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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
05 tháng 06, 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

Người thổi hời vàổ càc ổng và bàổ:
“Anh em hày nhàn lày Thành Thàn.
Anh em thà tổi chổ ài, thì người ày đườc thà ;
ành em càm giư ài, thì người ày bi càm giư.”

(Gioan 20: 22-23)

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Thời gian này trong năm, chúng ta đặc biệt chúc mừng và chúc phúc cho các sinh viên tốt nghiệp của chúng ta.
Xin vui lòng cùng với tôi chúc mừng 54 em tốt nghiệp lớp 8 từ trường giáo xứ chúng ta. Chúng ta sẽ vinh danh các
sinh viên trường học chúng ta vào ngày thứ Tư mùng 8 tháng 6, lúc 7 p.m. Tôi muốn nói lời thay mặt cho toàn
thể cộng đồng chúng ta rằng chúng ta tự hào về thành tích của tất cả các sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung
học phổ thông, và sinh viên cao đẳng nữa; lời chúc mừng cũng được gửi đến các bậc phụ huynh và các thành viên
trong gia đình rất tự hào về các em – tốt lắm! Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho các em khi các em mở ra
cánh cửa cho hành trình kế tiếp trong cuộc đời các em đầy hứng khởi và phúc lành.
Năm nay, tôi cũng muốn vinh danh và chúc phúc cho 6 em sinh viên tốt nghiệp từ trường Trung học phổ thông
Ste. Anne ở Haiti. Đây là lớp tốt nghiệp đầu tiên từ trường Ste. Anne. Thật tuyệt vời nhìn thấy sự hỗ trợ tài chánh
của chúng ta qua ủy ban Đồng Hành với Haiti (Standing with Haiti) đang thay đổi cuộc sống của anh chị em chúng
ta ở Haiti như thế nào. Khi cầu nguyện hàng tháng cho cộng đồng anh chị em chúng ta trong tuần lễ này, xin hãy
cầu nguyện cách đặc biệt cho 6 em nam, nữ trẻ tuổi này, để cuộc đời các em mãi mãi được thay đổi nhờ lời cầu
nguyện và sự hỗ trợ của chúng ta.

Bức hình từ trái qua phải: Roselaure Poulard, Samuel Zulmé, Mackencia Cinéus, Vladimy Simprice,
Jackson Lebrun, và Johnson Labrousse
Chúc mừng lớp tốt nghiệp năm 2022!

Lời nguyện Tốt Nghiệp
Lạy Cha,
Con có kiến thức, vì vậy xin Cha chỉ cho con bây giờ
biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan, và tìm ra cách thức thế nào
để làm cho thế giới con đang sống được trở nên tốt hơn một chút,
và làm cho cuộc sống đối diện với những vấn đề của nó dễ dàng hơn một chút.
Xin ban cho con đức tin và lòng can đảm, và đặt mục đích
vào trong những ngày sống của con, và chỉ cho con làm thế nào để phụng sự Cha một cách hiệu quả.
Vì vậy, xin cho mọi học vấn, mọi kiến thức và mọi kỹ năng của con,
tìm thấy sự hoàn thành thực sự của chúng khi con học biết làm theo thánh Ý Cha.
Và xin cho con luôn ý thức mọi việc con làm,
Rằng kiến thức đến từ sự học hỏi, và sự khôn ngoan đến từ nơi Cha. Amen.
Xin hãy đến, lạy Thánh Thần Thiên Chúa!

