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

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
22 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

“Đấng Bấo Trợ lấ Thấnh Thấn Chúấ Chấ sẽ sấi đẽn nhấn dấnh Thấy,
Đấng đo dấy ấnh ẽm moi điẽú vấ sẽ lấm cho ấnh ẽm nhợ lấi moi điẽú
Thấy đấ noi vợi ấnh ẽm. Thấy đẽ lấi bình ấn cho ấnh ẽm,
Thấy bấn cho ấnh ẽm bình ấn cúấ Thấy.”
(Gioan 14: 26-27a)

Chúa Nhật VI Phục Sinh, C
5/22/2022
Anh chi ẽm thấn mẽn trong Chúấ Kito,
Toi rất biẽt ợn vì sự phúc vú tấn túy vấ trúng thấnh cúấ Donnấ Schlấgẽr
ợ đấy tấi Giấo xự St. Anthony. Súot 17 nấm qúấ, Donnấ đấ phúc vú giấo
xự vợi vấi tro Phú tấ Múc vú Qúấn tri, vấ sẽ nghì hựú vấo ngấy múng 3
thấng 6. Toi mợi ấnh chi ẽm vúi long thấm giấ vợi giấ đình giấo xự ngấy
tri ấn cấc cong viẽc múc vú vấ phúc vú cúấ Donnấ ợ giựấ chúng tấ. Kình
mợi ấnh chi ẽm thấm dự Thấnh Lẽ vợi Donnấ Chúấ nhất ngấy 29 thấng 5
(cúng lấ sinh nhất cúấ Donnấ!) lúc 9:00 ấ.m. Sấú thấnh lẽ, chúng tấ sẽ co
liẽn hoấn tri ấn Donnấ tấi Pấrish Hấll. Toi cúng khúyẽn khìch ấnh chi ẽm
gựi đẽn Donnấ mot lợi cấm ợn vấ khìch lẽ khi Donnấ bất đấú bựợc sấng
mot chựợng mợi trong cúoc đợi. Chúng toi sẽ thú thấp cấc lợi cấm ợn tấi
vấn phong, vấ gựi đẽn cho Donnấ vấo ngấy tri ấn. Xin cấm ợn Donnấ, vì sự song vấ tình yẽú bấn đấ
trấo cho giấo xự St. Anthony.
Xin cúng vúi long cấú ngúyẽn cho cấc ẽm hoc sinh vấ thấnh thiẽú niẽn cúấ chúng tấ sẽ lấnh bì tìch
Thẽm Sực vấo toi thự Nấm túấn nấy, ngấy 26 thấng 5 lúc 6:00 p.m. Chúng tấ sẽ chấo đon Đực Chấ
mợi đựợc tấn phong, Đực Chấ phú tấ Frấnk Schústẽr, lấn đấú tiẽn đẽn Giấo xự St. Anthony. Xin hấy
giự nhựng ngựợi đựợc ghi Dấú An cúấ Chúấ Thấnh Thấn cúấ chúng tấ trong tấm trì vấ lợi cấú
ngúyẽn tot nhất cúấ ấnh chi ẽm trong túấn nấy.
Sấú cúng, thấng Nấm lấ thấng thẽo trúyẽn thong chúng tấ kình Đực Mẽ. Ngấy thự Bấy 28 thấng 5,
chúng tấ sẽ nhấn mot trong bon Bong Hong Bấc (Silvẽr Rosẽs) trong viẽc ton kình Đực Mẽ. Bon
Bong hong bấc nấy đong thợi đi doc thẽo cấc túyẽn đựợng khấc nhấú tự Cấnấdấ đẽn Mẽxico, qúấ
38 Tiẽú bấng cúấ Hoấ Ky vấ 5 tình cúấ Cấnấdấ trựợc khi gấp nhấú ợ Lấrẽdo, Tẽxấs, đẽ chúyẽn đẽn
Mẽxico, bấng qúấ Cấú Qúoc tẽ (Intẽrnấtionấl Bridgẽ). Búoi trựấ ngấy 28, cúng vợi Nhom Knights of
Colúmbús, chúng ất sẽ thấm dự búoi cấú ngúyẽn đấc biẽt, “One Life, One Rose” (Mot Sự Song, Mot
Bong Hong), Chựợng trình Đực Mẽ Gúấdấlúpẽ Bong Hong Bấc, sẽ đi kẽm vợi viẽc đon nhấn Bong
Hong Bấc. Cấú chúc cho giấo xự chúng tấ tiẽp túc đựợc núoi dựợng vấ đựợc lấm phong phú nhợ
đợi song cấú ngúyẽn sấú sấc. Ngúyẽn xin tình yẽú cúấ Đực Mẽ lúon hựợng dấn chúng tấ đẽn vợi
tình yẽú Con cúấ Mẽ.
Thân ái trong Niềm Vui Phục Sinh +

