CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Ngày 28 tháng 08, 2022

LỊCH TRONG TUẦN
GIỜ LÀM VIỆC (VĂN PHÒNG GIÁO XỨ)
Hai - Sau

:
:

8:30 am - 12:00 trưa
1:00 pm - 3:30 pm

GIỜ CẦU NGUYỆN RIÊNG & GIẢI TỘI
Thứ Tư
Thứ Năm & Sáu
Thứ Bảy
Chúa nhật

:
:
:
:

4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm - 6:00 pm
3:30 pm - 4:30 pm
4:00 pm - 4:30 pm

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN
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
Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què
quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc:
vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
(Luca 14:13-14)

:

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Hai đến thứ Sáu :

7:30 am

Chầu Thánh Thể vào các ngày thứ Năm sau thánh
lễ sáng, kết thúc bang Phép lành Thánh Thể vào

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.

giờ Kinh Chiều.

Thứ Tư
:
Thứ Năm & Sáu :

6:00 pm (in Spanish)
7:00 pm

Trước thánh lễ chiều thứ Năm có giờ Kinh Chiều
và Tận Hiến cho Đức Mẹ.

Liên lạc: Vp. Giáo xứ : (425) 255-3132
Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242
Legion of Mary: Paul Mẫn: (425) 246-2069

Thánh lễ thứ Sáu Đầu tháng: 7:00 pm, sau đó
Chầu Thánh Thể suốt đêm cho đến giờ Kinh Sáng
hôm sau lúc 7:15 am (thứ Bảy).

THƯ MỤC VỤ
8/28/2022
Anh chi em than men trong Chua Kito,
Toi muon cam ơn tat ca anh chi em đa tham gia vao ngay Hoi chơ Muc vu va
Picnic cua Giao xư cuoi tuan qua. Chung ta đa co nhưng buoi chơi tro chơi
thu vi tuyet vơi vơi thưc an ngon, va rat nhieu anh chi em tham gia va thien
nguyen vao cac chương trình va cong viec phuc vu cua giao xư. Lơi cam ơn
đac biet xin gưi đen anh chi em nhan vien giao xư, nhưng ngươi đưng đau
cac nhom trong giao xư vì co tam nhìn tot, lam viec cham chì va tinh than
quang đai cua anh chi em khien cho sư kien nay trơ thanh mot ngay đac
biet nơi đay trong giao xư.
Chì xin nhac lai chut, thư Nam nay, ngay mung 1 thang 9, giơ le thương ngay se dơi len vao luc 7:30
a.m. khi chung ta bat đau nam hoc mơi tai St. Anthony đay. Chung ta se khai giang nam hoc cua
trương giao xư vơi 355 em hoc sinh tư lơp Pre-K cho đen lơp 8. Xin hay cau nguyen cho cac em hoc
sinh, đoi ngu nhan vien, cung như tat ca cac em hoc sinh, cac gia đình trong giao xư chung ta khi
chung ta khơi đau nam hoc mơi nay.
Xin cam ơn long quang đai cua anh chi em vơi cac qua tang ao khoac mơi cho tre em (Coats for
Kids). Khi toi bo chiec ao khoac toi mua vao trong thung thư Bay tuan qua, toi tương tương mot nu
cươi tươi tren khuon mat cac tre em khi chung nhan đươc mon qua vơi chiec ao am mua đong tuyet
đep nam nay. Nhieu lơi cam ơn xin gưi đen Hiep sì đoan Knights of Columbus đa cho chung ta cơ
hoi đe đươc cham đen cac em nho thieu thon trong cong đong chung ta.
Chung toi se cau nguyen cach đac biet trong luc chau Giơ Thanh Chia se Hanh trình Chua nhat tuan
nay, ngay mung 4 thang 9 tư 7:00 – 8:00 p.m. cho tat ca cac em hoc sinh va cac gia đình trong giao
xư chung ta, khi tat ca đang chuan bi khơi đau nam hoc mơi. Xin vui long chia se mon qua lơi cau
nguyen va sư ton thơ nay vơi con cai cua anh chi em. Them vao lơi cau nguyen, lơi ca, giơ thinh lang
va thơ lay, se co cơ hoi lanh nhan bì tìch Giai toi nưa. Mot cach the tuyet vơi khac nưa đe mơ đau
nam hoc mơi nay!
Thân ái bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA:
NGÀY 5 THÁNG 9, 2022
NGHỈ LỄ “NGÀY LAO ĐỘNG”
(LABOR DAY)

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Bài đọc 1 (Hc 3, 17-18.20.28-29)

Tin Mừng (Lc 14,1.7-14)

Bài trích sách Huấn ca.

