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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
12 tháng 06, 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.

"Tất cấ những gì Chấ có, đều lấ cuấ Thấy;
Thấnh Thấn sề lấnh nhấn tữ nơi Thấy mấ lóấn truyền chó cấc cón".

(Gioan 16: 15)

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: 3:30 pm - 4:30 pm | Chúa nhật : 4:00 pm - 4:30 pm

Giờ lễ trong tuần và cuối tuần
Thứ Hai—Sáu: 7:45 am
Thứ Bảy: 8:00 am ; 5:00 pm (Saturday Vigil)
Chúa nhật: 7:30 am , 9:00 am, 11:00 am (Spanish)
1:00 pm (in Spanish), 5:00 pm

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
6/12/2022
Anh chi ềm thấn mền,
Ngấy thữ Hấi, 13/6, chung tấ sề mững lề thấnh Anthóny, Thấnh Bấó
trơ cuấ giấó xữ. Đề ghi dấu dip mững nấy, chung tấ sề có mót ngấy
mững lề đấc biềt vấó Chuấ nhất ngấy 12/6 tữ 10:00 ấ.m. đền 4:00
p.m. tấi Pấrish Hấll. Tróng bói cấnh thữc ấn ngón vấ chữơng trình giấi
trì trữc tiềp, đấy sề lấ cơ hói tuyềt vơi đề quy tu chung tấ nhữ mót giấ
đình giấó xữ, nhìn thấy những ngữơi bấn lấu nấm, gấp gơ vấ đón tiềp
cấc ấnh chi ềm giấó dấn mơi. Thềm nữấ, chung tấ sề cữ hấnh thấnh lề
vấó ngấy thữ Hấi, 13/6 luc 7:45 ấ.m., 9:15 ấ. m. (thấnh lề chó nhấ
trữơng), vấ 7:00 p.m. Tói móng gấp ấnh chi ềm mót tróng những cơ
hói đấc biềt chung tấ có đề mững lề vi thấnh Bấó trơ. Lấy thấnh Anthóny … cấu chó chung cón!
Vài lời của thánh Anthony để hướng dẫn chúng ta:
1. Chiều róng cuấ lóng bấc ấi mơ róng trấi tim hềp hói cuấ tói nhấn.

2. Khóng có gì khiền kề tói lói kiều hấnh khiềm tón chó bấng sữ khiềm nhữơng nhấn tình cuấ Đữc
Giềsu Kitó.
3. Sữ khón ngóấn cuấ Thiền Chuấ phấn ấnh quấ khuón mất cuấ linh hón: linh hón nhìn thấy Thiền
Chuấ gióng nhữ Ngấi, vấ linh hón sề biềt nhữ những gì đấ đữơc biềt.
4. Hấy nhìn xềm về đềp, sữ thấnh thiền vấ phấm giấ cuấ Đữc Mấriấ đấy ơn phuc; vấ chuc tung
bấng trấi tim vấ mói miềng cấc viềc lấm cuấ Cón Mề, Đấng đấ lấm Mề nền nhữ vấy. Tróng ấnh
chói lóấ cuấ sữ thấnh thiền, Mề thất tuyềt đềp hơn mói cón cấi Thiền Chuấ. Mề đấ bấó phu cấ
thiền đấng (nghìấ lấ Mề đấ bấó bóc sữ thấn thiềng) tróng vóng vinh quấng cuấ Mề, vinh quấng
nhấn tình cuấ Mề.
5. Bấn có muón giữ Thiền Chuấ luón ơ tróng tấm trì bấn khóng? Hấy cữ ơ yền nhữ Ngấi dững nền
bấn lấ. Đững tìm kiềm mót “bấn” khấc. Đững lấm chó chình bấn khấc hơn những gì Thiền Chuấ
tấó nền bấn lấ. Rói, bấn sề luón có Chuấ ơ tróng tấm trì mình.
6. Sữ sóng cuấ thấn xấc lấ linh hón. Sữ sóng cuấ linh hón lấ Chuấ Kitó.
7. Tinh thấn khiềm nhữơng ngót ngấó hơn mất óng, vấ những ấi nuói dữơng hó vơi mất óng nấy
sề sinh rấ quấ ngót.
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bài đọc 1 (8: 22-31)
Bài trích sách Châm ngôn.

