Ngày 04 tháng 09, 2022

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, C

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

“Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống
tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? …
Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được.”
(Luca 14: 28, 33)

I

Tat ca anh chi em đeu được mợi
tham dư vao thanh le trưc tuyen
ve ngay đac biet nay tai Parish Hall
vao thư Nam, mung 8 thang 9, bat
đau luc 7 giợ toi.

IO

Monday, September 5
7:30 am Nicasio & Dolores Mulato +
by Mar & Luz Murillo
Presider: Fr. Tom
Tuesday, September 6
7:30 am All Souls + by Nga Nguyen
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, September 7
7:30 am Flora Taguinod +
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available
for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, September 8
7:30 am The Sorto Children
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Tom
Friday, September 9
7:30 am All Souls + by MyVi Nguyen
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Aaron & Jayne
Presider: Fr. Galvis
Saturday, September 10
8:00 am Dang Nguyen for good health,
peace, & faith by Cam Nguyen
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Maria Kim Anh Le
+ by Le Family
Presider: Fr. Bazil
Sunday, September 11
7:30 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Vergil Maghirang + by Lana
Marcaida
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Ste. Anne Parish
d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom or Fr. Galvis
5:00 pm Emmanuel Portacio +

Anh chi em than men trong Chua,
Toi cau nguyen cho tat ca anh
chi em mot ngay le nghỉ Lao Đong đay
phuc lanh. Sau mot tien trỉnh dai tỉm
kiem, toi rat vui chao đon ngượi quan
ly mợi, Juan Cornejo, vao đoi ngu
nhan vien giao xư. Juan la mot chuyen
gia song ngư, co nang lưc cao tren 10
nam kinh nghiem trong Quan tri Kinh
doanh va Tai chanh. La mot thanh
vien nang đong cua Giao xư St.
Benedict, Seattle, Juan la mot ngượi
đay niem tin va rat phan khợi chia se
an phuc va tai nang cua mỉnh vợi
cong đong Giao xư St. Anthony. Ngay
đau tien lam viec cua Juan tai Giao xư
St. Anthony vao ngay mung 8 thang 9.
Ngay mung 8 thang 9 cung la
ngay rat đac biet trong cuoc đợi Cha
Jack Shrum, linh muc chanh xư trược
đay cua St. Anthony. Ngay thư Nam,
Fr. Jack se khan lan đau tai Đan vien
Mount Angel, Dong Thanh Beneđic,
Oregon. Toi biet mot vai anh chi em
giao dan, co ca Cha Bazil nưa, se đai
dien giao xư chung ta hien dien tai
thanh le đo vao ngay thư Nam.

Cha Bazil va toi mong được
tham dư vợi anh chi em trong giợ
chau đac biet “Trở lại Trường học”
vao Chua nhat tuan nay, ngay
mung 4 thang 9 tư 7 giợ đen 8 giợ
toi. That la mot cach thưc tuyet vợi
cho cac em hoc sinh, cac giao vien,
quan tri vien va phu huynh bat
đau mot nam hoc mợi!
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

Văn phòng Giáo xứ
đóng cửa
Ngày mùng 5 tháng 9, thứ
Hai:
NGÀY LỄ LAO ĐỒNG
(Labor Day)

Lời Chúa & Suy Niệm
hợn biet may, ca ve tỉnh ngượi cung như ve tỉnh anh
em trong Chua. Vay, neu anh coi toi la ban đong đao,
thỉ xin anh hay đon nhan no như đon nhan chỉnh toi.

