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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 

08 tháng  05, 2022 

Giờ lễ trong tuần 

Thứ Hai—Sáu:  

7:45 am 

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 

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. 

Đứ c Giê -su nó i : “Chiê n cu a tó i thì  nghê tiê ng tó i ; tó i biê t chu ng va  

chu ng thêó tó i. Tó i ban chó chu ng sứ  só ng đờ i đờ i; khó ng baó giờ  

chu ng pha i diê  t vóng .”  

(Gióan 10: 27-28a) 



Mừng ngày Hiền Mẫu!  
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ,”  (Xua t ha nh 20:12) 

Ngứờ i mê  la  ngứờ i ba n tha  t sứ  ma  ta có . 
Khi nhứ ng thứ  tha ch ba t ngờ  a  p đê n vờ i ta, , 

khi nhứ ng nghi ch ca nh thê  chó  chó sứ  thi nh vứờ ng,  
khi ba n bê  bó  rời ta,  

khi nhứ ng ra c ró i bu a va y quanh ta  
Mê  va n ờ  đó  ba m la y ta, 

luó n ga ng sứ c bờ i nhứ ng nguyê n ta c tứ  tê  cu a mê ,  

khuyê n ba ó đê  la m tan biê n mó i ma y đên bó ng tó i tróng ta, 
ró i đêm bì nh an trờ  la i tróng tra i tim ta.  

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi muốn dùng cơ hội này để chia sẻ với anh chị em  
về 10 năm đạo tạo linh mục và 10 năm mục vụ của tôi.  

 

10 years of  my priestly formation.  

10 years as priest  

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, con ca tụng Chúa, con yêu mến Chúa, Vì Chúa đã chọn con, 

Xức dầu thánh trên con, Làm linh mục để thực thi sứ mạng của Chúa. 
 

Xin hãy cùng với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.  

Cha Xavier Bazil 

        

1 Minor Seminary /  
Spiritual Orientation. 

2002-2004 St. John’s Minor seminary, Nidadavole, Andhra Pradesh. 

2 Major Seminary /  
Philosophical studies. 

2004-2007 St. John’s Major seminary, Kurnool, Andhra Pradesh. 

3 Regency / Public Ministry. 2007-2008 St. Joseph Dental Collage, Eluru, Andhra Pradesh. 

4 Major Seminary /  
Theological Studies. 

2008-2011 St. Joseph Major Seminary, Khammam, Telangana. 

5 Diaconate Studies 
(6 Months). 

2011 St. Joseph Major Seminary, Khammam, Telangana. 

6 Diaconate Parish Ministry  
(6 Months). 

2011-2012 St. Theresa Church, kandanvilai, kuzhithurai Diocese. 

7 Priestly Ordination /  
In My Home Parish Church. 

May 06.2012 Holy Spirit Church, R. S. Mangalam, Sivagangai Diocese. 

8 First Holy Mass /  
In My Native Place. 

May 07.2012 St. James Church, Karumbakootam, Sivagangai Diocese. 

9 My 1st Priestly Ministry. 2012-2013 St. Theresa Church, kandanvilai, kuzhithurai Diocese. 

10 Bed (Bachelor of  Education) Stud-
ies / Teaching in the school. 

2013-2014 St. Mary’s English Medium School,  
Tadepalligudem, Andhra Pradesh. 

11 Principal /  
New School Constriction. 

2014-2015 Divine Mercy English Medium School,  
Thummachettu, Telangana. 

12 General Secretary to the Superior 
General of  Heralds of  Good News. 

2016-2018 Heralds of  Good News Generalate (A Missionary Society),  
Eluru, Andhra Pradesh. 

13 Principal in the School / General 
Secretary to the Superior General of  
Heralds of  Good News. 

2017-2018 Good News English Medium School,  
Vijayawada, Andhra Pradesh. 

14 Ministry in USA. 2018-  
present 

St. Anthony Church, Renton. 



