khát khao nên một với Ngài
mới làm cho chúng ta nên thánh, nên công chính. Ý hướng ấy, sách tu đức gọi là “ý ngay lành”.
Hèn chi, Chúa Giêsu đã cảnh cáo những người đồng bàn với Chúa, đã nghe Lời Chúa giảng dạy rằng: “Ta không
biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !”
Bạn và tôi, những người sớm được Chúa kêu gọi vào Hội Thánh Chúa, chúng ta cần xem xét lại các việc đạo đức
của mình có ý ngay lành là “yêu mến Chúa và khát khao nên một với Người không” mới hy vọng vào được Nước
Người.
Lạy Chúa Giêsu, cả cuộc đời chúng con, nếu không nên thánh thì uổng lắm. Nếu không được vào Nước Chúa thì
uổng lắm. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, yêu mến con đường thập giá Chúa đã đi, con đường hẹp dẫn
chúng con vào Nước Thiên Chúa .

Monday, August 22
8:00 am Tina Fontanilla + by Erwin Fontanilla
Presider: Fr. Tom
Tuesday, August 23
8:00 am Good health for Charles
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, August 24
8:00 am All Souls + by Long Nguyen
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, August 25
8:00 am Trudy Gamache + by Ray & Fran Roberts
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil
Friday, August 26
8:00 am Repose of the soul of Tony Weist +
by Kay Courtney
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Henry A. Gray + by Ruby Grobe Gray
Presider: Fr. Bazil

Sunday, August 28
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
READING 1
SIRACH 3:17-18, 20, 28-29
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 68:4-5, 6-7, 10-11
God, in your goodness,
You have made a home for the poor.
READING 2
HEBREWS 12:18-19, 22-24A
GOSPEL
LUKE 14:1, 7-14
7:30 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
9:00 am Christian Vera + by Adriana Vera
Presider: Fr. Bazil
12:00 pm (Sp) Souls in Purgatory +
Presider: Fr. Tom
5:00 pm People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil
Live Stream Masses on YouTube:
www.tinyurl.com/STANTHONYrenton

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8

Saturday, August 27
8:00 am Primo Sadi + by Maria Bonifacio
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Repose of the soul of Hung Vu +
Presider: Fr. Tom

Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ

Chúng tạ hạy cạú ngúyên chô
cạc dôạnh nghiêp nhô;
Trông bôi cạnh khúng hôạng
kinh tê vạ xạ hôi, hô cô cạch
tiêp túc hôạt đông vạ phúc vú
công đông cúạ hô.

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

The Knights of Columbus
Knights of Columbus Giáo xứ St. Anthony đang xin tặng qùa cho
Chương trình Áo khoác cho Trẻ em 2022. Quà tặng áo khoác mới cho trẻ
nam và nữ tuổi từ 2 đến 15 (KHÔNG NHẬN ÁO ĐÃ SỬ DỤNG RỒI), xin
bỏ vào các thùng được đặt phía cuối nhà thời. Đối với quà tặng bằng tiền,
xin dùng mã QR phía dưới đây, dùng paypal link, hoặc viết ngân phiếu
cho Fr. Thomas Lane Council 3645. Ngoài phong bì xin đề: KofC và gửi tiền vào PMC, hoặc
gửi bưu điện trực tiếp đến Knights of Columbus. Chi phiếu có thể gửi bưu điện đến địa chỉ:

Knight of Columbus c/o Dang Nguyen,
16841 SE Jones Rd. Renton, WA 98058-8341

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2LADK9T5MPN2L

YOUTH MINISTRY
REGISTRATION NOW OPEN FOR ALL
YOUTH MINISTRY PROGRAMS
Registration is now open for all incoming 6th through 12th grade students.






EDGE (incoming 6th– 7th—8th grades)
LIFE TEEN (incoming 9th—10th– 11th—12th grades)
Confirmation—Year 1 & Year 2
2023 Mission Trips
Registration forms are available at the parish office, on the parish website,
and the Church narthex.

St. Anthony Parish School has the following teacher openings
for the upcoming 2022-2023 school year:
- 4th Grade
- Jr High Science (7th & 8th Grade)
- Jr. High Math (7th & 8th Grade)
If you would like to discuss an opportunity to teach in a great school and you are a qualified teacher (State of WA teaching certificate) please email your interest and a resume to:

Deacon Michael Cantu, Principal, cantu@sasr.org

Tham gia với
Giáo xứ St. Anthony
Ministry Fair/Parish Picnic
Ministry Fair bắt đầu thứ Bảy, 20/8 sau thánh lễ 5:00 pm tại phòng GYM
Tiếp theo Chúa nhật Parish Picnic, 21/8
Từ 8:00 am —2:00 pm tại phòng GYM và Piazza

Thưởng thức thức ăn và giao lưu bạn hữu thân thiện;

Trò chơi cho những người trẻ và những ai có trái tim tươi trẻ.

Hãy mang theo môt món ăn, salad, thức uống hay chips để chia sẻ!

Hẹn gặp Bạn ở đó!

