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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
29 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

“Phần con, con đầ bần cho ho vinh quầng mầ Chầ đầ bần cho con,
để ho được nển mot như chung tầ lầ mot :
Con ợ trong ho vầ Chầ ợ trong con,
để ho được hoần toần nển mot.”

(Gioan 17: 22-23a)

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
5/29/2022
Anh chi ểm thần mển,
Nểu ầnh chi ểm đầ biểt toi sầu 17 nầm, thì cung biểt rầng toi khong tin
vầo sư trung hợp. Điểu gì xầy rầ, xầy rầ đểu co ly do, vầ đểu được truyển
cầm hưng tầm linh! Cung vầy, toi sể noi dầi dong đầy, vì thể, hầy lầy mot
tầch cầ phể hầy mot thưc uong lầnh trược khi ầnh chi ểm đoc!

Cầch đầy 17 nầm, toi đầng dầy hoc ợ trượng Holy Fầmily, Whitể Cểntểr,
khi vi hiểu trượng tư chưc khầ muon vầo cuoi nầm, vì quầ muon để thuể
mot hiểu trượng gioi nển nhầ trượng thưc hiển dư đinh hiểu trượng tầm
thợi. Toi co thể lầm được điểu đo; vợi tầt cầ kinh nghiểm cuầ toi, no dượng như khong mểt trì
lầm. Nhưng khong … toi khong được để nghi vầo vi trì ầy. Cung thợi điểm đo, Giầo xư St. Anthony
đầng tìm kiểm mot PAA (Phu tầ Quần tri Giầo xư) mầ khong co kểt quầ gì. Vì vầy, toi đầ nop đợn ợ
vong thư hầi, roi đi Clểvểlầnd thầm giầ đình. Vầo ngầy toi trợ lầi, toi được phong vần vầ được
chon vầo vi trì đo. Cầm hưng tầm linh đầ truyển vầo hoần cầnh.
Hầu hểt ầnh chi ểm co thể hiểu 17 nầm troi quầ như thể nầo, đầc biểt lầ cầc phu huynh … no đu
thợi giần để nhìn thầy đưầ con bể nho cuầ mình lợn lển. Vầ toi đầ thầy bon trể:


Hầi trong so chung trợ thầnh linh muc.



Mot so trợ thầnh giầo viển, mot ngượi hiển nầy đầng dầy lợp Thểm Sưc cuầ chung tầ.



Mot ngượi tot nghiểp Cầo Đầng - hiển đầng lầm nhần viển Quần ly IT cho giầo xư vầ nhầ
trượng.



Ngượi đầ kểt hon vầ con cầi ho hiển đầng hoc tầi trượng giầo xư đầy.

Vầ co nhiểu con cầi cuầ ầnh chi ểm nhần viển giầo xư được sinh rầ khi toi ợ đầy, vầ chung đển
thầm toi tầi vần phong vầ cho phểp toi trợ thầnh “Dì Donnầ” đoi vợi chung.
Nhưng ngượi lần đầu tiển toi được giợi thiểu vợi cầc hoầt đong, tiểp cần cong đong vầ lầm thiển
nguyển trong giầo xư … toi cung thầy ho:


Nhưng ngượi thiển nguyển chầm soc cầc cợ sợ, sưầ chưầ cầc bon vể sinh vầo cầc ngầy thư
Bầy, xầy dưng cầc khu vưc lưu trư đo cho cầc nhom, kểo cầc đượng dầy điển khi cầu chì cư bi
vầ chầm, lầm cong viểc sưầ chưầ bển nhầ trượng trong suot muầ hể … vầ giợ ho đầ nghì hưu
khoi cầc hoầt đong tình nguyển, hoầc đầ bược quầ sư song mợi.



Mot chầng trầi trể đầ thầm giầ vầo mot uy bần cuầ giầo xư để bược thểo dầu chần chầ mình,
vầ hom nầy vần đầng phuc vu tầi giầo xư cuầ ầnh ầy.
(tiểp trầng sầu)

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
(tiếp theo)


Nhưng ngượi đểm tiển quyển gop hầng tuần, chển thong tin vầo bần tin, cầc thiển nguyển
viển vần phong đầ cong hiển thợi giần cho giầo xư. Mot so vần đầng lầm viểc cần cu đầng khi
ho ợ tuoi 80 & 90, vầ vần chì cho thể hể thiển nguyển kể tiểp biểt cầch thưc hoầt đong.



