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

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Giờ lễ trong tuần
Thứ Hai—Sáu:
7:45 am
Thánh lễ Cuối tuần:
Thứ Bảy
8:00 am
5:00 pm (Saturday Vigil)

17 tháng 04, 2022
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.

Chúa nhật
7:30 am
9:00 am (also Livestream)
11:00 am (in Spanish – Livestream)
1:00 pm (in Spanish)
5:00 pm
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
2:00 pm - 4:00 pm
Chúa nhật
4:00 pm - 4:30 pm
Liên lạc:
Vp. Giáo xứ :

(425) 255-3132
Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242

Nhưng khi họ bước vào,
họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. ”
(Luca 24: 3)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
4/17/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Mừng Chúa Phục Sinh!!! Làm sao tôi có thể diễn tả sự cảm
động sâu sắc của tôi trước sự tham gia trung thành và vui tươi
của tất cả mọi người trong cộng đoàn suốt thời gian cử hành
Tuần Thánh và lễ Phục Sinh. Lời chúc mừng chân thành của tôi
gửi đến với các thành viên mới của giáo xứ vừa lãnh nhận các bí
tích khai tâm trong đêm Vọng Phục Sinh. Chúng ta thật diễm
phúc bởi đức tin sâu sắc, năng khiếu tuyệt vời và sự phục vụ vui
tươi mà các thành viên mới này đã đem lại cho cộng đoàn chúng
ta.
Dĩ nhiên, chúng ta biết cũng giống như mọi lễ mừng hay lễ kính khác trong giáo hội,
Mùa Phục Sinh đã bắt đầu. Khởi đầu mùa Phục Sinh chúng ta vui mừng với món quà sự
sống mới, và làm mới cam kết của chúng ta để sống như Chúa Giêsu đã sống – để trao
cuộc đời chúng ta phục vụ tha nhân cách trung thành, và để yêu mến Thiên Chúa trên hết
mọi sự. Cầu chúc cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui phục sinh trong cuộc đời,
thường là trong suốt 50 ngày kế tiếp của mùa Phục Sinh.
Chúa nhật tới, chúng ta sẽ cử hành Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót với cơ hội
cầu nguyện chung với cộng đoàn lần chuỗi Lòng Thương Xót lúc 3:00 pm. Julie Carrick
sẽ đem món quà âm nhạc tuyệt vời bổ sung thêm cho ngày mừng lễ Lòng Chúa Thương
Xót của chúng ta. Xin hãy tham gia với Julie Carrick và các anh chị em giáo dân khác
trong hai ngày Tĩnh Tâm của Giáo xứ (Parish Mission): “Cứu Độ và Bổ Dưỡng ... sống
trong Thánh Thể” vào ngày thứ Hai và Ba 25 & 26 tháng 4, lúc 9:00 a.m. hoặc
6:30 p.m. Xin mời tất cả mọi người. Xin mang theo một người bạn!