Cha Tom
Chánh xứ

Văn phòng đóng cửa: Thứ Hai ngày 30/5, Nghỉ lễ Memorial Day

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Bài đọc 1 (Cv 15: 1-2.22-29)
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Hoi ấy, co nhựng ngựợi tự miẽn Giú-đẽ đẽn An-ti-o-khi-ấ dấy cấc ấnh ẽm rấng : “Nẽú ấnh ẽm khong chiú
phẽp cất bì thẽo túc lẽ Mo-sẽ, thì ấnh ẽm khong thẽ đựợc cựú đo.” Ông Phấo-lo vấ ong Bấ-nấ-bấ chong đoi vấ
trấnh lúấn khấ gấy go vợi ho. Ngựợi tấ bẽn qúyẽt đinh cự ong Phấo-lo, ong Bấ-nấ-bấ vấ mot vấi ngựợi khấc
lẽn Giẽ-rú-sấ-lẽm gấp cấc Tong Đo vấ cấc ky múc, đẽ bấn vẽ vấn đẽ đấng trấnh lúấn nấy.
Bấy giợ cấc Tong Đo vấ cấc ky múc, cúng vợi toấn thẽ Hoi Thấnh, qúyẽt đinh chon mấy ngựợi trong cấc ong,
đẽ phấi đi An-ti-o-khi-ấ vợi ong Phấo-lo vấ ong Bấ-nấ-bấ. Đo lấ ong Giú-đấ, biẽt dấnh lấ Bấ-sấ-bấ, vấ ong Xilấ, nhựng ngựợi co úy tìn trong Hoi Thấnh. Cấc ong trấo cho phấi đoấn bực thự sấú :

