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

19 tháng 06, 2022

LỄ MÌNH MÁU THÁNH
CHÚA KITÔ

Giờ cầu nguyện riêng
và Giải tội:

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.

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 (Spanish)
5:00 pm

LIÊN LẠC
Văn phọng Giăọ xư: (425) 255-3132
Muc vu GD Viềt Năm: (425) 277-6242

"Mọi người đều ăn,
vă ăi năy đườc nọ nề.”
(Luca 9: 17)

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô
6/12/2022
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Thật quá kinh ngạc ngày mừng lễ Thánh Bổn Mạng St. Anthony của giáo xứ chúng ta! Mọi thứ rất
tuyệt vời và vui nhộn, thức ăn cũng ngon nữa! Xin hãy cùng với tôi mở rộng lời cám ơn đặc biệt đến
Dulce Casanova, từ nhân viên giáo xứ chúng ta và cho đến các thành viên với tài năng tuyệt vời và lòng quảng đại
của Nhóm Lãnh Đạo Hispanic, đã liên kết các lễ hội và hoạt động. Thật là vui nhìn thấy nhiều anh chị em giáo
dân quy tụ mừng ngày lễ đặc biệt của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các đoàn thể trong giáo xứ, đã nấu ăn, quyên
góp và phục vụ các món ăn ngon mà chúng ta đã thưởng thức, và cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ tài năng góp
vui trên sân khấu. Tôi biết thánh Anthony đang mỉm cười khi chúng ta tôn vinh vị thánh bảo trợ và mừng lễ với
cộng đồng. Chúng tôi thật may mắn khi tận hưởng nơi đây tại Giáo xứ St. Anthony.
Tại các thánh lễ Chúa nhật tuần này, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ người phục trách mục vụ giới trẻ mới của chúng
ta, Mona Fonseca. Mona sẽ bắt đầu phục vụ giới trẻ và các em thanh thiếu niên của giáo xứ vào đầu tháng Bảy.
Tôi rất vui Mona sẽ tham gia với anh chị em nhân viên giáo xứ và phấn khởi làm việc với cô ấy để phát triển mục
vụ giới trẻ/thanh thiếu niên nơi đây tại St. Anthony. Dưới đây là một vài lời tự giới thiệu.
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ
Anh chị em cộng đồng Giáo xứ St. Anthony thân mến,
Tên tôi là Mona Fonseca và tôi đang viết những dòng giới thiệu này trong sự mong đợi và phấn khởi đến đây làm
việc vào đầu tháng 7 với tư cách là người trợ tá mục vụ cho Mục vụ Giới trẻ và Thanh thiếu niên.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với mục vụ giới trẻ tại giáo xứ quê nhà của mình, Giáo xứ St. Louise ở Bellevue. Tôi đã
tham gia thánh lễ Life Teen và ngay trước khi kết thúc Thánh lễ, vị phụ trách mục vụ giới trẻ xin một “thỉnh cầu”
cho những ai suy nghĩ và cầu nguyện để tham gia vào Nhóm Nồng Cốt Mục vụ Giới trẻ. Khi tôi nghe về mục vụ
giới trẻ, tôi cảm thấy một ơn gọi bên trong để tìm hiểu thêm về vai trò này. Tôi đã làm và như người ta thường
nói, “phần còn lại của lịch sử.”
Tôi đã trở thành một phần của Nhóm Nồng Cốt Mục vụ Giới trẻ và Thêm Sức tại St. Louis trong hơn 15 năm qua.
Những năm đó cũng lấp đầy nhiều chuyến đi mục vụ trong tiểu bang và ngoài nước. Mỗi năm đó đều là năm tốt
nhất bởi vì với tư cách thành viên của Nhóm Nồng Cốt, tôi đã được trao cho nhiều cơ hội đồng hành với giới trẻ
khi các em lớn lên trong đức tin, chịu thử thách đức tin, và học hỏi để sống đức tin qua nhiều dự án phục vụ khác
nhau. Hầu hết các em thanh thiếu niên này đã tốt nghiệp trung học, cao đẳng và lập gia đình riêng ….luôn nâng
cao họ trong niềm tin Công giáo.
Tôi thật diễm phúc và phấn khởi được trao cho cơ hội này để đồng hành với các em giới trẻ và thanh thiếu niên
của Giáo xứ St. Anthony. Tôi mong được gặp mặt các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sắp tới. Xin vui lòng tự giới
thiệu chính mình và gia đình của anh chị em khi các bạn gặp tôi tại Thánh Lễ.
Khi tôi chuyển qua vai trò này tại St. Anthony, tôi xin anh chị em cầu nguyện khi chúng ta cùng nhau đồng hành
với nhau trong một sự hiểu biết sâu sắc hơn trong đức tin. Xin vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho giới trẻ trong giáo
xứ chúng ta và trên toàn thế giới.
Xin cảm ơn,
Mona Fonseca

