
01/23/2022 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Bắt đầu Chúa nhật này, ngày 30 tháng 1, chúng ta sẽ cử hành tuần lễ 

Trường Công Giáo. Chúng ta rất may mắn ở đây có trường St. Anthony 

với một lịch sử lâu đời hỗ trợ cho nền giáo dục Công giáo. Bản thân 

tôi luôn cảm thấy rất may mắn có được cơ hội tham gia vào các trường 

đại học Công giáo cho cả hai chương trình nghiên cứu đại học và sau 

đại học. Có một nét văn hóa và bản sắc riêng của các trường Công giáo 

chúng ta  là mang tính tôn giáo đặc biệt, không giống như các trường khác. Trường Công 

giáo luôn cung cấp một bầu khí tâm linh cho các em học sinh, cùng với những kinh nghiệm 

và cơ hội để nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống của các em.  

Trường học của giáo xứ chúng ta hiện nay đang nhận đơn ghi danh cho năm học 2022/2023. 

Tôi trân trọng kính mời anh chị em đến Tham Quan Trường St. Anthony vào Chúa nhật 

ngày 30 tháng 1. Để lên lịch cho buổi tham quan, xin vui lòng truy cập trực tuyến tại 

www.sasr.org, hoặc gọi điện vào trường số (425) 255-0059. Tôi xin anh chị em hãy suy 

nghĩ trong tinh thần cầu nguyện về trường St. Anthony như một chọn lựa cho việc giáo dục 

con em mình từ lớp mẫu giáo đến lớp 8.  

“Tất cả những ai vào Trường Giáo xứ St. Anthony đều biết rằng Chúa Kitô là nguyên do 

cho trường học của chúng tôi. Ngài là vị thày dạy không thể thấy nhưng luôn hiện diện 

trong các lớp học. Ngài là nhà mô phạm cho toàn giáo viên và là nguồn cảm hứng cho các 

em học sinh của chúng tôi.” Trường Giáo xứ St. Anthony thực sự là một nơi đặc biệt. Xin 

cảm ơn sự hỗ trợ và cầu nguyện không ngừng của anh chị em.  

 

Bình an + 

 

 

Cha Tom,  

Chánh xứ 

 

PS: Thày hiệu trưởng trường chúng ta, Thày Phó tế Michael Cantu, sẽ phục vụ bàn thờ và giảng 

lễ các thánh lễ cuối tuần 7:30 và 9:00 sáng, để mở đầu các sinh hoạt Tuần Lễ Công Giáo của 

chúng ta.  

http://www.sasr.org/