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

Bài trích sách Khôn ngoan.
Lay Chua, nao co ai biet được y đinh cua Thien Chua?
Nao co ai hieu được Đưc Chua muon đieu chi? Chung
con von la loai phai chet, tư tượng khong sau, ly luan
khong vưng. Qua vay, than xac de hư nat nay khien
linh hon ra nang, cai vo bang đat nay lam tinh than trỉu
xuong vỉ lo nghỉ tram be. Nhưng gỉ thuoc ha giợi,
chung con đa kho ma hỉnh dung noi, nhưng đieu vưa
tam tay, đa phai nhoc cong mợi kham pha được, thỉ
nhưng gỉ thuoc thượng giợi, co ai do thau noi hay
chang? Ý đinh cua Chua, nao ai biet được, neu tư chon
cao vợi, chỉnh Ngai chang ban Đưc Khon Ngoan, chang
gưi than khỉ thanh? Chỉnh vỉ the ma đượng loi ngượi
pham được sưa lai cho thang, cung vỉ the ma con
ngượi được day cho biet nhưng đieu đep long Ngai, va
nhợ Đưc Khon Ngoan ma được cưu đo.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông
Phi-lê-môn.
Anh Phi-le-mon than men, toi, Phao-lo, mot ngượi
đa gia va hợn nưa, mot ngượi đang bi tu vỉ Đưc Ki-to
Gie-su, toi van xin anh cho đưa con cua con cua toi,
đưa con toi đa sinh ra trong canh xieng xỉch, đo la O-ne
-xi-mo, toi xin gưi no ve cho anh ; xin con cua toi, đưa
con toi đa sinh ra trong canh xieng xỉch, đo la O-ne-ximo, toi xin gưi no ve cho anh ; xin anh hay đon nhan no
như ngượi ruot thit cua toi. Phan toi, toi cung muon
giư no ợ lai vợi toi, đe no thay anh ma phuc vu toi
trong khi toi bi xieng xỉch vỉ Tin Mưng. Nhưng toi
chang muon lam gỉ ma khong co sư chap thuan cua
anh, keo viec nghỉa anh lam co ve mien cượng, chư
khong phai tư nguyen. No đa xa anh mot thợi gian, co
le chỉnh la đe anh được lai no vỉnh vien, khong phai
được lai mot ngượi no le, nhưng thay vỉ mot ngượi no
le, thỉ được mot ngượi anh em rat than men; đoi vợi
toi đa vay, phượng chi đoi vợi anh lai cang than men

Khi ay, co rat đong ngượi cung đi đượng vợi Đưc Gie su. Ngượi quay lai bao ho :
“Ai đen vợi toi ma khong dưt bo cha me, vợ con, anh
em, chi em, va ca mang song mỉnh nưa, thỉ khong the
lam mon đe toi được. Ai khong vac thap gia mỉnh ma đi
theo toi, thỉ khong the lam mon đe toi được.
“Qua the, ai trong anh em muon xay mot cay thap, ma
trược tien lai khong ngoi xuong tỉnh toan phỉ ton, xem
mỉnh co hoan thanh noi khong? Keo lợ ra, đat mong
roi, lai khong co kha nang lam xong, thỉ moi ngượi thay
vay se len tieng che dieu ma bao: ‘Anh ta đa khợi cong
xay, nhưng chang co sưc lam cho xong viec.’ Hoac co
vua nao đi giao chien vợi mot vua khac, ma trược tien
lai khong ngoi xuong ban tỉnh xem mỉnh co the đem
mot van quan ra, đượng đau vợi đoi phượng dan hai
van quan tien đanh mỉnh chang? Neu khong đu sưc,
thỉ khi đoi phượng con ợ xa, at nha vua đa phai sai sư
đi cau hoa. Cung vay, ai trong anh em khong tư bo het
nhưng gỉ mỉnh co, thỉ khong the lam mon đe toi được.”

Suy niệm: Chất lượng cao, bền, đẹp, giá thành hạ là những
tiêu chuẩn người ta thường dựa vào để đánh giá một sản
phẩm. Cũng thế về con người, thế gian có những tiêu chuẩn
để đánh giá. Tiền bạc, quyền chức, thành công, có nhà cửa
vẫn luôn là tiêu chuẩn ưu thế. Đối với Thiên Chúa, tiêu chuẩn
số một phải có nơi người muốn thuộc về Ngài là kính mến
Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đây là tiêu chuẩn không thể thay
thế, dù trong hoàn cảnh nào, dù vì lý do gìn giữ mạng sống,
nhưng nó thay thế cho mọi tiêu chuẩn đánh giá con người.
Khi đòi hỏi như thế, Thiên Chúa biết rõ trong tâm trí của Ki-tô
hữu không chỉ có tiếng của Thiên Chúa, mà còn có nhiều tiếng
khác đang cạnh tranh tìm cách chi phối thánh ý Chúa. Bởi
thế, là người cha đầy lòng yêu thương, Chúa nói những lời
trên với ta như những người con trưởng thành, tin tưởng
chúng luôn biết chọn lựa dựa vào tiêu chuẩn kính mến Chúa
trên hết mọi sự.
Mời Bạn: Có quá nhiều tiêu chuẩn thiên hạ đưa ra để đánh
giá con người. Nơi bạn đang sống, tiêu chuẩn nào đang được
người ta chú trọng? Tiêu chuẩn đó có thay thế hay làm giảm
giá tiêu chuẩn kính mến Chúa trên hết mọi sự không? Khi
quyết định một việc, bạn dựa vào tiêu chuẩn nào?
Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã yêu thương chúng con đến nỗi
thí ban Con Một yêu dấu của Cha là Đức Giê-su. Xin cho chúng
con cũng biết mến yêu Cha trên hết mọi sự.