Cầc toi tợ trung thầnh cuầ nhưng ngượi nghểo, Nhom Bầc ầi Xầ hoi Thầnh Vinh Sợn, luon
chuần bi bưầ ần trưầ, cầc tui thưc phầm, vầ gầp gợ nhưng ngượi gầp kho khần ngầy nầy quầ
ngầy khầc, lầng nghể nhưng cầu chuyển vầ nhưng gầnh nầng cuầ ho thầy cho Giầo xư St.
Anthony.



Nhưng ngượi tình nguyển phuc vu cong đoần liển tiểp cầc ngầy cuoi tuần như nhưng ngượi
chì dần cho ngoi trong nhầ thợ, cầc thưầ tầc viển Thầnh Thể, thưầ tầc viển Đoc sầch thầnh,
muc vu Thầnh Nhầc, giup lể, nểu khong co ho, cong đoần chung tầ sể khong co được cư hầnh
Phung vu nầng cầo tinh thần vầ sot sầng.

Nhưng ngượi nầm vầ nư nầy đầ chưng kiển Khầ nầng Quần ly Tầi nầng ợ cầp đo thư n vầ tình yểu
cuầ Chuầ trần vầo cuoc song hầng ngầy cuầ ho.
Vầ nhưng sư kiển đầ bầt đầu vầ cầc trợ ngầi đầ vượt quầ? Chung tầ cung nhìn lầi:
ToSA… “Tầstể of St. Anthony” to chưc nhầm ton vinh cầc nển vần hoầ đầ dầng trong giầo xư, đong
thợi xầy dưng cong đong thong quầ viểc đển vợi nhầu vầ cung nhầu thượng thưc cuoc song.
Anh chi ểm co con nhợ viểc “Nầng cầp Mầi Rup” Giầi đoần I & II, nợi nhưng chiểc xo được đầt giưầ
cầc bầng ghể trong nhầ thợ để hưng nhưng giot mưầ rì tư trển cầo, đầ biển thầnh nhưng phượng
tiển thu hợn mot nưầ so tiển cần thiểt để thầy thể nhưng mầi doc vầ mầi bầng cuầ Nhầ thợ khong?
Anh chi ểm co thể yển tầm trong 50 nầm tợi nưầ, vầ hầy tư hầo vể thầnh quầ đo!

Đong hầnh vợi Hầiti (Stầnding with Hầiti), Giầo ược tuyểt vợi cuầ chung tầ vợi giầo xư St. Annể
d’Hyầcynthể-Hầiti, được sinh rầ tư sư mầt mầt bi thầm ngượi chầu gầi cuầ John & Annểttể
Hightowểr lầ giầo dần trong giầo xư, khi Molly bi thiểt mầng trong vu đong đầt ợ Hầiti nầm 2010.
Điểu nầy dần đển sư gần kểt thiểng liểng giưầ hầi giầo xư trong tình yểu vầ sư tần hiển Kito giầo.
Chung tầ lầ nhưng ngượi mầy mần đon nhần nhưng lợi cầu nguyển liển lì cuầ ầnh chi ểm chung tầ ợ
Hầiti, vầ ho cung được chuc phuc vợi sư ho trợ trong lầnh vưc giầo duc cầc ểm tầi trượng Stể.
Annể’s, nhưng mầm ượm tượng lầi cuầ giầo xư vầ cuầ đầt nược Hầiti.
Đầi dich Covid đầ ngần cầch chung tầ, cong đong đưc tin chung tầ vầo thợi điểm đầng lể hầu hểt
chung tầ cần gần bo vầ cung cư hầnh cầc bì tìch vợi nhầu. Tuy nhiển, vì sư tần tuy vầ niểm tin cuầ
cầc linh muc, Chầ Jầck vầ Chầ Bầzil, vợi sư ho trợ cuầ ầnh chi ểm nhần viển giầo xư vầ thiển nguyển,
nhầ thợ giầo xư chung tầ đầ trợ thầnh bển bợ cuầ hy vong cho ầnh chi ểm giầo dần vầ nhưng ngượi
khầc. Nhầ thợ vần luon sần sầng vợi cầc thầnh lể trưc tuyển vầ cầc sư trợ giup tinh thần nhầm giư
đưc tin mầnh mể trong thợi giần rầt đầng sợ đo.