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Bài đọc 1 (St 14: 18-20)
Bài trích sách Sáng Thế.
Khi ọng Áp-răm thăng trăn trờ về, cọ ọng Mền-ki-xề-đề, vuă thănh Să-lềm, măng bănh vă rườu ră ;
ọng lă tư tề cuă Thiền Chuă Tọi Căọ. Ông chuc phuc chọ ọng Áp-răm vă nọi :
“Xin Thiền Chuă Tọi Căọ, Đăng dưng nền trời đăt, chuc phuc chọ Áp-răm !
Chuc tung Thiền Chuă Tọi Căọ, Đăng đă trăọ văọ tăy ọng nhưng thu đich cuă ọng !”
Rọi ọng Áp-răm biều ọng Mền-ki-xề-đề mọt phăn mười tăt că chiền lời phăm.
Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2 (1Cr 11: 23-26)
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưă ănh ềm, điều tọi đă lănh nhăn tư nời Chuă, tọi xin truyền lăi chọ ănh ềm : trọng đềm bi nọp,
Chuă Giề-su căm lăy bănh, dăng lời tă ờn, rọi bề ră vă nọi : “Đăy lă Mình Thăy, hiền dăng vì ănh ềm ;
ănh ềm hăy lăm viềc năy, mă tường nhờ đền Thăy.” Cung thề, său bưă ăn, Người căm lăy chền rườu
vă nọi : “Chền năy lă Giăọ Ườc Mời, lăp băng Mău Thăy ; mọi khi uọng, ănh ềm hăy lăm viềc năy, mă
tường nhờ đền Thăy.” Thăt văy, chọ tời ngăy Chuă đền, mọi lăn ăn Bănh vă uọng Chền năy, lă ănh
ềm lọăn truyền Chuă đă chiu chềt.
Đó là lời Chúa.