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

Con ơi, hay hoan thanh viec cua con mot cach nhun
nhan, thì con se đươc men yeu hơn ngươi hao phong.
Cang lam lơn, con cang phai tư ha, như the, con se
đươc đep long Đưc Chua.

Mot ngay sa-bat kia, Đưc Gie-su đen nha mot ong thu
lanh nhom Pha-ri-seu đe dung bưa : ho co do xet
Ngươi.

Vì quyen nang Đưc Chua thì lơn lao :
Ngươi đươc ton vinh nơi cac ke khiem nhương.
Ke kieu ngao lam canh khon cung thì vo phương cưu
chưa, vì sư xau xa đa an sau moc re trong no.
Ngươi sang trì đe tam nghien cưu cac an du,
ke khon ngoan ao ươc co tai thình đe nghe.
Bài đọc 2 (Hr 12, 18-19.22-24a)
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.
Thưa anh em, khi tơi cung Thien Chua, anh em đa
chang tơi mot qua nui sơ thay đươc, co lưa đang chay,
may mu, bong toi va giong to, co tieng ken vang day,
va tieng noi thet gam, khien nhưng ke nghe phai van
xin đưng đe lơi ay thot ra vơi ho nưa.
Nhưng anh em đa tơi nui Xi-on, tơi thanh đo Thien
Chua hang song, la Gie-ru-sa-lem tren trơi, vơi con so
muon van thien sư. Anh em đa tơi dư hoi vui, dư đai
hoi giưa cac con đau long cua Thien Chua, la nhưng
ke đa đươc ghi ten tren trơi. Anh em đa tơi cung
Thien Chua, Đang xet xư moi ngươi, đen vơi linh hon
nhưng ngươi cong chình đa đươc nen hoan
thien. Anh em đa tơi cung vi Trung Gian giao ươc mơi
la Đưc Gie-su.

Ngươi nhan thay khach dư tiec cư chon co nhat ma
ngoi, nen noi vơi ho du ngon nay : “Khi anh đươc
mơi đi an cươi, thì đưng ngoi vao co nhat, keo lơ co
nhan vat nao quan trong hơn anh cung đươc mơi, va
roi ngươi đa mơi ca anh lan nhan vat kia phai đen
noi vơi anh rang : ‘Xin ong nhương cho cho vi nay.’
Bay giơ anh se phai xau ho ma xuong ngoi cho
cuoi. Trai lai, khi anh đươc mơi, thì hay vao ngoi cho
cuoi, đe cho ngươi đa mơi anh phai đen noi : ‘Xin
mơi ong ban len tren cho.’ The la anh se đươc vinh
dư trươc mat moi ngươi đong ban. Vì pham ai ton
mình len se bi ha xuong ; con ai ha mình xuong se
đươc ton len.”
Roi Đưc Gie-su noi vơi ke đa mơi Ngươi rang : “Khi
nao ong đai khach an trưa hay an toi, thì đưng mơi
ban be, anh em, hay ba con, hoac lang gieng giau co,
keo ho cung mơi lai ong, va như the ong đươc đap le
roi. Trai lai, khi ong đai tiec, hay mơi nhưng ngươi
ngheo kho, tan tat, que quat, đui mu. Ho khong co gì
đap le, va như the, ong mơi that co phuc : vì ong se
đươc đap le trong ngay cac ke lanh song lai.”