Bài đọc 1    (Cv13: 14.43-52) 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

Nga y a y, hai ó ng Phaó-ló  va  Ba-na-ba rờ i Pê c-ghê  tiê p tu c đi An-ti-ó -khi-a miê n Pi-xi-đi-a. Nga y sa-ba t, hai 

ó ng va ó hó  i đứờ ng ngó i tham dứ . 

Tan buó i hó p, có  nhiê u ngứờ i Dó-tha i va  nhiê u ngứờ i đa ó thêó, tứ c la  nhứ ng ngứờ i tó n thờ  Thiê n Chu a, đi 

thêó hai ó ng. Hai ó ng nó i chuyê  n vờ i hó  va  khuyê n nhu  hó  ga n bó  vờ i ờn Thiê n Chu a. 

Nga y sa-ba t sau, ga n nhứ ca  tha nh tu  hó p nghê lờ i Thiê n Chu a. Tha y nhứ ng đa m đó ng nhứ va  y, ngứờ i Dó-

tha i sinh ló ng ghên tứ c, hó  pha n đó i nhứ ng lờ i ó ng Phaó-ló  nó i va  nhu c ma  ó ng. Ba y giờ  ó ng Phaó-ló  va  ó ng 

Ba-na-ba ma nh da n lê n tiê ng : “Anh êm pha i la  nhứ ng ngứờ i đa u tiê n đứờ c nghê có ng bó  lờ i Thiê n Chu a, 

nhứng vì  anh êm khứờ c tứ  lờ i a y, va  tứ  cói mì nh khó ng xứ ng đa ng hứờ ng sứ  só ng đờ i đờ i, thì  đa y chu ng tó i 

quay vê  phì a da n ngóa i. Vì  Chu a truyê n chó chu ng tó i thê  na y : Ta sê  đa  t ngứời la m a nh sa ng muó n da n, đê  

ngứời đêm ờn cứ u đó   đê n ta  n cu ng có i đa t.” 

Nghê thê , da n ngóa i vui mứ ng tó n vinh lờ i Chu a, va  ta t ca  nhứ ng ngứờ i đa  đứờ c Thiê n Chu a đi nh chó 

hứờ ng sứ  só ng đờ i đờ i, đê u tin thêó. Lờ i Chu a lan tra n kha p miê n a y. 

Nhứng ngứờ i Dó-tha i sa ch đó  ng nhó m phu  nứ  thứờ ng lứu đa  thêó đa ó Dó-tha i, va  nhứ ng tha n ha ó tróng 

tha nh, xu i giu c hó  ngứờ c đa i ó ng Phaó-ló  va  ó ng Ba-na-ba, va  tru c xua t hai ó ng ra khó i la nh thó  cu a hó .  Hai 

ó ng liê n giu  bu i cha n pha n đó i hó  va  đi tờ i I-có -ni-ó . Có n ca c mó n đê   đứờ c tra n đa y hóan la c va  Tha nh 

Tha n.   Đó là lời Chúa. 

 

Bài đọc 2        )Kh 7: 9.14b-17) 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 

Tó i la  Gió-an, tó i tha y mó  t đóa n ngứờ i tha  t đó ng khó ng ta i na ó đê m nó i, thuó  c mó i da n, mó i chi tó  c, mó i 

nứờ c va  mó i ngó n ngứ . Hó  đứ ng trứờ c ngai va  trứờ c Cón Chiê n, mì nh ma  c a ó tra ng, tay ca m nha nh la  thiê n 

tuê .  ... Hó  la  nhứ ng ngứờ i đa  đê n, sau khi tra i qua cờn thứ  tha ch lờ n laó. Hó  đa  gia  t sa ch va  ta y tra ng a ó 

mì nh tróng ma u Cón Chiê n. Vì  thê , hó  đứờ c cha u trứờ c ngai Thiê n Chu a, đê m nga y thờ  phứờ ng tróng Đê n 

Thờ  cu a Ngứờ i ; Đa ng ngứ  trê n ngai sê  ca ng lê u cu a Ngứờ i chó hó  tru  a n. Hó  sê  khó ng có n pha i đó i, pha i 

kha t, khó ng có n bi  a nh na ng ma  t trờ i thiê u đó t va  khì  nó ng ha nh ha  nứ a. Vì  Cón Chiê n đang ngứ  ờ  giứ a 

ngai sê  cha n da t va  da n đứa hó  tờ i nguó n nứờ c trứờ ng sinh. Va  Thiê n Chu a sê  lau sa ch nứờ c ma t hó . 