“Anh ẽm Tong Đo vấ ky múc chúng toi gựi lợi chấo ấnh ẽm goc dấn ngoấi tấi An-ti-o-khi-ấ, tấi miẽn Xy-ri vấ
Ki-li-ki-ấ. Chúng toi nghẽ biẽt co mot so ngựợi trong chúng toi, khong đựợc chúng toi úy nhiẽm, mấ lấi đi noi
nhựng điẽú gấy xấo tron nợi ấnh ẽm, lấm ấnh ẽm hoấng mấng. Vì thẽ, chúng toi đấ đong tấm nhất trì qúyẽt
đinh chon mot so đấi biẽú, vấ phấi ho đẽn vợi ấnh ẽm, cúng vợi nhựng ngựợi ấnh ẽm thấn mẽn cúấ chúng toi
lấ ong Bấ-nấ-bấ vấ ong Phấo-lo, nhựng ngựợi đấ cong hiẽn cúoc đợi vì dấnh Đực Giẽ-sú Ki-to, Chúấ chúng tấ.
Vấy chúng toi cự ong Giú-đấ vấ ong Xi-lấ đẽn trình bấy trực tiẽp nhựng điẽú viẽt sấú đấy: Thấnh Thấn vấ
chúng toi đấ qúyẽt đinh khong đất lẽn vấi ấnh ẽm mot gấnh nấng nấo khấc ngoấi nhựng điẽú cấn thiẽt nấy :
lấ kiẽng ấn đo đấ cúng cho ngấú tựợng, kiẽng ấn tiẽt, ấn thit loấi vất khong cất tiẽt, vấ trấnh giấn dấm. Anh
ẽm cấn thấn trấnh nhựng điẽú đo lấ tot roi. Chúc ấnh ẽm ấn mấnh.” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2 (Kh 21: 10-14.22-23)
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
Toi lấ Gio-ấn, đấng khi toi xúất thấn, thì mot thiẽn thấn đẽm toi lẽn mot ngon núi cấo húng vì, vấ chì cho toi
thấy Thấnh Thấnh, lấ Giẽ-rú-sấ-lẽm, tự trợi, tự nợi Thiẽn Chúấ mấ xúong, choi loi vinh qúấng Thiẽn Chúấ.
Thấnh rực sấng tựấ đấ qúy túyẽt vợi, nhự ngoc thấch trong súot tựấ phấ lẽ. Thấnh co tựợng rong vấ cấo, vợi
mựợi hấi cựấ do mựợi hấi thiẽn thấn cấnh giự, vấ trẽn cấc cựấ co ghi tẽn mựợi hấi chi toc con cấi It-rấ-ẽn.
Phìấ đong co bấ cựấ, phìấ bấc bấ cựấ, phìấ nấm bấ cựấ vấ phìấ tấy bấ cựấ. Tựợng thấnh xấy trẽn mựợi hấi
nẽn mong, trẽn đo co tẽn mựợi hấi Tong Đo cúấ Con Chiẽn.
Trong thấnh, toi khong thấy co Đẽn Thợ, vì Đực Chúấ, Thiẽn Chúấ Toấn Nấng, vấ Con Chiẽn lấ Đẽn Thợ cúấ
thấnh. Thấnh chấng cấn mất trợi mất trấng chiẽú sấng, vì đấ co vinh qúấng Thiẽn Chúấ toấ rấng, vấ Con
Chiẽn lấ ngon đẽn chiẽú soi. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng (Ga 14: 23-29)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đực Giẽ-sú noi vợi cấc mon đẽ rấng : “Ai yẽú mẽn Thấy, thì sẽ giự lợi Thấy. Chấ Thấy sẽ yẽú mẽn
ngựợi ấy. Chấ Thấy vấ Thấy sẽ đẽn vấ ợ lấi vợi ngựợi ấy. Ai khong yẽú mẽn Thấy, thì khong giự lợi Thấy. Vấ
lợi ấnh ẽm nghẽ đấy khong phấi lấ cúấ Thấy, nhựng lấ cúấ Chúấ Chấ, Đấng đấ sấi Thấy. Cấc điẽú đo, Thấy đấ
noi vợi ấnh ẽm, đấng khi con ợ vợi ấnh ẽm. Nhựng Đấng Bấo Trợ lấ Thấnh Thấn Chúấ Chấ sẽ sấi đẽn nhấn
dấnh Thấy, Đấng đo sẽ dấy ấnh ẽm moi điẽú vấ sẽ lấm cho ấnh ẽm nhợ lấi moi điẽú Thấy đấ noi vợi ấnh ẽm.

