
 

 
 
 
 
 

 
Vietnamese 

Ministry 
Commission    
SAINT ANTHONY 

Nếu bạn muốn ủng hộ tài chánh cho công 
việc mục vụ của chúng tôi, xin vui lòng viết 

chi phiếu (check) hoặc gửi tiền mặt  
đến St. Anthony Parish.  

Vui lòng điền vào memo: 
 “Vietnamese Ministry Commission”. 

 Mọi thắc mắc xin liên lạc:  
Sr. Maria Phuong Dinh,  
Thuy Vu, hoặc DJ Doan. 

 

“Giáo dân Việt Nam  
tại Giáo xứ St. Anthony 

 nhiệt tâm dấn thân phục vụ cho 
Công Việc của Thiên Chúa.” 

Contact Information 
 

Sr. Maria Phuong Dinh 
 Email:  srmaria@st-anthony.cc 

Phone:  (425) 277-6242 
 
Anh Ho 
 Email:  michaelandanh@gmail.com 
 Phone:  (206) 898-7386 
 
Thuy Vu 
 Email:   tungthuy@hotmail.com 
 Phone:  (425) 442-6510 
 
DJ Doan 
 Email:  djd2100@comcast.net 
 Phone:  (206) 295-3442 
 
Michael Ho:   

Email: michaelandanh@gmail.com 
   
Sarah Doan 

Email:  sarahdoan@comcast.net 
 
Thao Nguyen 
Email: phuongthaonguyen09@yahoo.com
  



 
SỨ MẠNG  
Sứ mạng của Vietnamese Ministry Commission là 
đưa ra những hỗ trợ rõ ràng và khuyến khích anh 
chị em giáo dân trở thành những thành viên dấn 
thân cho Giáo hội hoàn vũ, thúc đẩy sự hiểu biết 
và gắn kết giữa các nền văn hoá trong Giáo xứ St. 
Anthony, và sau cùng là đưa mọi anh chị em giáo 
dân đến gần với Chúa Giêsu và với nhau hơn.  
 
MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG 
1. Làm phong phú sự đa dạng các nền văn hoá tại 

St. Anthony bằng cách bảo tồn và chia sẻ 
truyền thống và văn hoá Việt Nam. 

2. Tham gia và nối kết anh chị em giáo dân tại St. 
Anthony thực hiện sứ mệnh của mình như một 
giáo hội dấn thân.  

3. Khuyến khích anh chị em giáo dân Việt Nam tích 
cực tham gia các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ.   

4. Hỗ trợ cung cấp thông tin cho giáo dân Việt Nam 
biết đến các sinh hoạt có sẵn ngay tại Giáo xứ St. 
Anthony. 

 
CÔNG  VIỆC CỦA CHÚNG TÔI 
 

Trong suốt năm, có nhiều hoạt động tạo cơ hội cho cộng 
đồng người Việt đến với nhau để quảng bá văn hoá của 
mình, mở rộng bàn tay trợ giúp cho cộng đồng mà chúng 
ta đang sống cũng như cùng nhau cầu nguyện như một 
gia đình đức tin. Các sinh hoạt bao gồm :  

 
Phục vụ Các Thánh Lễ:  

1. Lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
2. Lễ Giáng Sinh 
3. Lễ Mừng Tân Niên (Tết) 

Giáo hội dấn thân  
 Cổ võ việc quản lý thời gian, tài  năng và của 

cải Thiên Chúa ban.  
 Khuyến khích anh chị em giáo dân tham gia 

vào các chương trình thăng tiến đức tin và thăm 
viếng bệnh nhân (Legio Marie).  

 Trở nên cầu nối giữa giáo dân Việt Nam và 
cộng đồng giáo xứ St. Anthony để khuyến 
khích tham gia và dấn thân phục vụ nhiều hơn.   

 Phát triển các khả năng lãnh đạo trong mọi 
công tác mục vụ. 

 Hướng dẫn các hoạt động xã hội của giáo xứ 
(coffee and donuts, parish picnics, Taste of St. 
Anthony, v.v…)  

 
Phục vụ cộng đồng 

Phục vụ các nhu cầu cần thiết (Trao Mình 
Thánh Chúa cho bệnh nhân, tiếp cận với những 
người cần giúp đỡ, ARISE, St. Vincent de Paul, 
v.v…) 

Các sinh hoạt hỗ trợ 
1) ARISE - trách  nhiệm chuẩn bị phục vụ bữa 

ăn, snacks, cho người vô gia cư (homeless). 
2) Fundraising - trách nhiệm quyên góp tài 

chánh cho giáo xứ khi cần thiết. 
3) Coffee và Donuts – trách nhiệm mời gọi 

các thiện nguyện viên phục vụ coffee và 
donuts sau các thánh lễ Chúa nhật theo lịch 
trình. 

4) Taste of St. Anthony (ToSA) – trách nhiệm 
quyên góp thực phẩm, tổ chức các thiện 
nguyện viên phục vụ. 

5) Hospitality – trách nhiệm tổ chức các thiện 
nguyện viên chào đón giáo dân trong các giờ 
lễ đã được chỉ định; liên lạc với các thành 
viên mới mời đón họ đến nhà thờ, gửi thư 
chào mừng; tổ chức tiệc liên hoan cho các 
dịp lễ. 

6) Liturgy - trách nhiệm tổ chức 3 thánh lễ: 
Tân Niên (Tết), Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam và Giáng Sinh.  

7) Engagement – trách nhiệm phát triển các 
sinh hoạt để gia tăng việc tham gia của cộng 
đồng người Việt tại St. Anthony.  

8) Stewardship – trách nhiệm hỗ trợ sứ mạng 
của St. Anthony về việc quản lý Thời giờ, 
Tài năng và Tài sản Chúa ban.  