Tin Mừng (Lc 9: 11b-17)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
Khi ăy, Đưc Giề-su nọi vời đăm đọng về Nườc Thiền Chuă vă chưă lănh nhưng ăi căn đườc chưă.
Ngăy đă băt đău tăn. Nhọm Mười Hăi đền bền Đưc Giề-su thưă Người răng : “Xin Thăy chọ đăm đọng
về, đề họ văọ căc lăng măc nọng trăi quănh đăy, tìm chọ trọ vă kiềm thưc ăn, vì nời chung tă đăng ờ
đăy lă nời họăng văng.” Đưc Giề-su băọ : “Chình ănh ềm hăy chọ họ ăn.” Căc ọng đăp : “Chung cọn chì
cọ vọn vền năm căi bănh vă hăi cọn că, trư phi chình chung cọn phăi đi muă thưc ăn chọ că đăm dăn
năy.” Quă thăt cọ tời chưng năm ngăn đăn ọng. Đưc Giề-su nọi vời căc mọn đề : “Ánh ềm hăy băọ họ
ngọi thănh tưng nhọm khọăng năm mười người mọt.” Căc mọn đề lăm y như văy, vă băọ mọi người
ngọi xuọng. Băy giờ Đưc Giề-su căm lăy năm căi bănh vă hăi cọn că, ngườc măt lền trời, dăng lời chuc
tung, bề ră vă trăọ chọ mọn đề đề căc ọng dọn ră chọ đăm đọng. Mọi người đều ăn, vă ăi năy đườc nọ
nề. Nhưng miềng vun cọn thưă, người tă thu lăi đườc mười hăi thung.
Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô
CỘNG TÁC VIÊN CỦA PHÉP LẠ
Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “
Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” (Lc 9,13)
Suy niệm: Khi kề lăi phềp lă bănh họă nhiều lăn thư nhăt năy, căc thănh sư đă chọ thăy cọ nhưng
người thọng phăn văọ cọng viềc lă lung cuă Chuă. Thăy đăm đọng cọ nguy cờ phăi đọi, căc mọn đề
xin Thăy giăi tăn đăm đọng đề “họ vào các làng mạc tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn” vì căc ọng biềt khă
năng giời hăn cuă mình: chì cọ năm chiềc bănh vă hăi cọn că. Thề nhưng Chuă lăi băọ: “Chính anh
em hãy lo cho họ ăn.” Văng lời Chuă, căc ọng tọ chưc đăm đọng thănh nhọm năm mười người mọt vă
cọng tăc vời Ngăi phăn phăt chọ dăn lường thưc đườc Chuă lăm phềp lă họă nền nhiều tư năm chiềc
bănh vă hăi cọn că ìt ọi đọ.
Mời Bạn: Khi lăm phềp lă, Chuă khọng lăm thềọ lọi ‘bao thầu trọn gói’ nhưng Ngăi muọn cọn người
cọng tăc vời Ngăi tuy lường ờn Chuă băn chọ. Trọng nhiều trường hờp, đưc tin, sư quăng đăi, lời
cău nguyền thă thiềt, khiềm tọn cuă người đền xin lă điều kiền đề phềp lă xăy ră. Phềp lă lă điềm
họi tu cuă nhưng tăm lọng văng: tăm lọng đăy tư bi nhăn hău cuă Chuă vă tăm lọng cuă nhưng ăi
thănh tăm tin tường chăy đền kều xin Chuă ră tăy cưu giup.
Sống Lời Chúa: Tọi cọ thề xăy dưng mọt “Họi Thănh hiềp hănh: hiềp thọng, thăm giă, sư vu” băng
nhưng lời cău nguyền, hy sinh nhọ bề cuă tọi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa không đi một mình, nhưng luôn có
các môn đệ ở bên, cùng tham gia vào sứ vụ của Chúa. Xin Chúa cùng đi với con trên muôn nẻo đường
đời và cho con biết dọn đường khai lối để Chúa đến với các tâm hồn đang khao khát tình yêu Chúa.

CUNG NGHINH THÁNH THỂ NGÀY CHÚA NHẬT 6/19/2022
KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ CUNG NGHINH THÁNH THỂ XUNG QUANH
KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ VÀ NHÀ TRƯỜNG.
THỜI GIAN: NGAY SAU THÁNH LỄ 1:00 PM
VIỆC THỰC HÀNH CUNG NGHINH THÁNH THỂ KHÔNG CHỈ
ĐỂ TÔN VINH THÁNH THỂ, MÀ CÒN CẦU XIN THÁNH THỂ
CHÚA CHÚC LÀNH CHO GIÁO XỨ, CHO NHỮNG NƠI THÁNH
THỂ ĐI QUA, VÀ CHO NHỮNG AI TIN VÀO SỰ HIỆN DIỆN
THỰC SỰ CỦA CHÚA KITÔ NƠI BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