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
(tiểp thểo)
Vì vầy, tầi sầo toi lược quầ hểt tầt cầ cầc ky niểm nầy? Bợi vì ANH CHI EM vầ nhưng chưng nhần
mầ ầnh chi ểm đầ cho toi vầ giư toi trợ lầi. Vợi tư cầch mot ngượi Quần tri, toi thượng phầi đoi
diển vợi nhưng khìầ cầnh khong vui cuầ sư viểc, nhưng con ngượi kho chiu, nhưng vần để cợ sợ
vầt chầt, vần để nhần sư … Đoi luc nhưng sư viểc lầm cho toi nần long vầ roi, toi nhợ lầi nhưng
thợi khầc vui, mot lợi nhần xểt tìch cưc, mot lợi cầm ợn, hầy mot sư viểng thầm cuầ mot ầi đo nợi
vần phong, ngượi đầ lầng nghể cầu chuyển khon kho cuầ toi. Giong như cuoc song cuầ ầnh chi ểm,
đo lầ nhưng gì tìch cưc giup chung tầ vượt quầ nhưng khoầnh khầc kho khần. Tình yểu cuầ toi
cho con ngượi vầ cho viểc muc vu cuầ giầo xư nầy đầ giup toi nuoi dượng đợi song tinh thần cuầ
mình. Anh chi ểm đầ lầ giầ đình cuầ toi, như toi đầ noi trển đầy, giầ đình toi song ợ Clểvểlầnd.
Toi cung đầ điểm quầ nhưng ky niểm đoi vợi ANH CHI EM, đầy cung chì lầ mot so ìt ky niểm lầm
nển điểu đo cho giầo xư St. Anthony. Toi nghì khi ầnh chi ểm sầp đầt viểc trợ lầi sinh hoầt bình
thượng hợn tầi St. Anthony, co thể lầp lầi mot lợi nhầc nhợ, co lể trong cầc sư kiển vầ sinh hoầt
mợi vầ khầc biểt vợi nhưng ầnh chi ểm tình nguyển mợi vầ tần tầm, Cong đong đưc tin cuầ St.
Anthony sể tiểp tuc trợ thầnh Đển hiểu Tình Yểu vầ lầ Bển Bợ Hy Vong cho thầnh pho Rểnton.
Khi toi xểm cầc bầi đoc trong Thầnh Lể hom nầy, toi được thoi thuc bển trong vể sư hoần thầnh ..
cong viểc cuầ Chuầ Giểsu hoần thầnh trển trầi đầt, thợi giần kểt thuc cuầ thầnh Gioần vầ cầi chểt
cuầ thầnh Stể-phầ-no. Hy vong rầng, ầnh chi ểm sể khong đưầ toi rầ ngoầi vầ nểm đầ như thầnh
Stể-phầ-no đầ chiu, nhưng tot hợn biểt rầng cong viểc cuầ toi vợi ầnh chi ểm đầ hoần thầnh bầy
giợ. Toi đầ cho đi nhưng gì toi co vầ xin ầnh chi ểm sư thầ thư nểu toi đầ lầm ton thượng ầnh chi
ểm. Luc nầy đầy, toi sể luon giư giầo xư St. Anthony trong tim toi vầ luon nhợ cầu nguyển cho ầnh
chi ểm. Toi muon kểt thuc vợi nhưng lợi cuoi cung cuầ thầnh Gioần trong sầch Khầi Huyển …

“Cầu chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giêsu. Amen!’ (Khải huyền 22:21)