Hãy nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan : “Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của
Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên
thuỷ, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.
Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, khi Đức Chúa chưa
làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đã có ta hiện diện khi Người
thiết lập cõi trời, khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên
cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ,
khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của
Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người.
Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2 (Rm 5: 1-5)
Bài trích thư thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân
sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được
hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân,
vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai
được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất
vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho
chúng ta. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy ; Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho
anh em. Đó là lời Chúa

Tin Mừng (Ga 16: 12-15)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ,
anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho
anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà
loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là
của Thầy mà loan báo cho anh em.” Đó là lời Chúa

Chúa Nhật Lễ Chúa Chúa Ba Ngôi
THIÊN CHÚA “ĐI RA”
“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo
cho anh em.” (Gấ 16,15)
Suy niệm: Nói Thiền Chuấ “đi rấ” nghề có về nghich ly, bơi vì khóng có gì ơ ngóấi Chuấ, vấ Ngấi cung
khóng cấn thềm gì khấc đề phấi “đi rấ”. Đói vơi Thiền Chuấ lấ Đấng tóấn nấng thì “mọi sự Cha
có” khóng chì lấ tất cấ mói sữ hiền hữu trền thề giấn nấy mấ cón lấ chình Ngấi lấ nguón mấch mói sữ
hiền hữu. Vấ “mọi sự Cha có” đó cung lấ cuấ Chuấ Cón, Ngói Hấi Thiền Chuấ. Tróng khung cấnh rất
thấn mất cuấ bữấ Tiềc Ly, Thấy Giề-su bóc ló mấu nhiềm thấm sấu đó cuấ Chuấ Bấ Ngói; vấ vì yều
thữơng nhấn lóấi thấ thiềt, Thấy Giề-su tó rấ chó chung tấ biềt rấng ấi “yêu mến và tuân giữ lời
Ngài” thì Chuấ Chấ vấ Ngấi sề “đi rấ” đề “đến và ở lại nơi người ấy” (x. Gấ 14,23), đề nhơ Thiền Chuấ
“đi rấ”, chung tấ đữơc “đi vấó” vấ ơ lấi tróng Bấ Ngói Thiền Chuấ. Bơi vì khi tấ “yêu mến và tuân
giữ” Lơi Chuấ, Thấnh Thấn sề đềm “mọi sự của Chúa Cha” lấ chình Đữc Giề-su mấ bấn tấng chó chung
tấ.
Mời Bạn: Bấ Ngói Thiền Chuấ lấ khuón mấu cuấ tình yều hiềp thóng. Nhơ bì tìch Thấnh tấy “nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”, chung tấ đữơc nhấn lấm nghìấ tữ tróng “Giấ đình Bấ Ngói”. Bấn
đữơc mơi gói trơ nền tấm gữơng phấn chiều Tình yều Hiềp thóng đó bấng đơi sóng bấc ấi, hiền thấn
phuc vu.
Sống Lời Chúa: Chiềm ngấm Chuấ Giề-su đề luón yều thữơng nhữ Chuấ yều đề ơ lấi tróng tình yều
cuấ Thiền Chuấ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch Tình Yêu, xin giúp con biết họa lại chân dung Chúa Ba
Ngôi bằng đời sống yêu thương tự hiến và quảng đại vị tha. Amen.

Báo cáo Tài Chánh tháng 5, 2022 của Ban Tài Chánh
Ban Tài Chánh đã gặp gỡ nhau buổi tối ngày 19/5. Đó là buổi họp cuối cùng của Donna Schlager với ban Tài
Chánh trong tư cách người Quản lý Giáo xứ. Tất cả chúng tôi đều đánh giá cao cơ hội được nhìn thấy sự quan
tâm và cân nhắc của Donna trong mọi nỗ lực xây dựng Giáo xứ với tư cách người Quản lý Giáo xứ. Như
thường lệ, Donna cập nhật tài chánh Giáo xứ năm nay cho đến tháng 4 với tổng số thu nhập vẫn đang dưới
mức ngân sách 5% cho năm mục vụ 2021-2022.
Dean Savelli, người Quản lý Cơ sở của chúng ta, sẽ tham gia hội đồng và cung cấp tình trạng các dự án gần đây
và các dự án được chia sẻ hiện đang được lên kế hoạch cho mùa hè. Giáo xứ đang tìm cách làm sạch thảm
trong nhà thờ, rửa toàn bộ các cửa sổ phía trên cao quanh nhà thờ, làm lại mặt nền phòng thể dục, và sơn quét
của cấu trúc bên ngoài. Đây mới chỉ là một vài dự án đang được bàn thảo.
Donna cũng xem xét thêm ngân sách Giáo xứ cho năm 2022-2023, và cung cấp nhận xét chi tiết trên một số phần
khác nhau của ngân sách được đề xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ tình hình khi chúng tôi làm việc để kết
thúc ngân sách cho năm 2022-2023.
Để tổng kết cho báo cáo tháng này, chúng tôi muốn chia sẻ rằng Ban Tài Chánh hiện còn hai chỗ trống, và rất
muốn khuyến khích anh chị em giáo dân có kinh nghiệm tài chánh hay có liên quan đến lãnh vực này, quan
tâm muốn tham gia, xin liên lạc với văn phòng Giáo xứ và nộp tên của mình.
Thư ký: Greg Michler

