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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
01 tháng 05, 2022
Giờ lễ trong tuần
Thứ Hai—Sáu:
7:45 am

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.

Thánh lễ Cuối tuần:
Thứ Bảy
8:00 am
5:00 pm (Saturday Vigil)
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

Đức Giê-su nói : “Anh êm đên mà àn !” Khóng ài tróng càc món đê
dàm hói “Ông là ài ?”, vì càc óng biêt ràng đó là Chuà. Đức Giê-su đên,
càm lày bành tràó chó càc óng ; rói cà, Ngứời cung làm nhứ vày.
(Gióàn 21: 12-13)

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. (Tv. 29)
5/1/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp đặc biệt tại vùng Tây Bắc này.
Thậm chí nó còn là thời gian tuyệt đẹp trong Giáo hội khi chúng ta cử
hành các Bí tích với các gia đình trong giáo xứ trong Mùa Phục Sinh.
Trong suốt mùa Phục Sinh, chúng ta cử hành nhiều dịp Rửa Tội, Hôn
Phối, Thêm Sức và, dĩ nhiên, Rước lễ Lần Đầu. Có hơn ba ngày thứ
Bảy, mùng 7/5, 14/5 và 18/6, trẻ em của giáo xứ chúng ta sẽ được
Rước Lễ Lần Đầu. Xin hãy cầu nguyện cho các em và gia đình các em, và đây sẽ là thời
gian rất đặc biệt trong cuộc đời, và trong sự phát triển đức tin của các em. Tôi hy vọng
mỗi người chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui của họ, và được gợi nhớ lại giây phút quý báu
và ý nghĩa của chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, được
biến đổi bằng tình yêu, sự hiện diện sống động của Người trong cuộc đời chúng ta.
Trong thời gian “Giờ Thánh Chia Sẻ Hành Trình” tháng này (Chúa nhật mùng 1/5),
chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ và các ứng viên vị thành niên, các gia đình
của các em, cho những ai sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức do Đức Cha Phụ tá mới Frank
Schuster vào tối thứ Năm ngày 26/5, lúc 6:00 pm. Nguyện xin cho các cử hành đặc biệt
này giúp chúng ta trở nên thực sự Một Thân Mình mà chúng ta chia sẻ trong Đức Kitô.

Thân ái trong niềm vui Phục Sinh +

Cha Tom
Chánh xứ

Thánh lễ thứ Sáu Đầu
Tháng—Chầu Thánh Thể:
mùng 6/5/2022, lúc 7:00 pm
Để bảo đảm Chúa Giêsu không bị
bỏ lại một mình khi Mình Thánh
Chúa đã đưa ra Mặt Nhật,
Xin có 2 hoặc 3 người ghi danh một giờ
ở lại trong nhà thờ buổi đêm .
“Anh em không thể thức nổi với Thày một giờ sao?”

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Bài đọc 1 (Cv 5: 27b-32.40b-41)
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy
về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn
cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: “Phải
vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi;
nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền
nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. Về
những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho
những ai vâng lời Người.” Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói đến danh
Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là
xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2 (Kh 5: 11-14)
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các
Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô: “Con Chiên đã bị giết nay xứng
đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời
cung chúc.” Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở
các nơi đó, tất cả đều tung hô: “Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, lời chúc tụng cùng danh
dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!” Bốn Con Vật thưa: “A-men.” Và các Kỳ Mục
phủ phục xuống thờ lạy. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng (Gioan 21: 1-19)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.
Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người
con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông:
“Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng
đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo
các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng
không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông
Phê-rô: “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi
nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ
lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá
đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông Si-môn
Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con.

Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn
đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các
ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi
dậy từ cõi chết.
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có
yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”
Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông
Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”
Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh
có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy
không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo:
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy,
và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi
anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi,
Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.” Đó là lời Chúa.