Trong Niềm Vui Phục Sinh +

Cha Tom
Chánh xứ

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Bài đọc 1 (Cv 10: 34a. 37-43)
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra
trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. Quý vị biết rõ :
Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn
phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi
vì Thiên Chúa ở với Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng
dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên
Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân,
nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được
cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao
giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để
xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào
Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”
Bài đọc 2 (Cl 3: 1-4)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng
giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc
thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới
của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta
xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Tin Mừng (Ga 20: 1-9)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã
lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói :
“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông
Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông
Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn
che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy
giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai
ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”
Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su.
Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ
kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)
Suy niệm: Những điều Gio-an thay tai mo Chua vao buoi sang ngay thữ nhat trong tuan hom ay
đữợc trình bay mot cach ro rang, mach lac va chình xac chang khac nao mot biền ban hiền trữợng:
- Gio-an đền mo những nhữợng cho Phề-ro vao trữợc; - hiền trữợng ngoi mo đữợc bao về nguyền
vền (khan liềm va cac giai bang vai đữợc gap xềp gon ghề trong mo…); - sữ hiền diền cua 2 nhan
chững (Phề-ro va Gio-an) tai ngoi mo trong. Những điều Gio-an “thay” chì la mot ngoi mo trong
vợi những chững tìch con lai. Va tữ những điều trong thay đo, Gioan đa khang đinh ngan gon va
chac nich: “Ông đã thấy và đã tin”.
Mời Bạn: Gio-an đa “thay” cung những điều ma Phề-ro, To-ma hay cac tong đo khac cung thay, đo
la ngoi mo trong va tam khan liềm. Những nhợ đo, Gio-an “thay” đữợc ca những “điều khong
thay”: xac Chua khong con trong mo nữa. Tữ “điều khong thay”, Gio-an đa tin: tin Đữc Ki-to đa
song lai. “Phúc cho ai đã không thấy mà tin”, phai chang Đữc Ki-to phuc sinh noi điều đo trữợc hềt
cho Gio-an?
Chia sẻ: Tữ sữ kiền “mo trong”, ban lap luan đề xac tìn rang niềm tin vao Đữc Ki-to phuc sinh ma
Gio-an va cac tong đo rao giang cho chung ta qua la xac thữc.
Sống Lời Chúa: Ban lam mot cữ chì (phu phuc trữợc Thanh Thề Chua…) hoac mot lợi nguyền van
tat đề tuyền xững niềm tin vao Đữc Ki-to phuc sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết và đã sống lại để cứu
chuộc con.
MỪNG CHÚA PHỤC SINH!
Hanh trình CRS Ricề Bowl cua chung ta kềt thuc, những lợi cau nguyền, an chay va
bo thì van tiềp tuc khi chung ta tìm kiềm sữ liền kềt gan gui hợn vợi Thiền Chua va
gia đình nhan loai cua chung ta. Chung ta hay giữ trong long mình cac anh chi ềm
thiều thon ợ Guatềmala, Bangladềsh va Rwanda; va hay tiềp tuc cam kềt chia sề
niềm vui Phuc Sinh vợi những anh chi ềm thiều thon trong cong đong đia phữợng
va khap nợi trền thề giợi.
Dang cung trữc tuyền tai crsricebowl.org/give.
Ý CẦU NGUYỆN: THÁNG TƯ
Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe
Chung ta cau nguyền cho cac nhan viền cham soc sữc khoề, la những ngữợi phuc
vu bềnh nhan va ngữợi cao tuoi, đac biềt trong cac quoc gia nghềonhat;
xin cho ho đữợc ho trợ đay đu bợi chình quyền va những cong đong đia phữợng.

Thứ Hai & Ba ngày 18 & 19/4,
Nghỉ Lễ Phục Sinh – Văn phòng đóng cửa

Kính mời Anh Chị Em đến tham dự
Buổi Giáo xứ họp mặt lắng nghe,
thứ Bảy, 23 tháng 4, 12:30-2:45pm
Bao gồm
Giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót lúc 3:00pm
Tại sao chúng ta tiến hành tiến trình này?
Khởi đầu Lịch sử Cứu độ, dân Thiên Chúa đã luôn trên đường hành hương. Chúng ta là một Giáo hội
lữ hành đang cùng nhau tiến bước trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Giáo hội đang được yêu cầu điều gì?
Tháng 10, 2021, ĐTC Phanxicô mời gọi giáo hội hoàn vũ lắng nghe nhau với tư cách giáo xứ, giáo
phận trong việc chuẩn bị buổi gặp mặt lớn hơn của các giám mục sẽ xảy ra vào năm 2023. Để chuẩn bị
cho tiến trình đó, ĐTC Phanxicô mở rộng tầm hiểu biết về “synod”, không có nghĩa là “quy tụ các
giám mục” (mặc dù thường xuyên là như thế). Hơn nữa, Synod là một từ ghép Latinh của hai từ mang
ý nghĩa “trên đường đi, cùng nhau” – Cùng nhau hành trình. Việc giới thiệu tính từ “Synodal” trong
ngữ vựng, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta cùng hồi tâm về cách thức hiện diện cùng nhau.
Buổi lắng nghe sẽ xảy ra thế nào?