PHẦN THƯỞNG ĐÍCH THỰC
“Và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)
Suy niệm: La con cai Chua, ta tin rang Thien Chua quang đai, ban thương gap vo van lan nhưng gì ta lam cho ngươi
lan can. Du lam nhưng viec rat be nho như cho ngươi khat ly nươc la, cho ngươi đoi chen cơm, cho ngươi tran
truong tam ao che than, hay tham vieng tu nhan,… la ban đang lam cho chình Ngai, đươc Ngai ghi nhan, ban
thương cho ban (x. Mt 25, 31tt). Khi lam mot trong cac viec lanh vưa ke tren đay, ban la ngươi chien thang trong
cuoc đoi khang đang am tham dien ra trong đau trương tam hon; ban vươt qua cai toi hep hoi, mơ rong moi tương
quan, trơ thanh ngươi than can cua ngươi khac. Khi quang đai cho đi, rong rai trao tang, ban xac tìn gia tri vình
cưu cua mot nghìa cư bac ai, va them hy vong hanh phuc thien đang cho cuoc đơi mình.
Mời bạn tìm ra vi the cua mình trong gia đình, nơi lam viec, trong the giơi; roi nghì xem phan thương lơn nhat
mình se nhan đươc la gì. Sau đo mơi ban qui hương ve Thien Chua: “Ngài dành cho bạn một chỗ thật đẹp, gần trái
tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống đời đời” (ĐTC Phanxico).
Sống Lời Chúa: Toi nhan ra Chua nơi nhưng anh chi em be nho, ngheo hen, va giup đơ, phuc vu ho vơi long bac ai,
vui tươi theo tinh than Tin Mưng.
Cầu nguyện: Sot sang hat hoac đoc lơi bai hat “Có bao giờ: Lạy Chúa, nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh
con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh
trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Giải Đáp: GIỮ CHAY THÁNH THỂ
* Hỏi: Con có thấy mấy đứa bạn đi lễ nhai chewing
gum, có đứa còn uống cà phê ngay trước lúc vô
nhà thờ. Đến phần rước lễ chúng nó đi rước lễ
tỉnh bơ. Con nhớ giáo lý có dạy phải kiêng ăn một
giờ trước lễ hay trước rước lễ (con không nhớ
rõ). Xin cha nói thêm về điều này.
Con cũng thấy có người quên không đi lễ Chúa
Nhật tuần trước, tuần này đi lễ lại và lên rước lễ,
như vậy có được không cha. Nhân tiện xin cha cho
biết về những việc cần làm khi rước lễ. Xin cám
ơn cha (Thái Xuân).
Trả lời:
Thai Xuan than men,
Viec giư chay Thanh The đa thanh luat buoc co tư
nam 1418 dươi trieu Đưc Giao Hoang Mactino IV.
Thơi đo, ngươi ta khong đươc an va khong đươc
uong bat cư cai gì ke ca nươc la tư nưa đem cho đen
khi rươc le. Luat nay phai giư mai cho đen nam 1953
khi Đưc Giao Hoang Pio XII cho phep uong nươc la
ma khong pha chay Thanh The. Thơi gian giư chay
khong con tình tư nưa đem ma chì can ba tieng đong
ho trươc khi rươc le đoi vơi đo an va rươu con cac
đo uong khac thì kieng trươc mot tieng. Vao nam
1964, Đưc Giao Hoang Phaolo VI giam thơi gian giư
chay Thanh The con mot tieng đong ho trươc khi
rươc le va đo cung la qui đinh hien nay.
Giao luat đieu 919 quy đinh như sau:

 Người nào muốn rước Thánh Thể, thì phải kiêng
mọi thức ăn, thức uống, chỉ trừ nước lã và thuốc
chữa bệnh, ít là khoảng một giờ trước khi rước lễ.

 Tư tế cử hành Thánh Lễ hai hoặc ba lần trong cùng
một ngày có thể ăn uống chút ít trước khi cử hành
Thánh Lễ lần thứ hai hay lần thứ ba, dẫu không cách
quảng một giờ.
3.

Những người cao niên và bệnh tật, cũng như những
người chăm sóc họ, có thể rước Thánh Thể, dù đã ăn
uống chút ít trước đó không tới một giờ.