Cha Tom
Chánh xứ

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bài đọc 1 (Cv 2: 1-11)
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Khi đen ngày le Ngũ Tũàn, mổi người đàng te tưũ ờ mổt nời, bổng tư trời phàt rà mổt tieng đổng, như tieng
giổ mành ũà vàổ đày cà càn nhà, nời hổ đàng tũ hổp. Rổi hổ thày xũàt hien nhưng hình lười giổng như lười lưà
tàn rà đàũ xũổng tưng người mổt. Và ài này đeũ đườc tràn đày ờn Thành Thàn, hổ bàt đàũ nổi càc thư tieng
khàc, tũy theổ khà nàng Thành Thàn bàn chổ.
Lũc đổ, tài Gie-rũ-sà-lem, cổ nhưng người Dổ-thài sũng đàổ, tư càc dàn thien hà trờ ve. Nghe tieng ày, cổ
nhieũ người keổ đen. Hổ kinh ngàc vì ài này đeũ nghe càc ổng nổi tieng bàn xư cũà mình. Hổ sưng sổt, thàn
phũc và nổi : “Nhưng người đàng nổi đổ khổng phài là người Gà-li-le cà ư ? The sàổ mổi người chũng tà lài
nghe hổ nổi tieng me đe cũà chũng tà ? Chũng tà đày, cổ người là dàn Pàc-thi-à, Me-đi, Ê-làm, Me-xổ-pổ-tà-mià, Giũ-đe, Càp-pà-đổ-ki-à, Pổn-tổ, và A-xi-à, cổ người là dàn Phy-ghi-à, Pàm-phy-li-à, Ai-càp, và nhưng vũng Liby-à giàp giời Ky-re-ne ; nàổ là nhưng người tư Rổ-mà đen đày ; nàổ là người Dổ-thài cũng như người đàổ
theổ ; nàổ là người đàổ Cờ-re-tà hày người A-ràp, vày mà chũng tà đeũ nghe hổ dũng tieng nổi cũà chũng tà
mà lổàn bàổ nhưng ky cổng cũà Thien Chũà !”

Bài đọc 2 (1 Corinto 12: 3b-7.12-13)

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưà ành em, khổng ài cổ the nổi ràng : “Đưc Gie-sũ là Chũà”, neũ người ày khổng ờ trổng Thàn Khì.
Cổ nhieũ đàc sũng khàc nhàũ, nhưng chì cổ mổt Thàn Khì. Cổ nhieũ viec phũc vũ khàc nhàũ, nhưng chì cổ mổt
Chũà. Cổ nhieũ hổàt đổng khàc nhàũ, nhưng vàn chì cổ mổt Thien Chũà làm mổi sư trổng mổi người. Thàn
Khì tổ mình rà nời mổi người mổt càch, là vì ìch chũng.
Thàt vày, vì như thàn the người tà chì là mổt, nhưng lài cổ nhieũ bổ phàn, mà càc bổ phàn cũà thàn the tũy
nhieũ, nhưng vàn là mổt thàn the, thì Đưc Ki-tổ cũng vày. Thàt the, tàt cà chũng tà, dàũ là Dổ-thài hày Hy-làp,
nổ le hày tư dổ, chũng tà đeũ đà chiũ phep rưà trổng cũng mổt Thàn Khì đe trờ nen mổt thàn the. Tàt cà
chũng tà đà đườc đày tràn mổt Thàn Khì dũy nhàt.

Tin Mừng (Gioan 20: 19-23)
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
Vàổ chieũ ngày thư nhàt trổng tũàn, nời càc mổn đe ờ, càc cưà đeũ đổng kìn, vì càc ổng sờ người Dổ-thài. Đưc
Gie-sũ đen, đưng giưà càc ổng và nổi : “Bình àn chổ ành em !” Nổi xổng, Người chổ càc ổng xem tày và cành
sườn. Càc mổn đe vũi mưng vì đườc thày Chũà. Người lài nổi vời càc ổng : “Bình àn chổ ành em ! Như Chũà
Chà đà sài Thày, thì Thày cũng sài ành em.” Nổi xổng, Người thổi hời vàổ càc ổng và bàổ : “Anh em hày nhàn
lày Thành Thàn. Anh em thà tổi chổ ài, thì người ày đườc thà ; ành em càm giư ài, thì người ày bi càm giư.”