Hiểu & Sống Đạo
va Cong Đong Trento (1545-1563) mợi tuyen bo
hon nhan cua nhưng ngượi co Chưc Thanh la vo
hieu.

Gỡ Hôn Phối
Hỏi:
Có những Linh mục được xin hồi tục và được phép
cưới vợ, mặc dầu đã lãnh "bí tích truyền chức
thánh," thì tại sao những người đã lãnh "bí tích hôn
phối" lại không được "gỡ" khỏi sự ràng buộc đó để
cưới vợ hoặc lấy chồng khác khi họ là nạn nhân của
một sự ruồng bỏ (chồng bỏ vợ hay vợ bỏ chồng để đi
theo người khác)?

Trả lời:
Bỉ tỉch truyen chưc thanh va bỉ tỉch hon phoi
du cung la bỉ tỉch nhưng ban chat khac nhau. Tỉnh
trang đoc than cua nhưng ngượi chiu chưc Thanh
khong phai la yeu to thiet yeu cua bỉ tỉch Truyen
Chưc Thanh bang chưng la cac linh muc Cong Giao
thuoc le đien Đong Phượng hien nay van co vợ, co
con. Thong điep "Đoc Than Linh Muc" Sacerdotalis
Coelibatus so 17 cua Đưc Giao Hoang Phaolo VI ban
hanh ngay 24 thang 8 nam 1967 khi trỉch dan Sac
lenh ve Đợi Song Linh Muc Presbyterorum Ordinis
đa neu ro: "Thưc ra tư ban chat, chưc linh muc
khong đoi buoc gan lien vợi luat đoc than, như đa
thay thưc hanh trong Giao Hoi sợ khai va trong
truyen thong Giao Hoi Đong Phượng (PO 16)."
Luat đoc than khong co tư thuợ ban đau
trong Giao Hoi ma mai đen cuoi the ky XI mợi chỉnh
thưc được ap dung cho moi linh muc va giam muc

Vay, luat đoc than cua nhưng ngượi chiu
Chưc Thanh la luat cua giao hoi. Con trong Bỉ tỉch
Hon Phoi thỉ tỉnh bat kha phan ly lai la mot trong
nhưng đac tỉnh chỉnh yeu cua hon nhan va tỉnh chat
nay do Thien Chua quy đinh như trong Phuc Am
thanh Mattheu đa noi ro: "Thuợ ban đau, Đang Tao
Hoa đa lam ra con ngượi co nam co nư," va Ngượi đa
phan: "Vỉ the, ngượi nam se lỉa cha me ma gan bo
vợi vợ mỉnh, va ca hai se thanh mot xượng mot thit.
Như vay, ho khong con la hai, nhưng chỉ la mot
xượng mot thit. Vay, sư gỉ Thien Chua đa phoi hợp,
loai ngượi khong được phan ly" (Mt 19, 4-6).
Khi ngượi ta trưng dan viec Mose cho phep
ray vợ vợi giay ly di thỉ Chua Giesu đa khang đinh:
"Vỉ cac ong long chai da đa, nen ong Mose đa cho
phep cac ong ray vợ, chư thuợ ban đau, khong the
đau."
Như vay sư rang buoc trong bỉ tỉch hon nhan
la luat cua Thien Chua, con luat đoc than cua linh
muc la luat cua Giao Hoi. Giao Hoi khong co quyen
sưa luat Chua đe "gợ" cho nhưng ngượi đa bi rang
buoc bợi bỉ tỉch hon phoi. Con luat đoc than la luat
cua Giao Hoi nen Giao Hoi co the mien chuan, thao
gợ trong nhưng trượng hợp Giao Hoi thay rang sư
đoc than cua linh muc khong con co ỉch cho đượng
sư va khong co thỉch hợp cho Hoi Thanh nưa.
Vỉ the khong the so sanh viec cho phep mot
linh muc hoi tuc lap gia đỉnh vợi chuyen cho mot
ngượi đa lap gia đỉnh bo vợ hoac chong đe lay chong
cượi vợ nưa, vỉ sư gỉ Thien Chua đa phoi hợp thỉ
Giao Hoi khong the phan ly.
Lm. Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.
https://www.cdmedongcong.net/HieuDaoSongDao/GoHonPhoi.htm
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Rite of Christian Inittation of Adults