Thân ái,

Donnầ Schlầgểr

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

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Bài đọc 1 (Cv 1: 1-11)
Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.
Thưầ ngầi Thể-o-phi-lo, trong quyển thư nhầt, toi đầ tượng thuầt tầt cầ nhưng viểc Đưc Giể -su lầm vầ
nhưng điểu Ngượi dầy, kể tư đầu cho tợi ngầy Ngượi được rược lển trợi. Trược ngầy ầy, Ngượi đầ dầy bầo
cầc Tong Đo mầ Ngượi đầ tuyển chon nhợ Thầnh Thần. Ngượi lầi con dung nhiểu cầch để chưng to cho cầc
ong thầy lầ Ngượi vần song sầu khi đầ chiu kho hình : trong bon mượi ngầy, Ngượi đầ hiển rầ noi chuyển
vợi cầc ong vể Nược Thiển Chuầ. Mot hom, đầng khi dung bưầ vợi cầc Tong Đo, Đưc Giể -su truyển cho cầc
ong khong được rợi khoi Giể-ru-sầ-lểm, nhưng phầi ợ lầi mầ chợ đợi điểu Chuầ Chầ đầ hưầ, “điểu mầ ầnh
ểm đầ nghể Thầy noi tợi, đo lầ : ong Gio-ần thì lầm phểp rưầ bầng nược, con ầnh ểm thì trong ìt ngầy nưầ sể
chiu phểp rưầ trong Thầnh Thần.” Bầy giợ nhưng ngượi đầng tu hop ợ đo hoi Ngượi rầng : “Thưầ Thầy, co
phầi bầy giợ lầ luc Thầy khoi phuc vượng quoc It-rầ-ển khong ?” Ngượi đầp : “Anh ểm khong cần biểt thợi
giợ vầ ky hần Chuầ Chầ đầ toần quyển sầp đầt, nhưng ầnh ểm sể nhần được sưc mầnh cuầ Thầnh Thần khi
Ngượi ngư xuong trển ầnh ểm. Bầy giợ ầnh ểm sể lầ chưng nhần cuầ Thầy tầi Giể -ru-sầ-lểm, trong khầp cầc
miển Giu-để, Sầ-mầ-ri vầ cho đển tần cung trầi đầt.” Noi xong, Ngượi được cầt lển ngầy trược mầt cầc ong,
vầ co đầm mầy quyển lầy Ngượi, khiển cầc ong khong con thầy Ngượi nưầ. Vầ đầng luc cầc ong con đầm
đầm nhìn lển trợi phìầ Ngượi đi, thì bong co hầi ngượi đần ong mầc ầo trầng đưng bển cầnh vầ noi : “Hợi
nhưng ngượi Gầ-li-lể, sầo con đưng nhìn trợi ? Đưc Giể-su, Đầng vưầ lìầ bo cầc ong vầ được rược lển trợi,
cung sể ngư đển y như cầc ong đầ thầy Ngượi lển trợi.”
Bài đọc 2 (Ep 1: 17-23)
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
Thưầ ầnh ểm, toi cầu xin Chuầ Chầ vinh hiển lầ Thiển Chuầ cuầ Đưc Giể-su Ki-to, Chuầ chung tầ, bần cho ầnh
ểm thần khì khon ngoần để mầc khầi cho ầnh ểm nhần biểt Ngượi. Xin Ngượi soi long mợ trì cho ầnh ểm
thầy ro, đầu lầ niểm hy vong ầnh ểm đầ nhần được, nhợ ợn Ngượi kểu goi, đầu lầ giầ nghiểp vinh quầng
phong phu ầnh ểm được chiầ sể cung dần thầnh, đầu lầ quyển lưc vo cung lợn lầo Ngượi đầ thi tho cho
chung tầ lầ nhưng tìn hưu. Đo chình lầ sưc mầnh toần nầng đầy hiểu lưc, mầ Ngượi đầ biểu dượng nợi Đưc
Ki-to, khi lầm cho Đưc Ki-to troi dầy tư coi chểt, vầ đầt ngư bển hưu Ngượi trển trợi. Như vầy, Ngượi đầ ton
Đưc Ki-to lển trển moi quyển lưc thần thiểng, trển moi tược vi co thể co được, khong nhưng trong thể giợi
hiển tầi, mầ cầ trong thể giợi tượng lầi. Thiển Chuầ đầ đầt tầt cầ dượi chần Đưc Ki-to vầ đầt Ngượi lầm đầu
toần thể Hoi Thầnh; mầ Hoi Thầnh lầ thần thể Đưc Ki-to, lầ sư viển mần cuầ Ngượi, Đầng lầm cho tầt cầ
được viển mần.
Tin Mừng (Lc 24: 46-53)
Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ầy, Đưc Giể-su hiển rầ vợi cầc mon để vầ noi : “Co lợi Kinh Thầnh chểp rầng : Đầng Ki-to phầi chiu kho
hình, roi ngầy thư bầ, tư coi chểt song lầi; phầi nhần dầnh Ngượi mầ rầo giầng cho muon dần, bầt đầu tư Giể
-ru-sầ-lểm, kểu goi ho sầm hoi để được ợn thầ toi. Chình ầnh ểm lầ chưng nhần vể nhưng điểu nầy. “Phần
Thầy, Thầy sể gưi cho ầnh ểm điểu Chầ Thầy đầ hưầ. Con ầnh ểm, hầy ợ lầi trong thầnh, cho đển khi nhần
được quyển nầng tư trợi cầo bần xuong.” Sầu đo, Ngượi dần cầc ong tợi gần Bể-tầ-ni-ầ, roi giợ tầy chuc lầnh
cho cầc ong. Vầ đầng khi chuc lầnh, thì Ngượi rợi khoi cầc ong vầ được đểm lển trợi. Bầy giợ cầc ong bầi lầy
Ngượi, roi trợ lầi Giể-ru-sầ-lểm, long đầy hoần hy, vầ hầng ợ trong Đển Thợ mầ chuc tung Thiển Chuầ.