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
RA ĐI - THA THỨ
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh
nhận một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan niệm
sai lầm tai hại. Thực ra, Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống mãnh liệt, là sự trẻ trung của Giáo Hội, là năng
lực đổi mới thế giới. Hãy đọc lại bài đọc I, ta sẽ thấy sức mạnh đổi mới của Người mãnh liệt như thế nào. Người
như luồng gió cường tráng. Người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực
tiềm ẩn nơi những bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay đổi thế giới. Nhận lãnh ơn Đức
Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động. Hôm nay, Chúa Giêsu tóm tắt sứ mạng hành động đó qua 2
nhiệm vụ: Ra đi và Tha thứ.
Nhiệm vụ thứ nhất mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI: “Như Cha
đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần là sức mạnh
hành động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm
hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến đấy. Mở ra để đón lấy những luồn gió
mới tươi mát. Mở ra để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là mở ra để mình đến với mọi người. Một
cuộc sống không giao tiếp sẽ trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về bản thân sẽ chẳng khác một
vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang thang không mục đích,
nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh Thần muốn gửi ta đến. … Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ.
Người sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Người sẽ củng cố những tâm hồn nhút nhát. Người sẽ quét sạch mọi lớp bụi
bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn vào hồn ta nguồn nhựa sống mới giúp ta hăng hái lên đường.
Nhiệm vụ thứ hai mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là THA THỨ: “Anh
em tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Tha thứ, hoà giải luôn là một vấn đề lớn của thế giới. Trên thế giới, những
cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hằng ngày. Con người là bất toàn, nên sống chung là có bất
đồng, xung khắc. Nếu cứ mỗi lần có xung khắc, ta loại trừ đi một người bạn, thì có lẽ cuối cùng ta sẽ chẳng còn
người bạn nào. Người ta không thể sống một mình. Mỗi người đều cần đến người khác. Sống chung với nhau là
một nhu cầu. Vì thế, việc tha thứ, hoà giải là vô cùng cần thiết. Hoà giải hệ tại ở hai động tác: xin lỗi và tha lỗi. Hai
việc đều khó làm. Vì con người đầy tự ái. Dù biết mình lỡ lầm, nhưng ít có ai đủ can đảm nhận lỗi và xin lỗi. Xin
lỗi đã khó, tha lỗi còn khó hơn. Chính vì thế, việc hoà giải cần rất nhiều ơn Chúa Thánh Thần, ở đây, ta phải nhìn
vào Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô như tấm gương sáng chói. Người là tấm gương sáng về sự ra đi. Cuộc đời
Người là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến với mọi dân
tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chính kiến, mầu da, chủng tộc,
ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hoà và thù nghịch với Người. Để chuẩn bị đón mừng Năm
Thánh, Người đã làm một cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội. Đó là Người công khai nhìn
nhận những lỗi lầm của Giáo Hội để xin mọi người tha thứ. Đây quả là một hoạt động của Chúa Thánh Thần để
thanh tẩy Giáo Hội…
Ta hãy biết noi gương Đức Thánh Cha. Hãy biết ra đi, không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn toàn
xá, nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn
ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người làm hại ta nữa. Nhất là hãy gieo
rắc sự tha thứ. Tha thứ cho anh em để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng ta xứng đáng trở thành con Thiên
Chúa. Đức Chúa Thánh Thần muốn đổi mới Giáo Hội. Nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm hồn. Đức Chúa
Thánh Thần sẽ canh tân bộ mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người. Ta hãy mở rộng tâm
hồn đón nhân ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới tâm hồn con.

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 quyên nói lời cảm ơn
vì sự ủng hộ của họ cho giáo xứ … !