NẾN BÀN THỜ VÀ CÁC LOẠI NẾN KHÁC TRONG PHỤNG VỤ
(tiếp theo tuần trước)
Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
II. SỬA LẠI NHỮNG THỰC HÀNH NHẦM LẪN
2. Thứ hai, dùng nến phục sinh quanh năm thay cho nến bàn thờ.
Nền phuc sinh khọng thề thăy thề chọ nền băn thờ vì tư thề ky X cung như thềọ căc tăi liều phung
vu găn đăy, nền phuc sinh thường đườc đăt đề tăi mọt nời vinh dư găn săch Phuc Ám hăy găn giăng
đăi trọng Muă Phuc Sinh, tư lề Vọng Phuc sinh chọ đền lề Thăng thiền (năy lă chọ đền lề Hiền
xuọng) như thưc hănh đă cọ tư thề ky X. Trọng suọt Muă Phuc Sinh, căy nền phuc sinh tiềp tuc đườc
thăp săng ờ vi trì năy hăy mọt vi trì thìch hờp trọng cung thănh, chăng hăn như găn băn thờ, ngọn
lưă chăy bưng biều tường chọ tăm họn Đưc Kitọ, kềt hờp vời thăn thề cuă Người trọng vinh quăng
Chuă Chă. Thềọ “Dềcrềtă Áuthềntică” cuă Bọ Nghi lề, nền phuc sinh khọng nền chì đọt chọ viềc đăt
Mình Thănh chău (Dềcrềề 3479,3). Tuy nhiền, cọ thề đọt nền nều trọng buọi chău Thănh Thề đọ cọ
cư hănh Giờ kinh Phung vu hăy cọ băn phềp lănh lăp tưc său Giờ kinh Phung vu (Dềcrềề 4686,1-2).
Cọn ngọăi Muă Phuc Sinh, nền phuc sinh khọng đườc thăp thường xuyền nưă, mă chì đườc đọt lền
mọi khi cư hănh nghi thưc ăn tăng hăy thănh tăy. Ý nghìă cuă thưc hănh năy lă ănh săng phuc sinh
sề khọng băọ giờ lim tăt trọng lọng nhưng ănh chi ềm đă lănh nhăn Bì tìch Rưă tọi. Ngọn nền thăp
săng vưă lă dău chì cuă niềm vui, cuă sư hiền diền linh thănh, lăi vưă lă biều tường cuă lời cău
nguyền dăng lền – hăy phăi dăng lền - Thiền Chuă. Ngọăi Muă Phuc Sinh, chọ thìch hờp nhăt đề nền
phuc sinh lă bền ngọăi cung thănh, găn giềng rưă tọi hăy găn quăn tăi.
Nhưng gì vưă trình băy phu hờp vời hường dăn trọng Thư Luăn Lưu cuă Bọ Phung tư vă Bì tìch
“Păschălis Sọlềmnitătis” như său:
Nền phuc sinh đăt mọt nời thìch hờp, họăc găn giăng đăi họăc găn băn thờ, vă phăi thăp săng trọng
tăt că căc giờ cư hănh phung vu trọng thề hờn cuă muă năy, tưc lă thănh lề, giờ Kinh Săng vă giờ
Kinh Chiều, chọ đền hềt Chuă Nhăt Hiền Xuọng. Său Muă Phuc Sinh, nền phuc sinh đăt ờ vi trì trăng
trọng trọng khu vưc cư hănh bì tìch Thănh Tăy, đề mọi khi cư hănh bì tìch Thănh Tăy, thì đọt lền vă
chăm nền chọ người lănh bì tìch. Trọng nghi thưc ăn tăng thì nền phuc sinh đườc đăt ờ găn quăn tăi
đề nọi lền răng căi chềt cuă người tìn hưu lă mọt cuọc Vườt Quă đìch thưc. Ngọăi Muă Phuc Sinh,
khọng đườc đăt vă đọt nền phuc sinh trền cung thănh (sọ 99).
3. Thứ ba, dùng nến hồng và tím Mùa Vọng thay cho nến bàn thờ.
Đănh răng cọ thề chưng vọng họă Muă Vọng ờ trọng hăy găn cung thănh vời 4 căy nền ờ giưă vọng
họă năy tường ưng vời 4 tuăn cuă Muă Vọng (3 nền tìm vă 1 nền họng). Tuy nhiền, nền nhờ răng
viềc sư dung chung lă dọ tăp tuc, chì lă tuy phu vă nhiềm y, chung khọng phăi lă nền băn thờ cung
như khọng thề thăy thề chọ nền băn thờ.
III. KẾT LUẬN THỰC HÀNH
1) Mọi cư hănh phung vu đều căn thăp nền băn thờ vă khọng mọt lọăi nền năọ cọ thề thăy thề chọ
nền băn thờ.
2) Lọăi bọ thưc hănh đọt mọt căy nền phuc sinh suọt năm phung vu thăy chọ nền băn thờ.
3) Cọ thề sư dung thềm nền chọ vọng họă Muă Vọng hăy chọ căy thănh giă, nhưng văn phăi đọt nền
băn thờ.
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/nen-ban-tho-va-cac-loai-nen-khac-trong-phung-vu-46100

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 … !