Trong khi chuẩn bị và hoàn thành trong một nhóm lớn, việc lắng nghe quan trong sẽ ở mỗi nhóm nhỏ.
Hãy dùng kiểu mẫu của việc suy niệm dựa trên lời Chúa (Lectio Divina), chúng ta được mời gọi lắng
nghe nhau một cách sâu lắng, chia sẻ chủ đề chung được xác định trong thời gian lắng nghe, cuối cùng
phản ánh với nhau xem điều gì Chúa Thánh Thần muốn vén mở là gì.
Buổi lắng nghe KHÔNG phải thảo thêm nội dung, thêm chi tiết cho chương trình họp, hay là việc giải
quyết vấn đề. Chúng ta không phải là ban soạn thảo. Chúng ta ĐƯỢC mời gọi cùng nhau chia sẻ
những câu chuyện, cảm nghiệm, niềm vui và thách đố, nỗi đau và hy vọng. Chúng ta ĐƯỢC mời gọi
để lắng nghe người khác và đem những thành quả của buổi lắng nghe đó, chia sẻ lại cho giám mục của
mình.
Có những câu hỏi để suy nghĩ dựa trên đó không?
Có! Những câu hỏi căn bản như dưới đây:
Giáo hội Hiệp Hành, khi loan báo Tin Mừng, “cùng nhau hành trình”:
- Việc “cùng nhau hành trình” hiện đang diễn ra thế nào tại St. Anthony?
- Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước nào để lớn lên trong việc “cùng
nhau hành trình”?
Những ai cần đến tham dự?
Tất cả mọi người! Tất cả những người Công giáo tích cực giữ đạo hoặc không còn giữ đạo, những
người thường xuyên đi lễ hoặc không thường xuyên đi lễ; Mọi người Công giáo hoặc không Công giáo
cảm thấy có mối liên kết với giáo xứ St. Anthony.

CHƯƠNG TRÌNH LẮNG NGHE
GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
TẠI GIÁO XỨ ST. ANTHONY 23/4/2022
12:15 pm: Mợ cữa nha thợ
12:30 pm: Cau nguyền mợ đau va giợi thiều, sau đo sề chia ra tững nhom nho.
** Phần lớn thời gian lắng nghe nhau tại những nhóm nhỏ **
2:00 pm: Trợ lai nhom lợn trong nha thợ; ngữợi điều hanh moi nhom sề chia sề đề tai chung
đữợc chia sề trong nhom nho cua mình.
2:40 pm: Lợi cau nguyền kềt thuc va giai tan luc 2:45pm.
3:00 pm: Cau nguyền tuan cữu nhat Kình Long Chua Thữợng Xot tai nha thợ cho những ai
muon ợ lai.
Đối với các nhóm đa văn hóa và ngôn ngữ, xin vui lòng chú ý:
- Nhom lợn bat đau ợ nha thợ sề đữợc thuyềt trình CHỈ bang tiềng Anh, những sề co tuy chon
cho những nhom nho noi tiềng Spanish.
- Cộng đồng Việt Nam: lợi cau nguyền mợ đau, giợi thiều va chia nhom sề thữc hiền cung giợ
vợi giao xữ, những khac đia điềm (nợi chon sề thong bao sau).
- Cộng đồng Spanish: lợi cau nguyền mợ đau, giợi thiều va chia nhom sề thữc hiền cung giợ
vợi giao xữ, những khac đia điềm (nợi chon sề thong bao sau).

Cử hành Lòng Chúa Thương Xót & hai ngày Giáo xứ hồi tâm
với Julie Carrick
Chúa nhật ngày 24 tháng 4, lúc 3:00 pm
Lòng Chúa Thương Xót
Thứ Hai & Ba ngày 25 & 26 tháng 4,
Giáo xứ tĩnh tâm
“Savior & Sustenance,
Living in the Eucharistic Embrace.”
Buổi sáng sau thánh lễ 7:45 am,
và buổi chiều lúc 6:30 pm.

Monday, April 18
8:00 am Sr. Rose Tran + by Maria Dinh
Presider: Fr. Bazil
Tuesday, April 19
8:00 am Tadeo Hue Nguyen +
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, April 20
8:00 am Joseph Nhan + by Thuy Nga Nguyen
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, April 21
8:00 am Flora Taguinod +
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Adrian Holish +
Presider: Fr. Bazil
Friday, April 22
8:00 am Phuc+ by Cecilia Nguyen
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Birthday Offering for Flora Ramos +
by Bernadette Rollolazo
Presider: Fr. Bazil

Sunday, April 24
Second Sunday of Easter
Divine Mercy
READING I
ACTS 5:12-16
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 118:2-4, 13-15, 22-24
Give thanks to the Lord for He is good, His
love is everlasting.
READING II
REVELATION 1:9-11A, 12-13, 17-19
GOSPEL
JOHN 20:19-31
7:30 am Pacita Galvez - Birthday Intentions
by Ramolete Family
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Peter Thinh Nguyen +
by Cecilia Nguyen
Presider: Fr. Bazil
11:00 am (Sp) Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Conrad Kowalik +
by Lillian Nimick
Presider: Fr. Bazil

Saturday, April 23
8:00 am Alarick Alfredo-Sorto
Presider: Fr. Bazil

Thánh lễ trong tuần—kỳ nghỉ
mùa Xuân Trường St. Anthony
Lễ trong tuần từ ngày 18—22 tháng 4:
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 am
Lễ trong tuần từ ngày 25 tháng 4:
Thứ Hai đến thứ Sáu: 7:45 am
- trở lại bình thường
Xin cảm ơn!