Hãy theo Thầy! – AM. Trần Bình An

...
Đi theo Chúa
Dù trên bếp hồng, đã sẵn sàng cá nướng thơm nồng, hoà quyện mùi bánh mới hấp dẫn, Đức Giêsu vẫn yêu cầu
các môn đệ đóng góp thành quả vừa đánh bắt được: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Rồi Người tiếp tục phục
vụ các môn đệ: “Anh em đến mà ăn!” Sau khi ăn xong, Người mới trang trọng phỏng vấn ông Simon Phêrô về
tình yêu tối thượng dành cho Người.
Ba câu hỏi lập đi lập lại:“Này anh Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Gọi ngay tên cúng cơm,
chính xác con ai, Đức Giêsu thân mật đòi hỏi một tình yêu tận hiến agapé trọn hảo, chứ không dừng lại tình yêu
huynh đệ philia thường tình. Bởi vì, “Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến
Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi!” Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy
yêu tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.” (Mc 12, 29-31)
Sau ba lần xác nhận tình yêu dâng hiến, ông Simon Phêrô được Chúa mời gọi: “Hãy theo Thầy!” Đồng thời giao
cho ông trọng trách phục vụ đoàn chiên: “chăn dắt” và “chăm sóc.”Vừa hướng dẫn vừa nuôi dưỡng như vị mục
tử nhân lành,“thấm đẫm mùi chiên,” chứ không phải cất nhắc lên ngôi cai trị, hay chiếm hữu.
Như vậy, ai muốn đi theo Chúa thì nghe và thực hành Lời Chúa: Mến Chúa, yêu người và phục vụ tha nhân.
Không riêng gì các đấng bản quyền, mà tất cả con chiên, giáo hữu muốn theo Chúa, cũng đều phải tuân giữ
nghiêm nhặt hai điều này.
“Chúa hiện diện bên con, không phải chỉ là một tâm tình, nhưng Chúa phải chiếm hữu cả con người con, hướng
dẫn, yêu thương, an ủi con.” (Đường Hy Vọng, số 241)

Lạy Chúa Phục Sinh, xin mở mắt, mở tai, mở lòng chúng con luôn nhận ra Chúa trong từng anh chị em chung
quanh, để yêu thương và phục vụ. Xin thúc đẩy chúng con năng hạnh ngộ cùng Chúa trong bí tích Thánh Thể, để
luôn được Chúa hâm nóng lửa mến, hầu luôn được sống kết hiệp cùng Người trong mọi lúc, mọi nơi.
Lạy Mẹ Maria, chúng con khấn xin Mẹ giúp chúng con thấu hiểu những dấu chỉ của Chúa gửi đến, để vâng theo
Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời ba đào, gian lao, vất vả, hầu gặt hái được thành quả đáng mừng, như mẻ cả
bội thu của các môn đệ. Amen.

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022
Cuối tuần này sẽ bắt đầu Đóng góp Mục Vụ Hằng Năm (The Annual Catholic Appeal).
Chủ đề năm nay: “Chúng ta cùng nhau trở nên Chúa Kitô cho mọi người.” Xin vui
lòng dùng chút thời gian nhìn xem các tài liệu trong suốt chiến dịch này, hồi tâm xem xét
làm thế nào chúng ta sống sứ mạng của mình với tư cách như một giáo hội, và xem Đóng
Góp Mục Vụ Hằng Năm (ACA) này hỗ trợ ra sao cho 170 giáo xứ và mục vụ xuyên suốt Tổng Giáo
phận. Cũng vậy, hãy tham khảo kỹ lưỡng lá thư mà bạn sẽ nhận được từ Đức Tổng trong tuần này, chỉ
nêu bật một số mục vụ ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta.
Mục tiêu của giáo xứ chúng ta năm nay là $124,553. Vui lòng xem xét mức trung bình quà tặng năm
ngoái của giáo xứ là $375, hoặc bạn có thể tham khảo mức trung bình quà tặng của Tổng Giáo phận là
$475. Tất cả tiền dâng cúng nhận được nếu vượt quá mục tiêu này, sẽ được trả lại cho giáo xứ để lo cho
dự án của giáo xứ là Nâng Cấp Công Nghệ. Xin vui lòng suy nghĩ trong cầu nguyện làm thế nào bạn
có thể tham gia trợ giúp giáo xứ trở nên ánh sáng cho người khác. Bản tin tuần này sẽ đính kèm lời giải
đáp cho câu hỏi “Lời Kêu Gọi Công Giáo Hàng Năm là gì?

St. Anthony’s bins were overflowing and filled the

Catholic Community Services Welcome Baskets
St. Anthony
Parish School
students
helping with
donations
from the
Amazon
Wishlist

Thank you for your generosity and
for those who helped deliver the baskets!

