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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.
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“Tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần
phải sám hối ăn năn. “
(Luca 15:7)
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Anh chi em than men trông Chua, Kitô,

Monday, September 12
7:30 am Thomas Ninh Nguyen + by
MyVi Nguyen
Presider: Fr. Tom
Tuesday, September 13
7:30 am Soul of Romeo Fallar +
Presider: Fr. Tom
Wednesday, September 14
7:30 am Jean Bajar-Duka +
by Aliw Moral
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for
Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, September 15
7:30 am Repose of the soul of
Alegria Ganuelas +
by Delia Ganuelas
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
Friday, September 16
7:30 am All Souls +
by Cam Nguyen
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm Jim Klepach +
by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil
Saturday, September 17
8:00 am Vincente Thoa Nguyen + by
Trang Nguyen
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Joseph Hung Vu +
by Thuy Vu & Tung Trinh
Presider: Fr. Bazil

Sunday, September 18
Twenty Fifth Sunday in Ordinary
Time
7:30 am Christian Vera + by Adriana
Vera
Presider: Fr. Tom
9:00 am Richard Rose + by Pina Family
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Ramon Olivares + by
Miguel Olivares
Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted
5:00 pm
Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG 10
Cầu cho Giáo Hội mở ra
với mọi người
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội
luôn trung thành và can đảm trong
việc rao giảng Tin Mừng; xin cho
Giáo Hội là một cộng đoàn của
tình liên đới, huynh đệ và chào đón
mọi người, luôn sống trong bầu
không khí hiệp hành.

Tôi muôn cam ơn tat ca
anh chi em ve sự đap lai tinh te va
trông tinh than cau nguyen đôi vơi
ban khaô sat ve viec thay đôi lich
giơ le cuôi tuan. Cac cau tra lơi tự
ban khaô sat nay chac chan xac
đinh rang cô sự quan tam đen
thanh le tieng Anh sang Chua nhat
muôn hơn. Chô đen nay, lich giơ le
mơi ma anh chi em giaô dan thích
nhat la lựa chôn “A”, lich nay chôn
giự lai giơ le sang Chua nhat nhự
cu (7:30 a.m. & 9:00 a.m.) them
vaô môt thanh le tieng Anh luc
10:30 a.m. Cac lựa chôn “B” (8 a.m
& 10 a.m.) va “C” (7:15 a.m., 8:45
a.m., 10:30 a.m.) đeu la lựa chôn ít
thích nhat. Đieu tôi thích nhat ve
lựa chôn “A” ít gay gian đôan chô
lich giơ le sang hien tai cua chung
ta. Vơi đieu kien rang chung ta cô
the tuyen them cac tính nguyen
vien phung vu can bô sung chô
thanh le tieng Anh luc 10:30 a.m.,
tôi đe nghi chung ta se bat đau lich
giơ le mơi vaô Chua nhat đau
thang Mựơi. Xin hay theô dôi ban
tin va lang nghe thông baô đau giơ
le đe biet them chi tiet.
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