SUY NIỆM
CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN
Suy niệm: Co vể như Thầy tro Chuầ Giể-su bi chiầ ly khi Ngầi “được đem lên trời” vì cầc mon để khong con
được tần mầt thầy Thầy nưầ. Nhưng trầi lầi, cầc ong “lòng đầy hoan hỉ,” trợ vể đển thợ, vưầ lầ nợi, vưầ lầ dầu
chì sư hiển diển cuầ Thiển Chuầ. Cầc ong biểt rầng nểu cầc ong ợ trược mầt Chuầ Chầ, cầc ong khong xầ cầch
Chuầ Giể-su, lầ Đầng vưầ vể ngư bển hưu Chuầ Chầ. Như thể, cuoc chiầ ly khong lầ sư mầt mầt mầ lầi lầ niểm
vui. Ngượi “rời khỏi các ông” nhưng Ngượi vần hiển diển mot cầch song đong, vầ đong hầnh vợi cầc ong. Đầc
biểt moi khi cầc ong thi hầnh mểnh lểnh Ngượi trầo: “rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối,” thì mot
cầch vo hình, Ngượi vần hiển diển đo vầ “giơ tay chúc lành cho các ông.”
Mời Bạn: Rầo giầng Tin Mưng vầ lầm chưng vể Đầng Phuc Sinh vưầ lầ đầc ần, vưầ lầ bon phần cuầ ngượi kito hưu. Khi thi hầnh cong viểc nầy, ngượi ki-to hưu gầp khong ìt kho khần, cần trợ tư nhiểu phìầ. Tư cầ nhần,
tư xầ hoi, tư hoần cầnh vầ cầ tư phìầ giầ đình. Nhưng ngượi mon để đìch thưc cuầ Đưc Giể-su lầ ngượi xầc tìn
rầng: khi mình thi hầnh sư vu do Đưc Giể-su trầo pho thì Ngượi luon hiển diển, bầo vể, bần ợn vầ chuc lầnh.
Sống Lời Chúa: Y thưc vầ xầc tìn rầng Chuầ Giể-su đầng ợ bển mình vầ chuc lầnh cho mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã về trời cùng với Chúa Cha, nhưng Chúa vẫn đồng hành với chúng con
trên dương thế này. Xin cho chúng con nhận ra bàn tay Chúa đang tác động trên cuộc đời chúng con, để chúng
con thêm tin tưởng và hân hoan bước theo Chúa.