“Thấy đẽ lấi bình ấn cho ấnh ẽm, Thấy bấn cho ấnh ẽm bình ấn cúấ Thấy. Thấy bấn cho ấnh ẽm khong thẽo
kiẽú thẽ giấn. Anh ẽm đựng xấo xúyẽn cúng đựng sợ hấi. Anh ẽm đấ nghẽ Thấy bấo : ‘Thấy rấ đi vấ đẽn cúng
ấnh ẽm’. Nẽú ấnh ẽm yẽú mẽn Thấy, thì hấn ấnh ẽm đấ vúi mựng vì Thấy đi vẽ cúng Chúấ Chấ, bợi vì Chúấ
Chấ cấo trong hợn Thấy. Bấy giợ, Thấy noi vợi ấnh ẽm trựợc khi sự viẽc xấy rấ, đẽ khi xấy rấ, ấnh ẽm tin.”
Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM
BÌNH AN ĐÍCH THỰC
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Gấ 14,27)
Suy niệm: Mot con ngựợi tấi bấ loi lấc nhự Nấpolẽon mấ cúng phấi thot lẽn: “Cách giữ lời hứa tốt nhất là
đừng bao giờ hứa.” Co lẽ hợn ấi hẽt ong cấm nghiẽm đựợc sấú xấ tình cấch bất toấn, hấy thấy đoi cúấ con
ngựợi chúng tấ. Qúấ thực, nhiẽú khi chúng tấ hựấ mấ khong thực hiẽn điẽú mình đấ hựấ. Chúấ Giẽ-sú hựấ
vợi cấc mon đẽ mot lợi hựấ thất đoc đấo: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy không như thế gian ban
tặng.” Đoi vợi Chúấ, giựấ lợi hựấ vợi hiẽn thực khong co khoấng cấch. Đo mợi lấ sự bình ấn đìch thực, sự
bình ấn trong tấm hon cúấ ngựợi đất niẽm tin sấú xấ vấo Thiẽn Chúấ, sự bình ấn chúng tấ co thẽ thấy nợi
nhựng ấi “yêu mến và giữ lời của Thiên Chúa.”
Mời Bạn: Ở moi lình vực, moi cấp đo, trong giấ đình cúng nhự ngoấi xấ hoi, thự bình ấn giấ tấo xúất hiẽn vợi
múon hình vấn trấng lấm cho chúng tấ dẽ bi lấm tựợng. Vì thẽ, phấn biẽt đựợc đấú lấ bình ấn đìch thực cúấ
Chúấ bấn tấng, đấú lấ thự bình ấn giấ tấo do chúng tấ tấo rấ thực sự lấ điẽú hẽt sực cấn thiẽt. Đẽ đựợc bình
ấn Chúấ bấn, bấn phấi trấ giấ bấng cấch hy sinh sự bình ấn giấ tấo đợi nấy, bấn ấ!
Chia sẻ: Lấú nấy toi vấ giấ đình toi song trong sự bình ấn nấo?
Sống Lời Chúa: Vợi tất cấ nhựng ngựợi mấ bấn gấp gợ, bấn hấy lúon cự xự cấch vúi tựợi thấn thiẽn bấng
tình bấc ấi siẽú nhiẽn thực sự.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa xin đổ tràn tâm hồn con gia đình con bình an của Chúa
để chúng con có thể đem chia sẻ bình an ấy cho anh em con nữa.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2022
Đóng góp Mục vụ Hàng năm (ACA) 2022
CHÚNG TA CÙNG NHAU TRỞ NÊN CHÚA KITÔ CHO MỌI NGƯỜI
Giáo xứ chúng ta đang sống ơn gọi này với sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc Đóng góp Mục vụ Hàng
năm (ACA). Món quà của anh chị em ủng hộ cho các linh mục, phó tế, nữ tu và các anh chị em
giáo dân phục vụ tất cả chúng ta khi chúng ta cùng lớn lên trong đời sống đức tin. Xin cảm ơn
tất cả những ai đã gửi lại món quà và cam kết cho ACA. Tuần này anh chị em sẽ nhận được lá thư cập nhật
chiến dịch của Đức Tổng Etienne. Nếu món quà của anh chị em gửi cùng lá thư này qua bưu điện, xin cảm ơn
anh chị em vì sự hồi đáp mau chóng! Như anh chị em biết, tất cả các quỹ nhận được vượt qua con số mục tiêu
của chúng ta, nó sẽ được hoàn trả lại cho giáo xứ để hỗ trợ cho các dự án Cải tiến Thiết bị Công nghệ của Giáo
xứ.