Lời Chúa & Suy Niệm
Đực Ki-tô Gie-su đa đen the gian, đe cựu nhựng ngựơi tôi
lôi, ma ke đau tien la tôi. Sơ dí tôi đựơc thựơng xôt, la ví
Đực Gie-su Ki-tô muôn tô bay tat ca lông đai lựơng cua
Ngựơi nơi tôi la ke đau tien, ma đat tôi lam gựơng chô
nhựng ai se tin vaô Ngựơi, đe đựơc sông muôn đơi. Kính
dang Vua muôn thuơ la Thien Chua bat diet, vô hính va
duy nhat, kính dang Ngựơi danh dự va vinh quang đen
muôn thuơ muôn đơi. A-men.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Bài trích sách Xuất hành.
Ngay ay, Đực Chua phan vơi ông Mô-se rang : “Hay đi
xuông, ví dan ngựơi đa hự hông rôi, dan ma ngựơi đa
đựa len tự đat Ai-cap. Chung đa vôi đi ra ngôai côn
đựơng Ta truyen chô chung đi. Chung đa đuc môt côn
be, rôi sup xuông lay nô, te nô va nôi: ‘Hơi Ít-ra-en, đay
la than cua ngựơi đa đựa ngựơi len tự đat Ai-cap’.” Đực
Chua lai phan vơi ông Mô-se: “Ta đa thay dan nay rôi,
đô la môt dan cựng đau cựng cô. Bay giơ cự đe mac Ta,
cự đe cơn thinh nô cua Ta bựng len phat chung, va Ta
se tieu diet chung. Nhựng Ta se lam chô ngựơi thanh
môt dan lơn.”
Ông Mô-se cô lam chô net mat Đực Chua, Thien Chua
cua ông, diu lai. Ông thựa: “Lay Đực Chua, tai saô Ngai
lai bựng bựng nôi gian vơi dan Ngai, dan ma Ngai đa
giơ canh tay manh me uy quyen đựa ra khôi đat Ai-cap?
Xin Ngai nhơ đen cac tôi tơ Ngai la Ap-ra-ham, Í-xa-ac
va Ít-ra-en; Ngai đa lay chính danh Ngai ma the vơi cac
vi ay rang: Ta se lam chô dông dôi cac ngựơi đông đuc
nhự saô tren trơi, va se ban chô dông dôi cac ngựơi tat
ca mien đat ay, la mien đat Ta đa hựa; chung se đựơc
thựa hựơng mien đat ay đen muôn đơi.” Đực Chua đa
thựơng, không giang phat dan Ngựơi nhự Ngựơi đa đe.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh than men, tôi ta ơn Đực Ki-tô Gie-su, Chua chung
ta, Đang đa ban sực manh chô tôi, ví Ngựơi đa tín nhiem
ma gôi tôi đen phuc vu Ngựơi. Trựơc kia, tôi la ke nôi
lông ngôn, bat đaô va ngaô ngựơc, nhựng tôi đa đựơc
Ngựơi thựơng xôt, ví tôi đa hanh đông môt cach vô y
thực, trông luc chựa cô lông tin. Đực Ki-tô Gie-su, Chua
chung ta, đa ban chô tôi đay tran an sung, cung vơi đực
tin va đực men cua môt ke đựơc ket hơp vơi Ngựơi. Đay
la lơi đang tin cay va đang môi ngựơi đôn nhan :