ƠN BÌNH AN
Nhiều và rất nhiều người nhắc nhẹ Cha : "Cha ơi ! Xin Cha cầu cho con (gia đình con) được ơn
bình an".
Và cả Cha nữa, mỗi lần cầu nguyện là cứ mỗi lần xin cho con được ơn bình an.
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua nọ mở một cuộc thi vẽ tranh về hòa bình và sẽ trao giải
thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ bức tranh đẹp nhất về bình yên. Rất nhiều nghệ sĩ thử tài và trịnh trọng dâng
lên tác phẩm của mình.
Nhà vua lần lượt ngắm nhìn tất cả các bức tranh. Nhưng ngài chỉ thực sự thích hai bức tranh, và
ngài buộc phải chọn một trong hai.
Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước yên ả, in bóng những ngọn núi cao vời vợi. Trên cao là bầu
trời xanh với những dải mây trắng mềm mại. Tất cả mọi người đều rất thích và nghĩ rằng đó là bức
tranh hoàn hảo về bình an. Bức tranh thứ hai cũng có núi, nhưng là núi đá lởm chởm và trơ trụi. Phía
trên là một bầu trời đang giận dữ đổ mưa như trút cùng sấm vang chớp giật. Từ trên núi đá, một thác
nước đổ xuống tạo bọt tung trắng xóa. Thật khó khăn để thấy rằng đây là một bức tranh thanh bình.
Nhưng nhìn kỹ hơn, nhà vua thấy bên cạnh thác nước có một bụi cây nhỏ xíu mọc ra từ khe đá.
Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác ào ào trút nước trong giận dữ, chim
mẹ đậu trên tổ của mình trong bình yên đến hoàn hảo.
Nhà vua thì đã chọn bức tranh thứ hai. Bạn biết vì sao không?
Nhà vua giải thích: “Bởi vì… bình yên không có nghĩa là được ở một nơi không có tiếng ồn, rắc
rối, hay công việc khó nhọc. Bình yên nghĩa là khi ở giữa tất cả những điều này mà vẫn giữ được sự
điềm tĩnh trong lòng. Đấy mới là ý nghĩa thực sự của bình yên”.
Thật vậy, bình an không phải là ở một nơi hoang vắng, thanh tịnh hay ổn định về mọi mặt. Bình
an là giữa cái chợ đời ồn ào và náo nhiệt, ta vẫn có được sự bình an. Và, sự bình an tùy dưới ánh nhìn
của ai. Dưới cái nhìn của con người thì bình an nghĩa là phải có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng
còn bình an dưới ánh mắt của những người tin, những Kitô hữu đó chính là có Chúa thật sự trong cuộc
đời của mỗi người.
Cảm nghiệm, kinh nghiệm về sự mất bình an ta tìm thấy rõ nét nơi cuộc đời của các môn đệ khi
mất Thầy. Khi gặp Chúa Phục Sinh, các môn đệ được hâm nóng lại niềm tin vào Chúa và nhất là tìm
được sự bình an.
Cảm nghiệm ấy, kinh nghiệm ấy phải chăng là của những ai tin và theo Chúa.
Được sống giữa những người nghèo về vật chất và cả tinh thần. Ta tưởng chừng như họ đói khổ
và bất an. Thế nhưng dường như Chúa ban cho cuộc đời của họ như là một phép lạ. Giữa cuộc đời xem
chừng ra thua thiệt ấy, lòng của những người nghèo họ vẫn cảm thấy bình an. Trước hết là ai cũng
nghèo như ai trong dân làng của họ. Kèm theo đó là khi biết Chúa và có Chúa trong đời của họ, họ cảm
thấy bình an.
Trước những con người có mưu cầu danh lợi, họ càng cảm thấy bất an khi những cái họ cần và
họ thích không đủ đáp ứng nhu cầu của họ. Khi họ đề ra cho mình những tiêu chí này tiêu chí nọ mà
không đủ thì họ cảm thấy bất an kể cả ngay trong giấc ngủ.
Nói ra xem chừng là lý thuyết ! Người nào cảm thấy mình đủ là cảm thấy bình an. Cũng như
những ai tin Chúa khi tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì họ cảm thấy bình an.
Hiện tại và cả tương lai, cuộc đời của nhiều người xem chừng nghèo nhưng vẫn bình an. Trong
khi đó những người giàu có và tham vọng thì cứ mãi bất an. Họ càng bất an khi họ càng xa Chúa cũng
khi không để Chúa vào trong cuộc đời của họ.
Bình an hay không vẫn là nhận thức và chọn lựa của mỗi người.
Khi ta thấy Chúa là nguồn mạch bình an thật sự thì ta mở cửa lòng của ta để Chúa ngự vào. Khi
có Chúa rồi thì cuộc đời này chả là gì cả vì có Chúa là có tất cả.
Lm. Anmai, CSsR