Đó là lời Chúa. 

 

Tin Mừng   )Ga 10: 27-30) 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

Khi a y, Đứ c Giê -su nó i vờ i ngứờ i Dó-tha i ra ng : “Chiê n cu a tó i thì  nghê tiê ng tó i ; tó i biê t chu ng va  chu ng 

thêó tó i. Tó i ban chó chu ng sứ  só ng đờ i đờ i ; khó ng baó giờ  chu ng pha i diê  t vóng va  khó ng ai cứờ p đứờ c 

chu ng khó i tay tó i. Cha tó i, Đa ng đa  ban chu ng chó tó i, thì  lờ n hờn ta t ca , va  khó ng ai cứờ p đứờ c chu ng 

khó i tay Chu a Cha. Tó i va  Chu a Cha la  mó  t.”  

Đó là lời Chúa. 
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Ngứờ i mu c tứ  biê t tứ ng cón chiê n, ló la ng chó tứ ng cón chiê n, cha m só c chó tứ ng cón chiê n, sa n sa ng 

chê t chó đa n chiê n. Chì nh Chu a đa  tứ ng nó i: “Tó i la  mu c tứ  nha n la nh. Tó i biê t chiê n cu a tó i va  chiê n tó i biê t 

tó i. Tó i ban chó chu ng sứ  só ng đờ i đờ i. Khó ng baó giờ  chu ng pha i diê  t vóng”. Tha  t la  ha nh phu c chó cuó  c đờ i 

chu ng ta, vì  Chu a biê t tứ ng ngứờ i chu ng ta. Chu a lứu ta m đê n tứ ng hóa n ca nh cu a chu ng ta. Chu a có n baó 

bó c chờ  chê chu ng ta ba ng biê t baó ờn la nh hó n xa c. Só ng dứờ i sứ  cha m só c cu a Chu a, chu ng ta khó ng chì  

ha nh phu c ờ  đờ i na y ma  có n ha nh phu c ca  đờ i sau, miê n la  chu ng ta biê t nghê tiê ng Chu a va  bứờ c đi tróng 

đứờ ng ló i cu a Chu a. 

Tì nh thứờng cu a ngứờ i mu c tứ  khó ng chì  dứ ng la i ờ  viê  c cha m só c dứờ ng nuó i chu ng ta, ma  cón da m thì  

ma ng só ng mì nh vì  chu ng ta. Ca i chê t trê n tha  p tứ  gia  la  ba ng chứ ng hu ng hó n chó mó  t tì nh yê u lờ n laó đê n 

nó i da m chê t đê  đó i la i sứ  só ng chó chu ng ta. Nga i có n đi đê n đì nh caó cu a sứ  da ng hiê n tró n vê n la  trờ  nê n 

lứờng thứ c nuó i dứờ ng chu ng ta. Vờ i ta m ba nh đờn sờ nhó  bê , Chu a muó n hóa  tan tróng chu ng ta đê  chu ng 

ta đứờ c ờ  la i tróng Chu a, va  nê n mó  t tróng Chu a. Qua đó , Chu a cu ng muó n mứờ n la y ba n tì nh nha n lóa i cu a 

chu ng ta, đê  Nga i la i có  thê  tiê p tu c yê u thứờng va  phu c vu  chó đa n chiê n đứờ c só ng a m nó va  ha nh phu c. 