Khi ay, cac ngựơi thu thue va cac ngựơi tôi lôi đeu lui
tơi vơi Đực Gie-su đe nghe Ngựơi giang. Thay vay,
nhựng ngựơi Pha-ri-seu va cac kinh sự ben xam xí vơi
nhau: “Ông nay đôn tiep phựơng tôi lôi va an uông vơi
chung.” Đực Gie-su mơi ke chô hô du ngôn nay:
“Ngựơi naô trông cac ông cô môt tram côn chien ma bi
mat môt côn, lai không đe chín mựơi chín côn kia
ngôai đông hôang, đe đi tím chô ky đựơc côn chien bi
mat? Tím đựơc rôi, ngựơi ay mựng rơ vac len vai. Ve
đen nha, ngựơi ay mơi ban be, hang xôm lai, va nôi:
‘Xin chung vui vơi tôi, ví tôi đa tím đựơc côn chien cua
tôi, côn chien bi mat đô.’ Vay, tôi nôi chô cac ông hay:
tren trơi cung the, ai nay se vui mựng ví môt ngựơi tôi
lôi an nan sam hôi, hơn la ví chín mựơi chín ngựơi
công chính không can phai sam hôi an nan.
“Hôac ngựơi phu nự naô cô mựơi đông quan, ma chang
may đanh mat môt đông, lai không thap đen, rôi quet
nha, môi môc tím chô ky đựơc? Tím đựơc rôi, ba ay
mơi ban be, hang xôm lai, va nôi: ‘Xin chung vui vơi tôi,
ví tôi đa tím đựơc đông quan tôi đa đanh mat.’ Cung
the, tôi nôi chô cac ông hay: giựa trieu than Thien
Chua, ai nay se vui mựng ví môt ngựơi tôi lôi an nan
sam hôi.”
Rôi Đực Gie-su nôi tiep: “Môt ngựơi kia cô hai côn trai.
Ngựơi côn thự nôi vơi cha rang: ‘Thựa cha, xin chô côn
phan tai san côn đựơc hựơng.’ Va ngựơi cha đa chia
cua cai chô hai côn. Ít ngay sau, ngựơi côn thự thu gôp
tat ca rôi tray đi phựơng xa. Ở đô anh ta sông phông
đang, phung phí tai san cua mính.
“Khi anh ta đa an tieu het sach, thí lai xay ra trông vung
ay môt nan đôi khung khiep. Va anh ta bat đau lam canh
tung thieu, nen phai đi ơ đơ chô môt ngựơi dan trông
vung ; ngựơi nay sai anh ta ra đông chan heô. Anh ta aô
ựơc lay đau muông heô an ma nhet chô đay bung,
nhựng chang ai chô. Bay giơ anh ta hôi tam va tự nhu:
“Biet baô nhieu ngựơi lam công chô cha ta đựơc cơm
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dự gaô thựa, ma ta ơ đay lai chet đôi!
Thôi, ta đựng len, đi ve cung cha va
thựa vơi ngựơi : ‘Thựa cha, côn that
đac tôi vơi Trơi va vơi cha, chang côn
đang gôi la côn cha nựa. Xin côi côn
nhự môt ngựơi lam công chô cha
vay.’ The rôi anh ta đựng len đi ve
cung cha.
“Anh ta côn ơ đang xa, thí ngựơi cha

đa trông thay. Ông chanh lông
thựơng, chay ra ôm cô anh ta va hôn
lay hôn đe. Bay giơ ngựơi côn nôi
rang: ‘Thựa cha, côn that đac tôi vơi
Trơi va vơi cha, chang côn đang gôi
la côn cha nựa ...’ Nhựng ngựơi cha
lien baô cac đay tơ rang: ‘Mau đem
aô đep nhat ra đay mac chô cau, xô
nhan vaô ngôn tay, xô dep vaô chan
cau, rôi đi bat côn be đa vô beô lam
thit đe chung ta mơ tiec an mựng! Ví
côn ta đay đa chet ma nay sông lai,
đa mat ma nay lai tím thay.’ Va hô bat
đau an mựng.
“Luc ay ngựơi côn ca cua ông đang ơ
ngôai đông. Khi anh ta ve gan đen
nha, nghe thay tieng đan ca nhay
mua, lien gôi môt ngựơi đay tơ ra ma
hôi xem cô chuyen gí. Ngựơi ay tra
lơi : ‘Em cau đa ve, va cha cau đa lam
thit côn be beô, ví gap lai cau ay
manh khôe.’ Ngựơi anh ca lien nôi
gian va không chiu vaô nha. Nhựng
cha cau ra nan ní. Cau tra lơi cha:
‘Cha côi, đa baô nhieu nam trơi côn
hau ha cha, va chang khi naô trai
lenh, the ma chựa baô giơ cha chô lay
đựơc môt côn de côn đe côn an mựng
vơi ban be. Côn thang côn cua cha đô,
sau khi đa nuôt het cua cai cua cha
vơi bôn điem, nay trơ ve, thí cha lai
giet be beô an mựng !’
“Nhựng ngựơi cha nôi vơi anh ta:
‘Côn a, luc naô côn cung ơ vơi cha, tat
ca nhựng gí cua cha đeu la cua côn.
Nhựng chung ta phai an mựng, phai
vui ve, ví em côn đay đa chet ma nay
lai sông, đa mat ma nay lai tím thay.’”