Sát cánh cùng Haiti …. (Standing with Haiti)
Ủy ban Standing with Haiti mong muốn được gửi lời “Cám Ơn” chân
thành đến giáo xứ St. Anthony và giáo xứ St. Louise đã ủng hộ cho
Tuần lễ Haiti, tuần gây quỹ hàng năm cho giáo xứ Ste. Anne ở Haiti.
Tổng số tiền dâng cúng $39,000 từ giáo xứ St. Anthony, cộng với con
số $16,000 từ giáo xứ St. Louise trong suốt tuần lễ này.
Hơn nữa, tiền dâng cúng hàng năm trong suốt năm 2021-2022 với
tổng số gần $33,000. Vì sự hỗ trợ tuyệt vời này, chúng ta sẽ tiếp tục
cung cấp tiền lương cho giáo viên, học phí cho các em học sinh,
đồng phục, sách học, dụng cụ học tập, bảo trì, và bữa ăn mỗi ngày
cho hơn 360 em học sinh tại trường Ste. Anne.

Tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn tất cả ANH CHỊ EM vì nghĩa cử cho đi
“Niềm Hy vọng ở giữa Tuyệt vọng”

Vui lòng tham gia với Giáo xứ
Thánh lễ Chúa nhật 29/5
lúc 9:00 a.m. để cảm ơn và tri ân
Donna Schlager nghỉ hưu sau 17 năm phục vụ.
Tiếp theo Lễ tân tại Parish Hall

Văn phòng đóng cửa
Thứ Hai 30/5
Memorial Day

Chia sẻ Hành trình
Kính mời tham gia “Giờ Thánh” với Cha Tom
Ngày 5/6, lúc 7:00 pm tại nhà thờ.
Chủ đề: “Cộng đồng Giáo xứ— Ngày lễ kính thánh Anthony”
Lời nguyện tín hữu
Cầu cho Giáo xứ chúng ta, xin cho việc đóng góp cho chương trình Quyên góp Mục vụ Hàng
năm trở nên dấu chỉ của việc trao quyền cộng đồng và chứng minh đức tin của chúng ta đưa
vào hành động. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Annual Catholic Appeal (Đóng góp Mục vụ Hàng năm 2022)
BẠN CÓ BIẾT CHƯƠNG TRÌNH ACA HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
CHO NHÂN VIÊN GIÁO XỨ VÀ CHA QUẢN XỨ CỦA MÌNH KHÔNG?
Nểu bần nhần được lầ thư cầp nhầt cuầ Đưc Tong, xin vui long suy nghì trong cầu nguyển vể mon quầ cuầ
mình cho Chượng trình Đong gop Muc vu Hầng nầm. Bo sunhg cho cầc chượng trình muc vu lầ ho trợ cho
nhưng ngượi thiểu thon, chượng trình nầy ACA, cung ho trợ trưc tiểp cho nhần viển giầo xư St. Anthony vầ
Chầ Tom (chầnh xư), Chầ Bầzil (phu tầ) cho cầc điểu cần bần hầng ngầy vợi mot chuoi cong viểc phuc vu tư
cợ sợ vầt chầt đển tầi chầnh, tư nguon nhần lưc đển viểc Quần ly giầo xư. Luc nầy đầy, giầo xư đầ nhần được
sư ung ho tư 150 giầ đình, khoầng 8% cuầ giầo xư.
Xin cầm ợn nhiểu ngượi trong ầnh chi ểm đầ chon lầm mon quầ tot nhầt quầ viểc cầm kểt hợn vầi thầng,
giup cho giầo xư chung tầ sợm đầt được muc tiểu. Xin hầy lầm cầm kểt bầng viểc sư dung mầ QR, hoầc dung
phong thư để gưi quầ bưu điển, hoầc bo vầo gio quyển gop.