Thê  giờ i hó m nay ra t ca n nhứ ng ta m ló ng da m hy sinh chó nhau, da m vì  lờ i ì ch cu a tha nha n ma  quê n 

mì nh phu c vu , ma  qua ng đa i traó ban. Thê  giờ i sê  ca n có i va  hóang ta n nê u khó ng có n nhứ ng cón ngứờ i da m 

hy sinh đờ i mì nh đê  phu c vu  anh êm. Nhứng ra t mứ ng, vì  cuó  c đờ i va n có n đó  biê t baó ta m ló ng luó n quê n 

mì nh phu c vu  mó  t ca ch qua ng đa i va  vó  vi  lờ i nhứ mê  Tê rê sa tha nh Calcutta. ...Cuó  c đờ i va n có n đó , nhứ ng 

cón ngứờ i đa  tứ  khứờ c niê m vui tróng ba  c só ng vờ  chó ng, đê  da ng hiê n phu c vu  chó tin mứ ng Nứờ c Trờ i 

tróng ba  c só ng linh mu c, tu sì . Va ng, có  lê  cuó  c đờ i hó m nay va n tứời đê p vì  biê t baó ngứờ i cha, ngứờ i mê , 

cha p nha  n mó  t na ng hai sứờng, la  n ló  i nời ruó  ng vứờ n va  ngứờ c xuó i nời bê n chờ  đê  ló chó tứ ng cuó  c đờ i 

nhứ ng ngứờ i cón. Va  có n đó  biê t baó ngứờ i, tuy khó ng danh pha  n giứ a đờ i, nhứng sa n ló ng la m ba t cứ  điê u 

gì , miê n la  đêm la i niê m vui chó anh êm. Va  có n ra t nhiê u nhứ ng cuó  c đờ i ra t a m tha m đang vê  la i hì nh a nh 

ngứờ i mu c tứ  nha n la nh, khiê m tó n cu i mì nh ba ng bó  nhứ ng vê t thứờng đau cu a đó ng lóa i ba ng tì nh thứờng 

va  phu c vu  mó  t ca ch qua ng đa y hy sinh. 

Hó m nay, nga y da nh riê ng đê  ca u nguyê  n chó ờn gó i la m linh mu c va  tu sì , chu ng ta ha y xin Chu a ban 

thê m nhiê u vi  mu c tứ  tó t la nh đê  cha m só c đa n chiê n cu a Chu a. Nhứ ng mu c tứ  biê t hóa  la i khuó n ma u cu a vi  

mu c tứ  nha n la nh luó n só ng hê t mì nh vì  đa n chiê n, luó n ta  n tuy  cha m só c đa n chiê n cu a Chu a. Chu ng ta 

cu ng xin Chu a chó nhứ ng ba  c la m cha, la m mê  biê t gia ó du c va  hứờ ng da n cón ca i só ng tinh tha n tin mứ ng 

đê  có ng hiê n chó Gia ó hó  i nhứ ng ma n gió ng ờn gó i tó t la nh. 

Nguyê  n xin Chu a Giê su, mu c tứ  nha n la nh chu c la nh chó hê t tha y nhứ ng ai đang khaó kha t da ng hiê n 

cuó  c đờ i đê  phu c vu  chó lờ i ì ch tha nha n va  Nứờ c Trờ i. Amên. 

 

 

SUY NIÊM  
Người chết vì yêu! – Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền  



 

HAPPY MOTHER’S DAY! 
 

Phúc lành cho Mẹ 
 

Tróng suó t mu a Phu c Sinh, tha  t la  thờ i gian tuyê  t vờ i đê  nhờ  đê n ca c 

ngứờ i mê  cu a chu ng ta, va  ca u xin ờn la nh cu a Chu a xuó ng trê n hó . 