SỐNG ĐẸP
Hãy sống thật tốt đẹp theo cách bạn
muốn, dù người khác có thể cho rằng
nó viển vông và những điều tốt đẹp sẽ
đến với bạn.
1. Có thể bạn không biết, hoặc quá vô
tình không nhận ra, nhưng bằng
cách nào đó, trên thế giới này luôn
có ai đó vô cùng yêu quý bạn.
2. Nụ cười của bạn rất quý giá. Nó có
thể mang lại cả một bầu trời, mang
lại niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai,
kể cả khi người đó không thích
bạn.
3. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, có ít
nhất một người nghĩ về bạn và
chúc bạn ngủ ngon.
4. Đối với vũ trụ bao la, bạn chỉ là
một người nhỏ bé. Đối với một
người, bạn là cả vũ trụ.
5. Khi thiếu vắng bạn trong cuộc đời,
sẽ có người không thể sống mà
cảm thấy hạnh phúc.
6. Bạn là một cá nhân đặc biệt và duy
nhất.
7. Dù sai lầm bạn mắc phải có lớn
như thế nào, thì ẩn đằng sau nó
vẫn là những điều tốt đẹp hơn
đang đợi chờ.
8. Bạn nghĩ rằng cả thế giới này đang
quay lưng lại với bạn? Hãy nhìn
lại xem nào, hay chính bạn là
người đang quay lưng lại với cả
thế giới?
9. Bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội
và điều kiện để đạt được những
ước mơ? Chắc chắn bạn sẽ không
thể làm được điều đó. Tuy nhiên
nếu có niềm tin, không sớm thì
muộn, ước mơ sẽ là của bạn.
10. Hãy học cách trân trọng những lời
phê bình thẳng thắn. Đừng lắng
nghe quá nhiều những lời xu nịnh.

11. Học cách nói với ai đó bạn nghĩ
gì về họ. Bạn biết không, điều này
sẽ khiến bạn vui vẻ và khiến họ
hạnh phúc.
12. Đến một lúc nào đó, khi bạn nhận
ra mình khiến người khác hạnh
phúc, thì đó cũng chính là giây
phút hạnh phúc nhất của bạn.
13. Nếu bạn thấy được những mặt tối
của người khác, bạn đã có thể
nhìn thấy mặt tối của chính bản
thân mình.
14. Nếu bạn muốn người khác thay
đổi, hãy thay đổi chính mình đầu
tiên.

15. Những người bạn đã tiếp xúc sẽ
dần dần cho bạn biết con người
thực của bạn như thế nào.
16. Muốn nhận được, trước hết cần
phải trao tặng. Nếu bạn muốn
được yêu, hãy học cách cho đi
tình yêu.
17. Hãy sống thật tốt đẹp theo cách
bạn muốn, dù người khác có thể
cho rằng nó viển vông và những
điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

18. Nếu bạn biết lắng nghe, những lời
khuyên của bạn sẽ thuyết phục
hơn rất nhiều.
19. Nếu có ai đó nói rằng họ ghét
bạn, hãy mỉm cười để cho họ thấy
bạn không hề muốn có kẻ thù.
20. Thế giới này thuộc về bạn, hãy
học cách trân trọng những gì
thuộc về mình.
Sưu tầm
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Nhự trai tai sanh duyen cung thuc nự,
Đang taô tac ngựơi se cựơi ngựơi ve;
Nhự cô dau la niem vui chô chu re,
Ngựơi cung la niem vui chô Thien Chua ngựơi thơ.”
(Ís 62, 4-5)

Tại sao không được phép
cử hành hôn nhân đồng giới?
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Hỏi:
Xin cha giải thích Giáo Hội có cho phép cử hành hôn nhân
đồng tính không ?
Trả lời:
Trựơc khi tra lơi cau hôi đat ra tren đay, thiet nghí nen
biet qua ve muc đích cua hôn nhan trông Giaô Hôi Công
Giaô.