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— Mừng lễ kính St. Anthony”
Lời nguyện tín hữu | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cầu cho các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Seattle, xin cho chúng ta phát huy hêt khả năng của
mình đến với nhau trở nên Chúa Kitô cho người khác thông qua việc hỗ trợ hơn 60 chương
trình và phục vụ cho việc Quyên góp Mục vụ Công giáo Hàng năm.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Annual Catholic Appeal (Đóng góp Mục vụ Hàng năm 2022)
CẬP NHẬT ACA ! TÌM XEM LÁ THƯ CỦA CHA TOM
Cha Tom rất biết ơn về tất cả những món quà anh chị em chia sẻ với giáo xứ. Tuần này, ngài sẽ gửi lá thư
cho tất cả những ai còn đang xem xét món quà của mình cho chương trình ACA. Ngài mời gọi anh chị em
tham gia vào việc đem ánh sáng Chúa Kitô cho người khác bằng việc trao tặng món quà của anh chị em.
Quỹ cam kết này sẽ ủng hộ cho nhiều chương trình mục vụ của toàn Tổng Giáo phận, bao gồm trại CYO,
chương trình giáo lý cho mọi lứa tuổi, cho ơn gọi linh mục. Xin vui lòng dành chút thời gian xem xét lá thư
này và đọc ghi chú đính kèm của Đức Tổng Etienne. Xin cũng để mắt đến nhiệt kế theo dõi ở bảng thông tin
ở tiền sảnh nhà thờ để biết được tiến trình này của chúng ta.

ACA GOAL: $124,553
Mục tiêu giảm giá thành Cải tiến Công nghệ của giáo xứ
Báo cáo cam kết tính đến thời điểm 31/5/2022:
Số tiền cam kết: $64,922
Số cam kết: 170 trong tổng số 1,828 gia đình (10%)

Monday, June 6
7:45 am Flora Taguinod +
Presider: Fr. Tom

Tuesday, June 7
7:45 am Theresa Nghi + by Thuy Nga Nguyen
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, June 8
7:45 am Lucrecia Abrigo + by Mimi Lautengco
Presider: Fr. Bazil
9:30 am 8th Grade
Graduation Mass
6:00 pm (SP) No Mass

Thursday, June 9
7:45 am Judee Wokoun + by Jennifer Wokoun
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Repose of the soul
of Brandon Gonzales + by Gonzales Family
Presider: Fr. Bazil
Friday, June 10
7:45 am Sharon Judge by Mike Judge
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Enrico DeSimone +
Presider: Fr. Bazil
Saturday, June 11
8:00 am Cristina & Rufino Cambronero +
by Audrey Cambronero
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil

Sunday, June 12
The Solemnity of the
Most Holy Trinity
READING I
PROVERBS 8:22-31
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 8:4-5, 6-7, 8-9
O Lord, our God, how wonderful
your name in all the earth!
READING II
ROMANS 5:1-5
GOSPEL
JOHN 16:12-15
7:30 am Joseph Vu Minh Ngoc +
by Hong Vu
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Christian Vera + by Adriana Vera
Presider: Fr. Bazil
11:00 am (Sp) Maria Cecilia Leon +
by Viviana Sanchez
Presider: Fr. Tom
1:00 pm (Sp) People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Tom

Ghi chú:
Không có thánh lễ lúc 6 p.m.
Ngày thứ Tư mùng 8/6
Vì Nghi thức Tốt Nghiệp
Trường Giáo xứ

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.

Digging for Treasure: Parables Revealed

Dig into SONshine Days! Bible stories, games, crafts and other activities will help us dig
deeper to reveal the treasures in Jesus’ parables.
Children ages 4 and 5 are invited to participate in the Early Childhood component, while
children incoming grades K–5 have their own sessions.
Join us for SONshine Days at St. Anthony Parish on July 12-15, 2022 (9am-12 noon).
Digging for Treasure: Parables Revealed
SONshine Days is not just for children! Adults and youth play key roles.
There are a number of ways you can participate:








Act in the dramas
Lead music and worship
Coordinate crafts
Facilitate games
Guide children from one area to another
Help with registration
Serve as prayer partners
Contact Micie Delosreyes if you are interested in volunteering.
Micie Delosreyes
Pastoral Assistant for Children’s Faith Formation
425-277-6201
micie@st-anthony.cc

‘Let the little children come to me; do not stop them; for it is to such as these that the kingdom of God belongs’ - Mark 10:14

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