ACA GOAL: $124,553
Mục tiêu giảm giá thành cho việc Cải tiến Thiết bị Công nghệ
Báo cáo tiền hứa cam kết đến ngày 17/5/2022:
Pledged: $36,393
97 trong tổng số 1,828 hộ gia đình (5%)

Monday, May 23
7:45 am Melanie Mary Kondrat +
by Steve & Jane Wraith
Presider: Fr. Tom

Tuesday, May 24
7:45 am Eugene Santos +
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, May 25
7:45 am Bob & Zelma Stevenson +
by Karen Stevenson
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Rodolfo Medina +
by Silvia Medina
Presider: Fr. Tom

Sunday, May 29
Seventh Sunday
of Easter
READING I
ACTS 7:55-60
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 97:1-2, 6-7, 9
The Lord is King,
the most high over all the earth.
READING II
REVELATION 22:12-14, 16-17, 20
GOSPEL
JOHN 17:20-26
7:30 am Lance Seidel
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Kevin & Monique Ramat
Presider: Fr. Bazil

Thursday, May 26
Ascension
7:45 am Ledoven Mantilla +
by Monina Mantilla
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Confirmation Mass
Presider: Bishop Schuster

11:00 am (Sp) Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom

Friday, May 27
7:45 am Theresa Hue + by Thuy Nga Nguyen
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm Thanksgiving for Birthday
by Mely Lopez
Presider: Fr. Bazil
Saturday, May 28
8:00 am Angelo DeSimone +
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Kathryn Deacy + by Family
Presider: Fr. Tom

5:00 pm Lydia Bravo + by Flor Garcia
Presider: Fr. Bazil

Hiện tại giờ Giải Tội
thứ Bảy từ 2:00—4:00 pm.
Bắt đầu thứ Bảy ngày mùng 4/6/2022,
Giờ Giải tội sẽ thay đổi:
3:30 - 4:30 pm.

Ý CẦU NGUYỆN: THÁNG 5
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ
Chúng tấ cấú ngúyẽn cho moi ngựợi trẽ, lấ nhựng ngựợi đựợc mợi goi song đợi song viẽn mấ
n; xin cho ho nhìn thấy nợi cúoc đợi cúấ Đực Mấriấ cấch thực lấng nghẽ,
tinh thấn phấn đinh sấú xấ, long cấn đấm bất ngúon tự đực tin, vấ sự tấn túy phúc vú.

Vui lòng tham gia với chúng tôi
Thánh lễ Chúa nhật 29/5
lúc 9:00 a.m. để cảm ơn và tri ân
Donna Schlager nghỉ hưu.
Tiếp theo Lễ tân tại Parish Hall

Knights of Columbus
Giờ cầu nguyện Bông Hồng Bạc
(Silver Rose)
Thứ Bảy ngày 28/5 @ 12:00 pm
Chủ sự: Cha Tom

Báo cáo từ Hội đồng Tài Chánh


Búoi hop Bấn Tấi Chấnh gấp mất vấo ngấy 28 thấng 4. Nấm tấi chấnh cúấ Giấo xự sẽ kẽt thúc vấo
ngấy 30 thấng 6, vì vấy Bấn Tấi Chấnh chì con hấi búoi hop con lấi trựợc khi kẽt thúc nấm. Hoi đong
Tấi Chấnh co hấi thấnh viẽn sẽ kẽt thúc nhiẽm ky vấo ngấy 30 thấng 6. Giấo xự sẽ nhấn đợn tiẽp
nhấn thấnh viẽn mợi cho nấm tợi. Nẽú co ấnh chi ẽm nấo múon ghi dấnh, xin vúi long liẽn lấc vợi vấn
phong Giấo xự đẽ biẽt thẽm chi tiẽt.



Giấo xự đấng bấn ron vợi viẽc sựấ chựấ vấ bấo trì cấc cợ sợ cúấ chúng tấ. Dự ấn thấy mấi cúấ toấ nhấ
Good Shẽphẽrd hiẽn đấ hoấn tất. Cấc bực tựợng cúấ phong Gym đấ đựợc sợn qúẽt lấi. Bấy mấy nựợc
nong mợi đấ đựợc lấp đất trong cấc toấ nhấ khấc nhấú. Cong viẽc kẽ tiẽp bấo gom thấy bong đẽn bẽn
nhấ trựợng ($43,500) vấ mấy điẽú hoấ khong khì mợi cho Nhấ Xự ($22,700).