Khi taô dựng nen côn ngựơi, Thien Chua đa taô dựng
ngựơi nam va ngựơi nự đau tien va Ngai đa truyen chô
hô: “Hay sinh sôi nay nơ that nhieu chô đay mat đat va
thông tri mat đat.” (St 1, 28).
Đay la nen tang va muc đích cua hôn nhan trông
chựơng trính sang taô cua Thien Chua. Nhự the, côn
ngựơi đựơc vinh hanh công tac vơi Thien Chua trông
chựơng trính sang taô cua Ngai, nghía la tham gia vaô
công trính lam chô cô them nhieu ngựơi “mang hính
anh” cua Thien Chua trông tran the nay chô đen cuôi
thơi gian. Ví the, hôn nhan tự thơi Cựu đen Tan Ươc,
trựơc het, đeu cô muc đích dien ta cach bông bay va cu
the tính yeu sau đam cua Thien Chua danh chô côn
ngựơi.
Gia đình Công giáo
Trông Cựu Ươc, hôn nhan la giaô ựơc tính yeu giựa
Thien Chua va Ísrael, tực Dan rieng đựơc tuyen chôn cua
Ngai:
“Ví ngựơi se đựơc Đực Chua đem lông sung ai,
Va Chua lap hôn ựơc cung xự sơ ngựơi;

Thien Chua “ket hôn” vơi dan cua Ngai, trông y nghía
tham sau cua tính yeu vô bien ma Ngai đa danh chô hô.
Nhựng hô cô bôn phan phai đap tra bang cach tuan giự
nhựng thanh chí cua Ngai đe đựơc chuc phuc va sông
muôn đơi. Trông Tan Ươc, Chua Giesu cung “ket duyen”
vơi tôan the nhan lôai đựơc cựu chuôc bang gia mau cua
Ngựơi đa đô ra tren thap gia đe mang ve chô Thien Chua
môt dan mơi va chuan bi chô “hôn le va tiec cựơi cua Côn
Chien va Hien The cua Ngựơi”, tực la hôn ựơc giựa Chua
Kitô vơi nhan lôai qui tu trông Giaô Hôi, đựơc ví nhự
ngựơi vơ yeu qui hay la hien the cua Ngựơi. (Kh 19, 7-9).
Trông y nghía rat than tính va tham sau đô, hôn nhan
qua that la môt ơn gôi (vôcatiôn) caô quí, qua đô, Thien
Chua mơi gôi hai ngựơi nam nự ket hôn đe “thiet lap giựa
hô môt giaô uơc trôn đơi nham mựu lơi ích chô ngựơi ket
hôn, chô viec sinh san côn cai va giaô duc chung. Giaô
ựơc nay, thiet lap giựa nhựng ngựơi đa lanh nhan phep
rựa tôi, đa đựơc Chua Kitô nang len hang bí tích.
(x. SGLGHCG, sô 1601).
Nhự the, hôn nhan cô muc đích va y nghía caô ca trông
chựơng trính sang taô va cựu chuôc nhan lôai cua Thien
Chua ma côn ngựơi cô vinh phuc đựơc mơi gôi tham gia
va công tac.
Nôi khac đi, hôn nhan giựa hai ngựơi nam va nự tựơng
trựng chô giaô uơc tính yeu va bôn phan giựa côn ngựơi
vơi Thien Chua la Đang đa ví yeu thựơng vô vi lơi, ma taô
dựng côn ngựơi va “muôn chô môi ngựơi đựơc cựu đô va
nhan biet chan ly” (1Tm 2). Nhựng côn ngựơi cung đựơc
mông đơi đap tra tính yeu cua Thien Chua, bang cach chu
tôan ơn gôi cua mính va sông theô đựơng lôi cua Thien
Chua đe đựơc vui hựơng hanh phuc đơi đơi vơi Ngựơi
tren Nựơc Trơi mai sau.
Dô đô, nhựng ai đựơc mơi gôi ket hôn đeu đựơc mông
đơi sông đung vơi muc đích cua ơn gôi nay la công tac vơi
Thien Chua trông chựơng trính sang taô nhan lôai va lam
(tiếp theo)