Sunday, May 8
Fourth Sunday
of Easter

Monday, May 2
7:45 am Conrado Gonzales,Sr. +
by Tita Gonzales
Presider: Fr. Tom
Tuesday, May 3
7:45 am Rollie Taguinod Family
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, May 4
7:45 am Joseph Cuong +
by Thuy Nga Nguyen
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom

Thursday, May 5
7:45 am Oscar Arnulfo Perez Acevedo
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Brian Lee-Llacer +
by MaryJane Lacist
Presider: Fr. Bazil

READING I
ACTS 13:14, 43-52
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 100:1-2, 3, 5
We are His people, the sheep of His flock.
READING II
REVELATION 7:9, 14B-17
GOSPEL
JOHN 10:27-30
7:30 am Donald Camerini +
by Wilma Dallosto
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Elisabeth Selymes +
by Andrea Kolczynski
Presider: Fr. Bazil
11:00 am (Sp) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom

Friday, May 6
7:45 am Tina Fontanilla +
by Erwin Fontanilla
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm First Friday
Presider: Fr. Bazil

5:00 pm Christian Vera + by Adriana Vera
Presider: Fr. Bazil
Chia sẻ Hành Trình

Saturday, May 7
8:00 am Pacita Galvez
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe

Tham gia “Giờ Thánh” với Cha Bazil.
Chúa nhật mùng 1/5, lúc 7:00 pm
Tại nhà thờ
Chủ đề: Thêm Sức

Ý CẦU NGUYỆN: THÁNG 5
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ
Chung tà càu nguyên chó mói ngứời trê, là nhứng ngứời đứờc mời gói sóng đời sóng
viên màn; xin chó hó nhìn thày nời cuóc đời cuà Đức Màrià càch thức làng nghê,
tinh thàn phàn đinh sàu xà, lóng càn đàm bàt nguón tứ đức tin, và sứ tàn tuy phuc v
u
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Fr. Tom Belleque, Pastor
425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc
Fr. Xavier Bazil, H.G.N., Parochial Vicar
425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc
Ted Rodriguez, Deacon
425-277-6217 | trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed, Deacon
lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199

Donna Schlager, Parish Administrator
425-277-6195 | dschlager@st-anthony.cc
Michael Cantu, Deacon, School Principal
425-255-0059 | cantu@sasr.org

LITURGY

ADMINISTRATION

Dulce Casanova
Liturgy & Hispanic Ministry
425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc

Lisa McCormick
Accounts & Payroll Manager
425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc

Sr. Maria Dinh, L.H.C.
Vietnamese Ministry
425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc

Liza Pare-Seidel
Administrative Assistant /Bulletin/AR
425-277-6194
lizapare@st-anthony.cc | info@st-anthony.cc

Kristen Abbananto
PA Adult Evangelization
425-277-6205 | kabbananto@st-anthony.cc

Eric Cheng
IT/Social Media Manager
eric@st-anthony.cc

Micie DelosReyes
Children’s Faith Formation
425-277-6201 | micie@st-anthony.cc
Lynne Shioyama
Catechesis of the Good Shepherd Coordinator
425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc
Linda Halvorson
Music Coordinator
425-277-6207 | linda@st-anthony.cc

Sharon Fox
Admin Asst /Safe Environment/Envelopes
425-277-6210 | sharon@st-anthony.cc
Maria Mendez
Administrative Assistant /Formed.org
425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc
Yolanda van Ingen
Receptionist
425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc

FACILITIES
Dean Savelli
dsavelli@st-anthony.cc

Ray Blaine
ray@st-anthony.cc

Tony D’Angelo
tonydangelo@st-anthony.cc