Viec giư chay Thanh The la nham bay to long ton
kình Mình Mau Thanh Chua chư khong chì vì luat
buoc. Vì the phai hương dan ngay ca cho tre em đe
chung biet giư chay Thanh The va biet tap hy sinh
ham mình đe to long yeu men va ket hiep vơi hy te
Thap gia cua Chua Giesu.
Hien nay, viec giư chay Thanh The đa giam bơt rat
nhieu roi nen phai tuan giư nhưng gì Giao Hoi đa quy
đinh chư khong the tuy tien cham chươc lam giam
long ton kình đoi vơi Bì tìch cao trong nay.
Viec bo le Chua Nhat roi len rươc le thì khong the tra
lơi đươc hay la khong, vì đay la chuyen thuoc ve
lương tam. Viec ngươi ta khong đi le Chua Nhat co ly
do chình đang khong? Viec bo le Chua Nhat co thanh
toi trong chưa? Ho co đi xưng toi chưa? Đo la nhưng
đieu chung ta khong biet đươc nen chung ta khong
co quyen xet đoan viec lương tam cua ngươi khac.
Neu đo la ngươi ma ta co bon phan coi soc thì ta hay
nhac nhơ va khuyen nhu ho con neu chưa hieu biet
ma lam như vay thì ta hương dan giup ho y thưc
hơn. Ngoai ra, khong nen to mo theo doi va co nhưng
y nghì khong tot ve ngươi khac.
Trươc đay khi Thanh le con cư hanh bang tieng La
Tinh thì co rat nhieu kinh đoc trươc khi rươc le giup
giao dan don mình va nhưng kinh đoc sau khi rươc
le đe cam ơn, nhưng nay Thanh le đa đươc cư hanh
bang tieng ban xư ma moi ngươi đeu co the theo mot
cach de dang, chung ta khong can phai đoc kinh gì
khac. Tuy nhien ta van co the don long bang nhưng
tam tình đao đưc la khao khat đươc rươc Chua, that
long an nan thong hoi khi đoc lơi kinh: “Lay Chua
con chang đang Chua ngư vao nha con”, len rươc le
cach trang nghiem cung kình, sau khi rươc le danh
thơi gian thinh lang cam ta va thiet tha cau xin vơi
Chua Giesu đang ngư trong long ta. Cung co the dung
nhưng kinh van tat ta ơn sau khi rươc le trong sach
kinh neu thay kho tap trung hay kho dien ta tam tình
yeu men.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
http://trungtammucvudcct.com/giai-dap-giu-chay-thanh-the/

MASS INTENTIONS
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
GIỜ LÀM VIỆC TRỞ LẠI THƯỜNG NIÊN

Monday, August 29
8:00 am Souls in Purgatory +
Presider: Fr. Tom
Tuesday, August 30
8:00 am Rose DePeralta + by Naty Acierto
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, August 31
8:00 am Angeline Lind +
by Mary de Luna & Blessie Goco
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, September 1
7:30 am Intentions of Rollie Taguinod Family
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Regina Vina Adell
Presider: Fr. Raschko

Friday, September 2
7:30 am Richard McBreen +
by Mary de Luna & Blessie Goco
Presider: Fr. Tom
7:00 pm First Friday
Presider: Fr. Bazil
Saturday, September 3
8:00 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Joseph Hung Vu +
by Thuy Vu & Tung Trinh
Presider: Fr. Bazil

Thứ Hai—Sáu
8:30 am to 12:00 noon
1:00 pm to 3:30 pm

GIỜ LỄ TRONG TUẦN
Bắt đầu ngày mùng 1 tháng 9
Thánh lễ trong tuần
Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7:30 a.m.

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.
If you have any questions, please contact Mona at
ymya@st.anthony.cc
D: 425 • 277 • 6209
C: 425 • 233 • 1851 (text and/or voice)

Sunday, September 4

Twenty Third Sunday
in Ordinary Time
7:30 am Lita Deguzman + by Cora Mariano
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil
12:00 pm (Sp) Cesar Paez Miranda +
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Anselmo Madrigal +
1 yr. death anniversary by Adriana Vera
Presider: Fr. Tom

Thứ Sáu Đầu tháng + Chầu Thánh Thể:
9/2/2022 lúc 7:00 pm
Để bảo đảm Chúa Giêsu không bị bỏ rơi một mình trong
suốt thời gian Thánh Thể được đưa ra Mặt Nhật, chúng tôi
cần 2-3 người cho mỗi giờ trong suốt đêm.
“Các con không thể thức nổi với Thày một giờ sao?”