Hiểu & Sống Đạo
Tại sao không được phép
cử hành hôn nhân đồng giới?
(tiếp theo)

chựng chô tính yeu vô bien cua Chua danh chô tôan the
côn cai lôai ngựơi. Nghía la phai chu tôan nhựng trach
nhiem va muc đích cua hôn nhan đe neu caô nhựng gia
tri cua đơi sông gia đính, sinh côn cai va giaô duc chung
đe giup chung nhan biet va yeu men Thien Chua cung
nhự tran quí tính yeu phu phu tựơng trựng chô tính yeu
tham thiet va ben vựng giựa Thien Chua va lôai ngựơi.
That vay, khi ket hôn hơp phap va thanh sự (licitly and
validly), hai ngựơi phôi ngau đựơc lanh nhan an sung
rieng cua bí tích đe kien tôan tính yeu cua hô va đe giup
hô “nen thanh trông cuôc sông vơ chông, trông viec đôn
nhan va giaô duc côn cai nen thanh.” (Lumen Gentium 11).
Mat khac, qua viec ket hôn, hai ngựơi phôi ngau bat đau
xay dựng đơi sông gia đính, tự đô phat sinh nhựng công
dan mơi chô xa hôi va tang sô côn cai chô Giaô Hôi nhơ
phep rựa.

Ví the, gia đính đựơc ví nhự môt ‘xa hôi nhô, thu hep”
môt ‘Giaô Hôi tai gia” (domestic church). Chính ví muôn
nhan manh va đe caô vai trô cua gia đính ma Chua Giesu
đa chôn sinh ra trông môt gia đính cô cha me lôai ngựơi
la Đực Trinh Nự Maria, Me that cua Chua va Thanh Ca
Giuse, nguơi Cha nuôi cua Chua (Fôster Father) trông
Thanh Gia That xựa.
Nhự vay, hôn nhan phai la hanh đông nhan linh xay ra
giựa môt ngựơi nam va môt ngựơi nự đung theô Ý đinh
cua Thien Chua khi taô dựng Adam va Eva, la đôi hôn
phôi đau tien trông lich sự nhan lôai. Nghia la tự đau, hôn
phôi không he danh chô hai ngựơi cung phai tính (same
sex) ví nô đi ngựơc lai hôan tôan vơi muc đích va trach
nhiem cua hôn nhan trông ke hôach cua Thien Chua. Dô
đô, ai chô phep viec ket hôn đông tính (same sex
marriage) thí đa hanh đông chông lai chính Thien Chua la
Tac gia cua luat hôn nhan va cung pha huy tan gôc re nen
tang va muc đích hôn nhan trông xa hôi lôai ngựơi. Chac
chan nhự vay. Nôi the không cô nghía la len an nhựng
ngựơi cô khuynh hựơng đông tính luyen ai (lesbian ôr
hômôsexual tendencies). Nhựng can phan biet giựa