Các buổi tối thứ Năm: 7-8:30pm
Bắt đầu ngày 25/8/2022
 Quan tâm muốn hiểu biết

One course for two tracks:



 Baptized Catholics 18+ years seek-

ing Confirmation (and First Communion)
 Catechumen entering RCIA Year 2
preparing for Baptism Sacraments of
Full Communion
 Course runs weekly in-person until
May 22, 202





$30 Registration Fee

Liên lạc: Kristen
AdultEvang@st-anthony.cc
(425) 277- 6205

Borrow, Purchase or
Bring Your Own:
Catholic Bible & Catechism of the Catholic
Church
For an appointment to register:
Contact Kristen
AdultEvang@st-anthony.cc
(425) 277- 6205

thêm về Đức tin Công giáo?
Bạn có muốn được lãnh bí
tích Rửa tội? Bạn được mời
tham dự vào lớp RCIA năm 1,
nơi bạn được mời trở nên
học trò của đức tin (Dự
tòng).
Khoá học hàng tuần trực tiếp
cho đến ngày 18/5/2023.
Lệ phí ghi danh: $30
Workbook: $30

Bạn có muốn đặt đời sống
mình dưới sự bảo trợ của Mẹ
Maria không?
Hãy đến gia nhập tiểu đội
Legio Nữ Vương Các Thánh
Tử Đạo, tại Giáo xứ
St. Anthony.

Liên lạc:
Anh Paul Mẫn:
(425) 246-2069
Chị Hương Nguyễn:
(253) 839-0137

Chia se tai nang va tinh than
phuc vu cac sinh hoat cua
Giao xư vợi cong đong ngượi
Viet.
Xin hay đen vợi Nhom VMC
đe ket noi va đong gop phan
mỉnh cho cong đong giao xư.
Liên lạc:
Anh Michael Ho
(206) 390-7403
Sr. Maria Phuong Dinh
(425) 277-6242

SỰ KIỆN HÀNG TUẦN
Ghi danh bây giờ!
Lớp bắt đầu thứ Hai, 9/12/2022
Từ 7:00—8:30 pm, Phòng Fr. Lane
Lệ phí: $30
Yêu cầu: Truy cập vào FORMED,
Sách Kinh Thánh và Giáo lý Hội
Thánh Công giáo.

Các ngày thứ Hai
6:30 pm—8:00 pm
9/26: We’re a CGS Parish—What?!
10/24: Taming Technology
11/21: Pro-life in the heart of Seattle
12/19: Family Christmas Octave Prep

Một khoá học, hai chương trình:
Người Công giáo đã được Rửa tội
trên 18 tuổi, muốn lãnh bí tích Thêm
Sức.
Người Dự tòng RCIA 2 đang
chuẩn bị lãnh các bí tích Khai Tâm
hay muốn được Hiệp thông Trọn
vẹn.

Các ngày trong năm 2023
1/23 | 2/27 | 3/20 | 4/24 | 5/22
Xin theo dõi trên bản tin Giáo xứ và

Roadrunner

Xin vui lòng liên lạc Kristen để ghi
danh và biết thêm chi tiết.

GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Congratulations on your Engagement!
Khi nào Bạn bắt đầu kế hoạch cho
ngày cưới của Bạn, xin hãy để chúng
tôi được giúp đỡ Bạn trong việc chuẩn
bị để lãnh nhận Bí tích Hôn Phối.
Vui lòng liên lạc:
Kristen Abbananto

kabbananto@st-anthony.cc
để ghi danh cho “Người Yêu Dấu”
Vào Các lớp Chuẩn bị Hôn Nhân tại
Giáo xứ St. Anthony

HÃY LƯU CÁC NGÀY HỌC:

2022:
10/22
10/29
11/5
11/12

2023:
1/21
1/28
2/4
2/11

Cha Jack Khấn lần đầu
Livestream (9/8/2022)
Hãy đến
tham dự buổi
truyền hình
trực tuyến
(livestream)
nghi thức
khấn lần đầu
của Cha Jack
trở thành
đan sĩ Dòng Biển Đức, phát sóng
từ Đan viện Mount Angel!
Tại St. Anthony Parish Hall. Mở
cửa: 6:30pm. Thánh lễ trực tuyến
Khấn Lần Đầu lúc 7:00pm.
Liên hoan nhẹ sau đó.