LỊCH MÙA HÈ
GIỜ LỄ SÁNG TRONG TUẦN

Bắt đầu từ ngày 20/6 - 2/9/2022:
Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 am
Ngày mùng 5/9/2022:
giờ lễ trở lại bình thường

Văn phòng mở cửa:
Thứ Hai - Tư - Sáu:
8:30 am - 12:00 pm
Thứ Ba - Năm:
1:00 pm - 3:30 pm

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ ! HAPPY FATHER’S DAY!
Tất cả chúng ta biết sự quan trọng của người mẹ như thế nào cho hạnh phúc gia
đình. Người cha cũng quan trọng như người mẹ vậy, nhưng trao ban một cái nhìn
khác về cuộc sống và mang lại vai trò rất cần thiết cho việc nuôi nấng con cái.
Chúng ta hãy cùng chào đón các người cha hôm nay và nhìn nhận tầm quan trọng
hàng đầu của các người cha, và họ vẫn tiếp tục trong cuộc đời chúng ta.
Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa,
hôm nay là “Ngày của Cha”,
xin cho con biết phụng sự Chúa trong Cha con.
Xin giúp con bày tỏ với Cha rằng con biết ơn và
yêu kính Cha biết bao!
Xin cho con biết chăm lo và phụng dưỡng Cha.
Con xin cám ơn Chúa
vì đã ban cho con người Cha,
con cầu nguyện cho Người hôm nay và mãi mãi.

Xin giữ Cha con luôn được khang an và hạnh phúc,
thoát khỏi mọi tai ương và nguy biến,
mạnh mẽ chống lại các cám dỗ
và đương đầu vượt qua mọi khủng hoảng.
Xin đưa người về nhà an toàn với chúng con.
Nguyện xin cho Cha con luôn biết rằng:
con vẫn luôn cần đến người,
con luôn yêu kính Cha con, bây giờ và mãi mãi.
Amen.
GM Ruperto C. Santos

CHÚNG TA CÙNG NHAU TRỞ NÊN CHÚA KITÔ CHO NGƯỜI KHÁC!
Xin cảm ơn rất đông trong anh chị em đã chọn dâng cúng
món quà cam kết tốt nhất trên vài tháng.
Xin hãy dùng mã QR, hoặc phòng bì tại các ghế trong nhà thờ,
hoặc dâng cúng 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 14/06/2022:
Số tiền cam kết: $89,078
Chỉ còn: $35,475

Thirteenth Sunday
in Ordinary Time

NO MASSES from
June 20 thru morning of June 23
due to PRIESTS DAYS
Monday, June 20
8:00 am
Communion Service: Deacon Ted
Tuesday, June 21
8:00 am
Communion Service: Deacon Ted
Wednesday, June 22
8:00 am
Communion Service: Deacon Ted
6:00 pm (SP)
Communion Service: Deacon Ted
Thursday, June 23
8:00 am
Communion Service: Deacon Ted
7:00 pm Washington Ramos +
by Bernadette Rollolazo
Presider: Fr. Bazil
Friday, June 24
Sacred Heart of Jesus
8:00 Maria Le Thi Lieu +
by Sr. Maria Dinh
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Henry A. Gray +
by Ruby Grobe Gray
Presider: Fr. Bazil

READING I
1 KINGS 19:16B, 19-21
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11
You are my inheritance, O Lord.
READING II
GALATIANS 5:1, 13-18
GOSPEL
LUKE 9:51-62
7:30 am Lita Santa Maria +
by Lourdes Cantor
Presider: Fr. Bazil

9:00 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil
11:00 am (Sp) Christian Vera +
by Adriana Vera
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Anna Thong Nguyen +

Saturday, June 25
Immaculate Heart of Mary
8:00 am Thanksgiving
by Patrick S. Lim Family
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Repose of the soul of Hung Vu +

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