khuynh hựơng tự nhien ve đông tính va hanh vi đông
tính.
Môt ngựơi đựơc sinh ra vơi khuynh hựơng tự nhien
(natural tendency) hựơng chieu ve đông tính
(hômôsexuality) thí đay không phai la lôi cua hô, nghía
la hô không cô tôi ví cô khuynh hựơng tự nhien nay. Hô
can đựơc giaô duc, giup đơ va thông cam đe vựơt thang
khuynh hựơng tam sinh ly bat bính thựơng (abnôrmal)
đô.
Chí nhựng ai cô y muôn thực hanh nhựng hanh vi đông
phai tính (lesbian ôr hômôsexual acts) mơi cô tôi ma
thôi, ví nhựng hanh vi nay la “nhựng hanh vi thac lôan
tự ban chat (intrinsically disôrdered) nghich vơi luat tự
nhien ví chung ngan can hanh vi tính duc đựa đen đôn
nhan qua tang sự sông.” ( x. Sach GLGHCG, sô 2357 ).
Cu the, hai ngựơi đông tính không the sinh san côn cai
va xay dựng nep sông gia đính cach đung nghía đựơc.
Môi hanh vi luyen ai cua hô đeu sai trai nghiem trông ve
luan ly, trai tự nhien, va không giup chu tôan muc đích
cua đơi sông hôn nhan. Dô đô, ơ đau va ai chô phep viec
nay thí thực chat chí đe chieu theô đôi hôi cua môt thieu
sô ngựơi benh hôan ve tam sinh ly ma thôi. Chô hô ket
hôn nhự vay la lam đaô lôn muc đích hôn phôi ma Thien
Chua đa thiet lap tự đau va Giaô Hôi cô trach nhiem baô
ve va nghiem chính thi hanh.
Tôm lai, không khi naô Giaô Hôi công nhan va chô phep
sự thanh hôn giựa hai ngựơi cung phai tính. Đay la sự
suy thôai đaô đực tram trông cua môt sô xa hôi Au My,
môt lan lôn ve trat tự va gia tri luan ly vơi tự dô va sơ
thích ca nhan cua thơi đai trông vang niem tin nay.

Ngựơi tín hựu Chua Kitô phai cô can đam chông lai traô
lựu suy thôai đaô đực va luan ly nghiem trông nay đe
baô ve gia tri va muc đích cua hôn nhan ma Thien Chua
đa thiet lap tự khi taô dựng côn ngựơi cô nam cô nự.
Sau het chung ta cung không quen cau nguyen chô
nhựng ngựơi cô khuynh hựơng trai tự nhien ve tam sinh
ly: xin Chua giup hô nhan ra va thang vựơt đựơc khuynh
hựơng bat bính thựơng nay.

MỤC VỤ GIỚI TRẺ (Youth Ministry)
THẮC MẮC? KHÔNG NẮM VỮNG DÙNG ĐƠN NÀO?

XIN HÃY ĐẾN GẶP TÔI!

Lớp Giáo lý
“The Good Shepherd”
Giáo xứ hiện nau đang ghi danh

Chúa nhật ngày 11 tháng 9, trước và sau các Thánh lễ 9:00 AM, 12:00
PM & 5:00 PM, Mona (nhân viên về Mục vụ Giới trẻ) sẽ sẵn sàng để trả
lời mọi thắc mắc của anh chị em về chương trình Mục vụ Giới trẻ sẽ bắt
đầu mùa Thu này. Đơn ghi danh và lịch trình của các chương trình Mục
vụ Giới trẻ cũng sẽ có sẵn. Xin vui lòng ghé qua để hoàn thành đơn ghi
danh tại văn phòng giáo xứ hoặc bỏ vào thùng thư giáo xứ nếu văn
phòng đóng cửa.

cho các em tuổi từ 3 –12.
Hãy tham gia với chúng tôi lớp
giáo lý hàng tuần hỏi hỏi Kinh
Thánh và Phụng vụ, giáo lý viên
kinh nghiệm, tài lieu thực hành
và cộng đồng tuyệt vời.

HẠN CHÓT GHI DANH CHO TẤT CẢ CÁC
CHƯƠNG TRÌNH GIỚI TRẺ LÀ NGÀY
CHÚA NHẬT — 18 THÁNG 9, 2022
Đối với Các phụ huynh/người Bảo trợ:

425.277.6200

Chúa nhật 18/9 sẽ là ngày cuối cùng ghi danh cho chương trình EGDE,
Life Teen, Thêm Sức năm 1 và 2. Vui lòng gửi mọi đơn ghi danh tại văn
phòng giáo xứ trong giờ hành chánh hoặc bỏ vào hộp thư của giáo xứ
trước hoặc sau giờ hành chánh. Xin cảm ơn

lshioyama@st-anthony.cc

Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Mona:

Liên lạc với Lynne
để biết thêm chi tiết:

ymya@st.anthony.cc
D: 425 • 277 • 6209

| C: 425 • 233 • 1851 (text and/or voice)

Bạn có muốn đặt đời sống mình
dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria
không?
Hãy đến gia nhập tiểu đội Legio
Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, tại
Giáo xứ St. Anthony.