Chì nh Chu a đa  ban chó chu ng ta sứ  só ng. Qua tì nh yê u khó ng vi  ky  cu a 

Ngứờ i – pha n chiê u tróng sứ  sa n ló ng cu a mê  chu ng ta đê  liê n kê t tì nh 

yê u ngứờ i mê  vờ i tì nh yê u Thiê n Chu a, cha p nha  n ru i ró đê  yê u chu ng ta 

tróng cuó  c đờ i – va  thê  la  chu ng ta có  cờ hó  i chó sứ  só ng. Chu ng ta nhờ  

đê n mê  chu ng ta tróng nga y Hiê n Ma u na y vờ i tì nh yê u tra n tra ó. Chu ng 

ta ha y cu ng  ca u nguyê  n:  

 

Lạy Cha trên Trời,  

Cha đã ban cho mỗi người mẹ khả năng chia sẻ tình yêu chung thủy của Cha.  

Xin Cha chúc lành cho các người phụ nữ này trong cuộc đời chúng con,  

họ là phản ảnh của tình yêu Cha, 

và mang đến cho cuộc đời này sự sẵn lòng của họ, 

chấp nhận rủi ro để đưa sự sống mới vào thế giới.  

Xin giúp chúng con luôn thể hiện lòng biết ơn, 

đối với món quà sự sống và món quà tình yêu của mẹ. 

Nguyện xin Thiên Chúa  hằng sống 

Tiếp tục chúc phúc cho các người mẹ 

Và xin hướng dẫn họ 

Về một tình yêu không bao giờ cạn của Cha.  

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Con Chúa  

và là người anh em của chúng con.  

Amen.  

 
 

Lạy Chúa,  

lưng Mẹ con bắt đầu còng,  

sức khỏe ngày dần tàn lụi,  

tóc Mẹ con ngày càng bạc  

để chúng con ngày một lớn khôn và vững chải trên đường đời.  

Chúng con không thể sống vô tâm mãi  

trước ân trời bể mà người Mẹ dành cho mỗi chúng con.  

Xin cho chúng con biết trân quý những người Mẹ thân yêu của mình,  

vì qua tình Mẫu tử thiêng liêng ấy, 

chúng con nhận ra được tình thương của Chúa dành cho chúng con.  

Chúng con xin Chúa giúp chúng con  

nhận ra bao lỗi lầm thiếu sót của mình đối với Mẹ  

ngõ hầu có thể thay đổi ngay trước khi quá muộn.  

Còn những người Mẹ đã qua đời  

xin Chúa cho họ sớm được hưởng Nhan Thánh Người, 

vì cả một đời các ngài đã tận tụy vì chúng con.  

Amen. 

(Jos. Nguyễn Huy Mai - Nguồn: R. Vatican)  



 

 

 

 

 

 

 

Monday, May 9 
7:45 am Joseph Dinh + 
by Thuy Nga Nguyen 

Presider: Fr. Tom 
 

Tuesday, May 10 
7:45 am Maria Ninh Nguyen + 

by Cecilia Nguyen 
Presider: Fr. Tom 

 
Wednesday, May 11 

7:45 am Cristina & Rufino Cambronero + 
by Audrey Cambronero 

Presider: Fr. Tom 
6:00 pm (SP) Cesar Alfredo - Antonio 

Presider: Fr. Tom 
 

Thursday, May 12 
7:45 am Adrian Holish + 

Presider: Fr. Tom 
7:00 pm Francisco Lee-Llacer + 

by MaryJane Lacist 
Presider: Fr. Tom 

 
Friday, May 13 

7:45 am Karla Sorto 
Presider: Fr. Tom 

9:15 am School Mass 
Presider: Fr. Tom 

7:00 pm NO MASS*** 
 

Saturday, May 14 
8:00 am Maureen & Ray Mitchell + 

by Karen Stevenson 
Presider: Fr. Tom 

5:00 pm Repose of the soul of 
Joseph Hung Vu + by Thuy Vu 

 