Co tin vúi vấ tin khong vúi đẽ bấo cấo liẽn qúấn đẽn viẽc doấnh thú cúấ Giấo xự cho đẽn nấy. Tin vúi
lấ, đẽn cúoi thấng 3, con so qúyẽn gop trong cấc thấnh lẽ đấ giấ tấng. Con so nấy tấng chú yẽú do so
ngựợi thấm dự thấnh lẽ tấng, vấ sự giợi hấn Covid đấng gợ bo dấn. Tiẽn dấng cúng trực túyẽn (EFT)
cúng tấng lẽn. Mấc dú co nhựng mất tìch cực nấy, nhựng vấn co tin xấú lấ viẽc Hy Sinh Dấng Hiẽn vấn
thấp hợn đựợc dự đoấn, kẽt qúấ lấ, chúng toi khong thẽ dự đoấn Giấo xự sẽ đú ngấn sấch thú nhấp
bình thựợng trong nấm nấy.



Giấo xự vấn đấng tìm kiẽm ngựợi thấy thẽ lấú dấi cho Donnấ Schlấgẽr, Qúấn tri viẽn cúấ Giấo xự.
Giấo xự cúng đấng con mot cong viẽc đấng mợ cho nhấn viẽn Kẽ Toấn. Xin hấy vúi long liẽn lấc vợi
Vấn phong Giấo xự vẽ chi tiẽt liẽn qúấn đẽn cấc vi trì nấy.
Thư ký: Steven Wraith

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO PHẢN ĐỐI VIỆC PHÁ THAI?
Tác giả: Philip Kosloski

WHĐ (05.5.2022) - Giáo hội Công giáo dạy rằng phá thai là tội giết
người. Đây là lý do chính khiến Giáo hội chống lại việc phá thai. Giáo hội
Công giáo vẫn là một trong số ít những người lên tiếng phản đối việc
phá thai trên thế giới, và chúng ta thường bị đặt nghi vấn về điều đó.
Tại sao Giáo hội Công giáo không ủng hộ việc phá thai?

Sấch Giấo ly cúấ Giấo hoi Cong giấo đựấ rấ ly do chi tiẽt tấi sấo Giấo hoi chong lấi viẽc phấ thấi.

“Sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Ngay từ giây phút bắt đầu
hiện hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi của một nhân vị, trong đó có quyền được sống
là quyền bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo vô tội…
Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay
đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích
hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân lý.” (Trìch sấch Giấo Ly cúấ
Hoi Thấnh Cong Giấo so 2270, 2071)
Thấnh Giấo Hoấng Gioấn Phấolo II đấ viẽt trong Thong điẽp Tin Mựng vẽ sự song: viẽc phấ thấi thựợng đựợc xấ
hoi goi vợi nhựng cấi tẽn khấc nhấú đẽ lấm cho no co vẽ khong phấi lấ giẽt ngựợi.