Liên lạc:
Anh Paul Mẫn:
(425) 246-2069
Chị Hương Nguyễn:
(253) 839-0137

Liên lạc:
Anh Michael Ho (206) 390-7403 | michaelandanh@gmail.côm
Sr. Maria Phuong Dinh (425) 277-6242 | srmaria@st-anthôny.cc

SỰ KIỆN HÀNG TUẦN
Rite of Christian Inittation of Adults

Các ngày thứ Hai
6:30 pm—8:00 pm
Môt khôa hôc, hai chựơng trính:
 Người Công giáo đã Rửa tội từ

18 tuổi trở lên muôn lanh BT
Them Sực (va Rựơc le Lan Đau)
 Người Dự tòng RCIA 2 đang

chuan bi lanh cac bí tích Khai
Tam hay muôn đựơc Hiep thông
Trôn ven.
 Khôa hô hang tuan trực tiep chô

đen 5/22/2023

9/26: We’re a CGS Parish—What?!
10/24: Taming Technology
11/21: Pro-life in the heart of Seattle
12/19: Family Christmas Octave Prep
Các ngày học trong năm 2023
1/23 | 2/27 | 3/20 | 4/24 | 5/22
Xin theo dõi trên bản tin Giáo xứ và

Roadrunner

Các buổi tối thứ Năm: 7-8:30pm
Bắt đầu ngày 25/8/2022
 Quan tâm muốn hiểu biết
thêm về Đức tin Công giáo?
 Bạn có muốn được lãnh bí
tích Rửa tội? Bạn được mời
tham dự vào lớp RCIA năm
1, nơi bạn được mời trở nên
học trò của đức tin (Dự tòng).
 Khoá học hàng tuần trực tiếp
cho đến ngày 18/5/2023.
 Lệ phí ghi danh: $30
 Workbook: $30

Le phí ghi danh: $30
Liên lạc: Kristen
AdultEvang@st-anthony.cc
(425) 277- 6205

Muôn Mựơn, Mua hôac
mang sach cua rieng Ban:
Catholic Bible & Catechism of the
Catholic Church

Lam hen ghi danh:
Lien lac: Kristen
AdultEvang@st-anthony.cc
(425) 277- 6205

From the Children’s Faith Formation:
Micie DelosReyes | micie@st-anthony.cc | 425.277.6201

Catechetical Sunday:
Congratulations on your Engagement!
Khi naô Ban bat đau ke hôach chô ngay
cựơi cua Ban, xin hay đe chung tôi đựơc
giup đơ Ban trông viec chuan bi đe lanh
nhan Bí tích Hôn Phôi.
Vui lông lien lac:
Kristen Abbanantô

https://www.usccb.org/committees/evangelization-catechesis/catecheticalsunday-2022
This year’s theme is: "This is my body given for you" Luke 22:19 in light
of the three-year Eucharistic Revival movement. Catechetical team
(school teachers, catechist volunteers, assistants…) please participate at
either the Saturday, 9/17 @ 5:00pm or Sunday, 9/18 @ 9:00am Mass and
also receive a Commissioning blessing.

kabbananto@st-anthony.cc
đe ghi danh chô “Ngựơi Ýeu Dau”
Vaô Cac lơp Chuan bi Hôn Nhan tai Giaô
xự St. Anthôny

GIÁO LÝ HÔN NHÂN - LƯU CÁC NGÀY HỌC

2022:
10/22
10/29

2023:
1/21 ; 1/28
2/4 ; 2/11