NẾN BÀN THỜ VÀ CÁC LOẠI NẾN KHÁC TRONG PHỤNG VỤ
Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

WHĐ (07.6.2022) - Gần đây, đã có những thực hành nhầm lẫn như: (1) đốt 2 cây nến để bên cây thánh giá nhưng
không thắp nến bàn thờ; (2) đốt nến phục sinh và chỉ một cây nến phục sinh trên cung thánh suốt năm phụng vụ
mà không sử dụng nến nào khác; (3) vào Mùa Vọng, khi sử dụng vòng hoa với 4 cây nến thì cũng không thấy thắp
nến bàn thờ nữa. Như vậy, nến bàn thờ đã bị thay thế bằng nến phục sinh/nến thánh giá hoặc bằng nến vòng hoa
Mùa Vọng. Lý do của thực hành nhầm lẫn này là không phân biệt chức năng của nến bàn thờ với chức năng của
những loại nến khác. Chúng ta cần tìm hiểu hướng dẫn của Hội Thánh để sửa lại những nhầm lẫn đó.
I. HƯỚNG DẪN CỦA HỘI THÁNH
Đây là những điểm hướng dẫn liên quan đến nến bàn thờ trong văn kiện của Giáo Hội:[1]
 Nến bàn thờ là cần thiết mỗi khi cử hành phụng vụ để tỏ lòng cung kính và mừng lễ;
 Vị trí của nến bàn thờ là được đặt trên bàn thờ hay chung quanh/gần bàn thờ, tùy theo cấu trúc của bàn thờ và
cung thánh, miễn sao cho có sự hoà hợp chung và không cản trở giáo dân nhìn thấy cách dễ dàng những hành
động phụng vụ đang diễn ra.[2]
 Số lượng của nến bàn thờ trong Thánh lễ có thể là 2, 4 hoặc 6 cây. Việc thay đổi số lượng nến bàn thờ là
nhằm phân biệt ngày lễ và mức độ long trọng của cử hành. Tập tục tốt lành đã phát triển ở một vài nơi và
được quy định trong Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma là sử dụng 2 nến bàn thờ cho lễ thường và lễ nhớ, 4
cho lễ kính và 6 nến cho lễ Chúa nhật cùng lễ trọng hay khi đặt Mình Thánh để chầu. Vào những dịp long
trọng và trong thánh lễ do Đức Giám Mục giáo phận cử hành, thì phải đặt bảy chân đèn, có thắp nến.

II. SỬA LẠI NHỮNG THỰC HÀNH NHẦM LẪN
1. Thứ nhất, đặt 2 cây nến bên cây thánh giá trong khi không có nến đặt ở trên hay chung quanh bàn thờ.

Thật ra, có thể tùy nghi đặt hay không đặt nến ở hai bên thánh giá. Sau cuộc rước nhập lễ, nếu thánh giá trong
đoàn rước được đặt tại cung thánh [ở trên hay gần bàn thờ] như một cây thánh giá duy nhất trong nhà thờ, thì rất
nên để kèm theo hai cây nến vừa đi rước ở hai bên thánh giá. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng hai cây nến này
không thể thay thế cho nến bàn thờ vốn có thể lên tới 6 hay 7 cây trong những dịp cử hành long trọng hay khi Đức
Giám mục giáo phận chủ tế. Hơn nữa, không phải lúc nào thánh giá cũng được xếp đặt ở trên mặt đất hay ở trên
bàn thờ để có thể dễ dàng đốt nến hai bên.[3] Trong trường hợp vị trí của thánh giá được treo giữa không trung
phía trên bàn thờ hay được gắn trên cao sát vào bức tường phía sau cung thánh thì việc đốt nến hai bên thánh giá
hàng ngày là công việc rất khó khăn và bất tiện nếu không muốn nói là bất khả thi. Chính vì thế, Giáo Hội chỉ trù
liệu đốt nến bàn thờ và cho bàn thờ chứ không cho đối tượng thánh giá vì những dấu chỉ xinh đẹp của ánh sáng
thánh thiêng phải được tỏ cho mọi người thấy mối liên quan của chúng với bàn thờ nhằm lôi kéo mọi cặp mắt
hướng về bàn thờ: điểm tập trung của cộng đoàn phụng tự. (Tiếp tuần sau)

Xin vui lòng hỗ trợ cho mục quảng cáo của chúng tôi!
Bạn có biết doanh thu quảng cáo trên trang sau của bản tin giáo xứ được
chi trả phần lớn chi phí bản tin hàng tuần không? Điều này giúp St
Anthony tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm. Khi bạn có nhu cầu về các
dịch vụ này, trước tiên xin hãy gọi và gặp các nhà quảng cáo của chúng
tôi, và đừng quên nói lời cảm ơn vì sự ủng hộ
của họ cho giáo xứ … !