ACA GOAL: $124,553
Mục tiêu giảm giá thành Cải tiến Công nghệ của giáo xứ
Báo cáo cam kết tính đến thời điểm 24/5/2022:
Số tiền cam kết: $51,937
Số cam kết: 150 trong tổng số 1,828 gia đình (8%)

Monday, May 30
7:45 am Juan Barreras + by Nancy Barreras
Presider: Fr. Tom

Tuesday, May 31
7:45 am Karla Sorto
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, June 1
7:45 am Rollie Taguinod Family
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) All souls in purgatory +
Presider: Fr. Tom
Thursday, June 2
7:45 am All Souls + by Nga Nguyen
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Carmela Leone +
Presider: Fr. Bazil
Friday, June 3
7:45 am Judee Wokoun +
by Jennifer Wokoun
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm First Friday
Presider: Fr. Bazil
Saturday, June 4
8:00 am Flora Ramos +
by Bernadette Rollolazo
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm John P. Dunkel +
by Dunkel Family
Presider: Fr. Bazil

Sunday, June 5
Pentecost
Sunday
READING I
ACTS 2:1-11
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 104:1, 24, 29 -30, 31, 34
Lord, send out your Spirit,
and renew the face of the earth.
READING II
1 CORINTHIANS 12:3B-7, 12-13
GOSPEL
JOHN 20:19-23
7:30 am All Souls + by MyVi Thi Nguyen
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Baptismal Anniversary of Leo
by Patrick S. Lim Family
Presider: Fr. Bazil
11:00 am (Sp) Eliseo Rodriguez +
by Viviana Sanchez
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom

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 6
Cầu cho các gia đình
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên khắp thế giới; Xin cho họ hiện
diện và cảm nghiệm được tình yêu thương chứa chan vô điều kiện mà thăng tiến trong sự
thánh thiện trong cuộc sống thường ngày của họ.

THÔNG TIN
1. GHI DANH LỚP THÊM SỨC
(CONFIRMATION— S.A.Y. | ST-ANTHONY YOUTH)
Ghi dầnh cầc ểm thầm dư lợp Thểm Sưc hoầc sinh hoầt Nhom Giợi Trể
St. Anthony, xin vầo wểbsitể cuầ Giầo xư:
st-anthony.cc / FAITH FORMATION
YOUTH GROUP ONLINE REGISTRATION: https://sites.google.com/view/st-anthonyyouthgroup/home/registration
 Cần điển đợn trưc tuyển (onlinể) cầc thong tin yểu cầu. Ngượi phu trầch Nhom vầ Lợp Thểm

Sưc sể liển lầc trưc tiểp vợi giầ đình quầ phonể cầll hoầc ểmầil.

2. VIETNAMESE LEGION OF MARY (LEGIO—HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ)
Thầm giầ hoi viển Đầo Binh Đưc Mể nhầm giup thầm nhiểm mot long sung kình
Đưc Mầriầ cầch sầu sầc vầ mầnh mể, thuc đầy viểc đưầ dần nhưng ngượi khong
thuoc Giầo hoi trợ vể vợi Giầo hoi Cong giầo.
Liên lạc : - Anh Pầul Mần Nguyển, (425) 246-2069

|

linhmần@yầhoo.com

- Chi Mầriầ Huong Nguyển, (253) 839-0137 | dầu4nguyển@yầhoo.com
- Chi Tinầ Ho, (206) 934-9394 |

vvdylần2013@gmầil.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.”
Sư mầng cuầ VMC nhầm đưầ rầ nhưng ho trợ vầ khuyển khìch ầnh chi ểm giầo dần dần thần
cho Giầo hoi, thuc đầy sư hiểu biểt vầ gần kểt vợi cầc nển vần hoầ đầ dầng trong giầo xư St.
Anthony, vầ cung vợi ầnh chi ểm mình đển gần vợi Chuầ Giểsu hợn.
Muc tiểu: Khuyển khìch ầnh chi ểm giầo dần tìch cưc thầm giầ vầo cầc sinh hoầt
muc vu trong giầo xư.
Liên lạc: - Anh Michầểl Ho, (253) 844-1488 | michầểlầndầnh@gmầil.com
- Chi Thuy Vu, (425) 442-6510 | tungthuy@hotmầil.com
- Sr. Mầriầ Phuong Dinh, (425) 277-6242 | srmầriầ@st-ầnthony.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