Sunday, May 15 
Fifth Sunday 

of Easter 

 
READING I 

ACTS 14:21-27 
RESPONSORIAL PSALM 

PSALMS 145:8-9, 10-11, 12-13 
I will praise your name for ever, 

my king and my God. 
READING II 

REVELATION 21:1-5A 
GOSPEL 

JOHN 13:31-33A, 34-35 

 
7:30 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe 

Presider: Fr. Tom 

 
9:00 am Giving Thanks 

by Gloria Gaor-Dominguez 
Presider: Fr. Tom 

 
11:00 am (Sp) Available for Mass Intention 

Presider: To be Determined 

 
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony 

Presider: To be Determined 

 
5:00 pm Joe Barreras, Sr. + 

by Nancy Barreras 
Presider: Fr. Tom 

Ý CẦU NGUYỆN: THÁNG 5 

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ  

Chu ng ta ca u nguyê  n chó mó i ngứờ i trê , la  nhứ ng ngứờ i đứờ c mờ i gó i só ng đờ i só ng viê n ma 

n;  xin chó hó  nhì n tha y nời cuó  c đờ i cu a Đứ c Maria ca ch thứ c la ng nghê,  

tinh tha n pha n đi nh sa u  xa, ló ng can đa m ba t nguó n tứ  đứ c tin, va  sứ  ta  n tu y phu c vu   



ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022  

Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) 2022 

 THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC TỔNG ETIENNE 

Hy vọng anh chị em có cơ hội đọc lá thư của Đức Tổng Etienne, và tầm quan trọng sự tác động 

của món quà anh chị em đối với Chương trình Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA). Tuần này, các 

thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sẽ làm chứng nhân trong các thánh lễ chia sẻ về tác động của Đóng góp 

Mục vụ Hàng năm đối với việc mục vụ cho những người thiếu thốn, xây dựng đức tin Công giáo trong chúng ta, và 

trực tiếp ủng hộ các việc phục vụ sứ mạng của giáo xứ chúng ta.  

Xin vui lòng xem xét chứng từ của người thuyết trình và thông điệp của Đức Tổng khi anh chị em 

biện phân cho món quà của mình. Chúng tôi hy vọng anh chị em dành thời gian để đọc các tài liệu của 

chiến dịch này, và suy nghĩ trong cầu nguyện để xem anh chị em và gia đình sẽ tham gia như thế nào.  

Xin hãy dùng các phong bì tại các hàng ghế, hoặc dùng mã QR để dâng cúng ngay hôm nay. Xin 

theo dõi nhiệt kế đồ của tiến trình trên bảng thông báo của giáo xứ . Xin cảm ơn 

 

 

 

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality 

XIN CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ QUẢNG ĐẠI 

ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN 

CÁC GIA ĐÌNH MỚI CỦA CƠ SỞ PHỤC VỤ 

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO )CCS).  

*** CHÚ Ý: THỨ SÁU 5/13/2022  
 

KHÔNG CÓ     - Giải tội 

      - Thánh lễ lúc 7:00 pm. 



www.st-anthony.cc 

Lisa McCormick 

Accounts & Payroll Manager 

425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc 
 

Liza Pare-Seidel 

Administrative Assistant /Bulletin/AR 

425-277-6194 

lizapare@st-anthony.cc | info@st-anthony.cc 
 

Eric Cheng 

IT/Social Media Manager 

eric@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 

Dulce Casanova 

Liturgy & Hispanic Ministry 

425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc 
 

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 

Vietnamese Ministry 

425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc 
 

Kristen Abbananto 

PA Adult Evangelization 

425-277-6205 | kabbananto@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 

FACILITIES 

Dean Savelli 

dsavelli@st-anthony.cc 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 
Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

LITURGY 

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 

 

Donna Schlager, Parish Administrator 

425-277-6195 | dschlager@st-anthony.cc 
 

Michael Cantu, Deacon, School Principal 

425-255-0059 | cantu@sasr.org 

ADMINISTRATION 

Ted Rodriguez, Deacon 
425-277-6217 | trodriguezm09@hotmail.com 

LaMar Reed, Deacon 

lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199 

mailto:lreed@st-anthony.cc