XIN HÃY THAM GIA VỚI
GIÁO XỨ MỪNG LỄ
THÁNH ANTHONY,
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
CHÚA NHẬT 06/12/2022
10:00 AM—4:00 PM
TẠI PARISH HALL

Hãy tham gia với chúng tôi chương trình: SONshine Days
Tại Giáo xứ St. Anthony
Từ ngày 12-15/07/2022 (9am-12 pm)

Digging for Treasure: Parables Revealed
Liên lạc: Micie Delosreyes
(425-277-6201 hoặc micie@st-anthony.cc)
Lời nguyện tín hữu | Lễ Chúa Ba Ngôi
Cầu cho Giáo hội, xin cho món quà hỗ trợ quảng đại của chúng ta cho Chương trình Quyên góp Mục
vụ Hàng năm và cho các công việc mục vụ, phục vụ được mở rộng. Cùng nhau chúng ta sẽ trở nên
nhân chứng và là Chúa Kitô cho người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Annual Catholic Appeal (Đóng góp Mục vụ Hàng năm 2022)
CẬP NHẬT ACA ! TÌM ĐỌC LÁ THƯ CỦA CHA TOM
Nếu anh chị em đã nhận được lá thư của Cha Tom, xin vui lòng suy nghĩ trong cầu nguyện món quà của mình cho
Chương trình Công giáo Quyên góp Mục vụ Hàng năm (ACA). Thêm vào nhiều mục vụ hỗ trợ cho những người thiếu
thốn, món quà của anh chị em cũng hỗ trợ cho nhân viên Giáo xứ St. Anthony, Cha Tom và Cha Bazil, cho những cái
cơ bản với hàng loạt công việc phục vụ từ phục vụ Tài Chánh Giáo xứ, Nhân Lực, hướng dẫn Phụng vụ, và các vấn đề
cơ sở vật chất. Xin cảm ơn nhiều người trong anh chị em đã chọn. Xin cảm ơn rất nhiều người trong anh chị em đã
chọn làm món quà tốt nhất bằng cách cam kết trong vài tháng. Xin hãy làm cam kết sử dụng mã QR, hoặc các phong
thư nơi các hàng ghế, hoặc truy cập trực tuyến tại archseattle.org/give-serve.

ACA GOAL: $124,553
Mục tiêu giảm giá thành Cải tiến Công nghệ của giáo xứ
Báo cáo cam kết tính đến thời điểm 07/06/2022:
Số tiền cam kết: $84,919
Số cam kết: 225 trong tổng số 1,828 gia đình (12%)

Sunday, June 19
Monday, June 13
St. Anthony Feast Day
7:45 am All souls of
Thuy Nga Nguyen's Family +
by Thuy Nga Nguyen
Presider: Fr. Tom
7:00 pm St. Anthony Feast Day Mass
Presider: Fr. Tom
Tuesday, June 14
7:45 am Hieronimo Vu Van Tu +
by Hong Nguyen
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, June 15
7:45 am Linda Judge by Mike Judge
Presider: Fr. Tom
6:00 pm (SP) All Souls in purgatory +
Presider: Fr. Tom
Thursday, June 16
7:45 am Cathy Hatch +
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Soul of
Lorenzo Arturo Guachiac Coty +
Presider: Fr. Bazil
Friday, June 17
7:45 am Louis Pina +
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Henry A. Gray +
by Ruby Grobe Gray
Presider: Fr. Bazil
Saturday, June 18
8:00 am Mary Gaylor birthday
by Yong Gaylor
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm John Zanatta +
by Wilma Dallosto

The Solemnity of the
Most Holy
Body and Blood of Christ
READING I
GENESIS 14:18-20
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 110:1, 2, 3, 4
You are a priest forever,
in the line of Melchizedek.
READING II
1 CORINTHIANS 11:23 -26
GOSPEL
LUKE 9:11B-17
7:30 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
9:00 am Honesto Lopez + death anniversary
by Mely Lopez
Presider: Fr. Tom
11:00 am (Sp) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil w/ Deacon Ted
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil w/ Deacon Ted
5:00 pm Modesto & Adelina Pare's
62nd Wedding Anniversary
by Lance, Liza, & Aaron
Presider: Fr. Bazil
MÙA HÈ - GIỜ LỄ SÁNG TRONG TUẦN
Bắt đầu từ ngày 20/6 đến ngày 2/9/2022
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 am
Ngày mùng 5/9/2022:
giờ lễ trở lại bình thường

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.

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

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