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Từ ngày 15-23/4/2022
Tuần Cửu Nhật:
Thứ Sáu Tuần Thánh 4/15

4 pm

Thứ Bảy Tuần Thánh 4/16

3 pm

Chúa nhật Phục Sinh 4/17

3 pm

Thứ Hai

4/18

5 pm

Thứ Ba

4/19

5 pm

Thứ Tư

4/20

5 pm

Thứ Năm

4/21

5 pm

Thứ Sáu

4/22

5 pm

Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót

Thứ Bảy

4/23

3 pm

Ngày 24/4/2022 lúc 3:00 pm
Chầu Thánh Thể,
Kính Thánh nữ Faustina, Lần chuỗi Thương Xót,
và Phép Lành Thánh Thể.
Sau đó bí tích Hòa Giải.

Ngày 14 /4
Thứ Năm
Tuần Thánh

Thánh lễ Tiệc Ly: 7:00 pm (livestream), Multilingual
Bàn thờ phụ tại hội trường Giáo xứ (Parish Hall)
Kinh đêm: 12:00 am , nửa đêm tại Parish Hall

Ngày 15/4
Thứ Sáu
Tuần Thánh

Đàng Thánh Giá:
Tiếng Việt, 12:00 pm
English, 3:00 pm
Đàng Thánh Giá sống: Sẽ thông báo
Tuần Cửu nhật LTX: 4:00 pm
Suy tôn Thánh Giá:
5:00 pm (livestream) tiếng Anh
7:00 pm (livestream) tiếng Spanish

Ngày 16/4
Thứ Bảy
Tuần Thánh

Đêm Vọng Phục Sinh: 8:00 pm (livestream), Multilingual
Tuần cửu nhật LTX: 3:00 pm

Ngày 17/4
Chúa nhật
Phục Sinh

Giờ lễ ngày Chúa nhật như thường lệ:
7:30 am, 9:00 am (livestream), 11:00 am—Spanish (livestream),
1:00 pm—Spanish, 5:00 pm
Tuần cửu nhạt LTX: 3:00 pm

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality
PARISH PHONE DIRECTORY

Pastoral Council
Kevin Johnson
Chair

Parish Office

425-255-3132

info@st-anthony.cc

Fr. Tom Belleque
Pastor

425-255-3132

frtom@st-anthony.cc

Claudia Dickinson
Alternate-Chair

Fr. Xavier Bazil, H.G.N. 425-277-6206
Parochial Vicar

frbazil@st-anthony.cc

John Rochex
Vice-Chair

Ted Rodriguez
Deacon

425-277-6217

trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed
Deacon

425-277-6199

lreed@st-anthony.cc

Donna Schlager
Parish Administrator

425-277-6195

dschlager@st-anthony.cc

Deacon Michael Cantu
School Principal

Dieudonne Mayi
Tue Thanh Nguyen
Rosalinda Ocampo
Blair Renshaw
Efrain Velasco

425-255-0059

Dulce Casanova
425-277-6217
Liturgy & Hispanic Ministry

cantu@sasr.org
dulce-casanova@st-anthony.cc

Finance Council

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 425-277-6242
Vietnamese Ministry

srmaria@st-anthony.cc

Steve Wraith
Chair

Kristen Abbananto
Adult Evangelization

kabbananto@st-anthony.cc

Pete Williams
Vice Chair

425-277-6205

Dave Knoyle

Youth & Young Adult Ministry

youthandya@st-anthony.cc

Micie DelosReyes
425-277-6201
Children’s Faith Formation

micie@st-anthony.cc

Carianne Meyers
Joey Cantor
Greg Michler

Lynne Shioyama
425-277-6200
lshioyama@st-anthony.cc
Catechesis of the Good Shepherd Coordinator
Linda Halvorson
Music Coordinator

425-277-6207

linda@st-anthony.cc

Dean Savelli
Facility Manager

425-282-2598

dsavelli@st-anthony.cc

Liza Pare-Seidel
425-277-6194
Administrative Assistant /Bulletin

lizapare@st-anthony.cc

Eric Cheng

eric@st-anthony.cc

Kimberly Searing
If you want to connect with the
Finance Council,
have any questions or
feedback, your contact is:
Steve Wraith

Do you want to learn more about
our Sister Parish, Ste. Anne,
in Haiti? Connect with us:
Standing with Haiti Committee
haiti@st-anthony.cc