"Chính trong trường hợp phá thai, người ta tuân theo sự phát triển của một hệ thống thuật ngữ nhập nhằng nước
đôi, như thuật ngữ “sự ngừng có thai” (hay “hút điều hòa kinh nguyệt” thường dùng ở Việt Nam), vốn hướng tới việc
che dấu thực chất của nó và làm bớt tính nghiêm trọng của nó trong dư luận quần chúng. Có lẽ hiện tượng ngôn
ngữ học này, chính nó là hội chứng của một sự bất ổn mà các lương tâm đã cảm nghiệm thấy. Nhưng không lời nào
đạt đến kết quả thay đổi thực tại của cả sự việc: sự phá thai do cố ý gây ra, dù được thực hiện bằng cách nào, vẫn là
việc giết chết, có suy nghĩ và trực tiếp, một con người trong giai đoạn đầu cuộc đời của nó, ở giữa sự thụ thai và sự
sinh đẻ."
Phấ thấi lấ loi phấm trực tiẽp đẽn điẽú rấn cúấ Thiẽn Chúấ “Chợ giẽt ngựợi”.
Đong thợi, trong khi chong lấi viẽc phấ thấi, Giấo hoi cúng co gấng lấm moi thự trong khấ nấng cúấ mình đẽ bấo
vẽ phú nự vấ ho trợ cho ho. Giấo hoi khong cho rấng phú nự nẽn bi bo rợi hoấc bi loấi bo, nhựng giấ đình nhấn
loấi cấn phấi đon nhấn tất cấ phú nự vấ qúấn tấm đẽn ho khi ho gấp khúng hoấng.
Giấo hoi phấn đoi viẽc phấ thấi khong phấi vì ghẽt phú nự, mấ vì Giấo Hoi tin rấng moi mấng song cúấ con ngựợi
cấn đựợc bấo vẽ vấ viẽc giẽt ngựợi lấ sấi trấi.
Jos. Đăng Vũ
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (4.5.2022)

THÔNG TIN
1. GHI DANH LỚP THÊM SỨC
(CONFIRMATION— S.A.Y. | ST-ANTHONY YOUTH)
Ghi dấnh cấc ẽm thấm dự lợp Thẽm Sực hoấc sinh hoất Nhom Giợi Trẽ
St. Anthony, xin vấo wẽbsitẽ cúấ Giấo xự:
st-anthony.cc / FAITH FORMATION
YOUTH GROUP ONLINE REGISTRATION: https://sites.google.com/view/st-anthonyyouthgroup/home/registration
 Cấn điẽn đợn trực túyẽn (onlinẽ) cấc thong tin yẽú cấú. Ngựợi phú trấch Nhom vấ Lợp Thẽm

Sực sẽ liẽn lấc trực tiẽp vợi giấ đình qúấ phonẽ cấll hoấc ẽmấil.

2. VIETNAMESE LEGION OF MARY (LEGIO—HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ)
Thấm giấ hoi viẽn Đấo Binh Đực Mẽ nhấm giúp thấm nhiẽm mot long súng kình
Đực Mấriấ cấch sấú sấc vấ mấnh mẽ, thúc đấy viẽc đựấ dấn nhựng ngựợi khong
thúoc Giấo hoi trợ vẽ vợi Giấo hoi Cong giấo.
Liên lạc : - Anh Pấúl Mấn Ngúyẽn, (425) 246-2069

|

linhmấn@yấhoo.com

- Chi Mấriấ Húong Ngúyẽn, (253) 839-0137 | dấú4ngúyẽn@yấhoo.com
- Chi Tinấ Ho, (206) 934-9394 |

vvdylấn2013@gmấil.com

3. THE VIETNAMESE MINISTRY COMMISSION (VMC)
“Giáo dân Việt Nam tại St. Anthony nhiệt tâm dấn thân phục vụ cho Công Việc của Thiên Chúa.”
Sự mấng cúấ VMC nhấm đựấ rấ nhựng ho trợ vấ khúyẽn khìch ấnh chi ẽm giấo dấn dấn thấn
cho Giấo hoi, thúc đấy sự hiẽú biẽt vấ gấn kẽt vợi cấc nẽn vấn hoấ đấ dấng trong giấo xự St.
Anthony, vấ cúng vợi ấnh chi ẽm mình đẽn gấn vợi Chúấ Giẽsú hợn.
Múc tiẽú: Khúyẽn khìch ấnh chi ẽm giấo dấn tìch cực thấm giấ vấo cấc sinh hoất
múc vú trong giấo xự.
Liên lạc: - Anh Michấẽl Ho, (253) 844-1488 | michấẽlấndấnh@gmấil.com
- Chi Thúy Vú, (425) 442-6510 | túngthúy@hotmấil.com
- Sr. Mấriấ Phúong Dinh, (425) 277-6242 | srmấriấ@st-ấnthony.cc

www.st-anthony.cc
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

