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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.

Liên lạc:
Vp. Giáo xứ :
(425) 255-3132
Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242
Legion of Mary:
Paul Mẫn (425) 246-2069

“Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì
ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ?“
(Luca 16:11)
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Anh chi ệm than mện trộng Chua Kitộ,

Monday, September 19
7:30 am Aaron and Jayne
Presider: Fr. Tom

That tuyệt vời nhìn thay hội
trường đay người tham dư Thanh Lệ
trưc tuyện trộng ngay lệ Khan Lan Đau
cua Cha Jack, bay giờ sệ la Cha Michaệl
khi ngai lay tện trộng Dộng cua mình.
Cung cộ nhiệu anh chi ệm giaộ dan đa
đện Mt. Angệl đệ hiện diện trưc tiệp
cung vời Cha Michaệl va gia đình cua
Cha. Tội biệt Cha đa cam nhan đườc
tình yệu va sư hộ trờ đang kinh ngac
cua cộng độan tuyệt vời nay.

Tuesday, September 20
7:30 am Josephine Provido + by Lita
McBride
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, September 21
7:30 am Sean Renshaw + by Blair &
Vicky Renshaw
Presider: Fr. Tom
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, September 22
7:30 am Jose Barreras & Barreras Brothers +
by Nancy Barreras
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil
Friday, September 23
7:30 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Margarita Rodriguez De Solis +
by Circe Cordob
Presider: Fr. Bazil
Saturday, September 24
8:00 am Lucille Sheridan +
by Mary Clare & Rose A. Paglia
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
Sunday, September 25
Twenty Sixth Sunday in Ordinary Time
7:30 am Electa Marquez + by Glenn & Tina Ruiz
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Christian Vera + by Adriana Vera
Presider: Fr. Bazil
12:00 pm (Sp) Delfina Soto Valencia +
by Ma Luisa Fajardo V.
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Peter Nguyen Hoang + by Kim Hoang
Presider: Fr. Bazil

Lịch đề xuất thánh lễ cuối tuần
bắt đầu ngày mùng 2 tháng 10.
THỨ BẢY
8:00 am
5:00 pm (Lễ Vọng)
CHÚA NHẬT
7:30 am
9:00 am (also Livestream)
10:30 am
12:00 pm (in Spanish - also
Livestream)
5:00 pm
Xin cảm ơn

Kính mời anh chị em
tham gia với giáo xứ lần
hạt Mân Côi lúc 6:50
am, trước thánh lễ 7:30
am mỗi Chúa nhật.

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG 9
Ý truyền giáo:
Cầu cho huỷ bỏ án tử hình
Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm
nghiêm trọng đến phẩm giá con
người, bị huỷ bỏ trong hiến pháp
của các quốc gia trên toàn thế giới.

Đưc Tộng Giam muc đa chộ phệp trờ lai
việc Rườc Mau thanh chung trộng
Thanh lệ. Chung ta sệ thưc hiện điệu nay
tai St. Anthộny baộ lau chung ta cộ đu
Thưa Tac viện Thanh Thệ ngộai thường
đườc huan luyện trộng việc chộ Rườc
Mau Thanh trộng cac Thanh Lệ.
Việc huấn luyện Thừa Tác viên Thánh
Thể ngoại thường sẽ được tổ chức
vào ngày Chúa nhật 25/9 lúc 10:15
a.m. và thứ Ba ngày 27/9 lúc 6:00
p.m. Nếu anh chị em nào muốn phục
vụ với tư cách Thừa Tác viên Thánh
Thể ngoại thường trong các thánh lễ
cuối tuần, xin hãy tham dự buổi huấn
luyện này. Buổi huấn luyện cũng sẽ
dành cho những ai đã là thừa tác viên
phục vụ rồi và cần làm mới lại.
Giaộ xư tat nhiện sệ thệm thanh lệ
10:30 a.m. Thanh lệ thệộ lich trình cuội
tuan vaộ ngay mung 2 thang 10. Xin vui
lộng giup tội lan truyện thanh lệ bộ sung
nay, đac biệt chộ cac gia đình va ban
hưu, nhưng người chưa trờ lai việc thờ
phường cộng khai. Chan thanh cam ờn
tat ca cac anh chi ệm đang hường dan
việc muc vu phung vu cua giaộ xư,
nhưng người đang cham chì lam việc đệ
huan luyện va lện chường trình chộ cac
thưa tac viện giaộ dan chộ thanh lệ bộ
sung nay.
Bình an+
Cha Tom
Chánh xứ

Lời Chúa & Suy Niệm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.
Hay nghệ đay, hời nhưng ai đan ap người cung khộ va
tiệu diệt kệ nghệộ hện trộng xư.
Cac người tham nghì :
“Baộ giờ ngay mộng một qua đi, chộ ta cộn ban lua ;
baộ giờ mời hệt ngay sa-bat, đệ ta bay thộc ra ?
Ta sệ lam chộ cai đau nhộ lai, chộ qua can nang thệm ;
Ta sệ lam lệch can can đệ đanh lưa thiện ha.
Ta sệ lay tiện bac mua đưa cờ ban,
đệm đội dệp đội lay tện cung khộ ;
ca lua nat gaộ muc, ta cung đệm ra ban.”
Đưc Chua đa lay thanh danh
la niệm hanh diện cua Gia-cộp ma thệ :
Ta sệ chang baộ giờ quện một hanh vi naộ cua chung.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh than mện, trườc hệt, tội khuyện ai nay dang lời cau
xin, khan nguyện, nai van, ta ờn chộ tat ca mội người, chộ
vua chua va tat ca nhưng người cam quyện, đệ chung ta
đườc an cư lac nghiệp ma sộng that đaộ đưc va nghiệm
chình. Độ la điệu tột va đệp lộng Thiện Chua, Đang cưu
độ chung ta, Đang muộn chộ mội người đườc cưu độ va
nhan biệt chan ly. That vay, chì cộ một Thiện Chua, chì cộ
một Đang trung gian giưa Thiện Chua va lộai người : độ
la một cộn người, Đưc Ki-tộ Giệ-su, Đang đa tư hiện lam
gia chuộc mội người.
Điệu nay đa đườc chưng thưc vaộ đung thời đung buội.
Va đệ lam chưng vệ điệu nay, tội đườc đat lam người raộ
giang va lam Tộng Độ -tội nội that chư khộng nội dộinghìa la lam thay day cac dan ngộai vệ đưc tin va chan ly.
Vay tội muộn rang người đan ộng hay cau nguyện ờ bat
cư nời naộ, tay giờ lện trời, tam hộn thanh thiện, khộng
gian hờn, khộng xung khac.

Khi ay, Đưc Giệ-su nội vời cac mộn đệ rang : “Một nha
phu hộ kia cộ một người quan gia. Người ta tộ caộ vời
ộng la anh nay đa phung phì cua cai nha ộng. Ông mời gội
anh ta đện ma baộ : ‘Tội nghệ người ta nội gì vệ anh độ ?
Cộng việc quan ly cua anh, anh tình sộ đi, vì tư nay anh
khộng đườc lam quan gia nưa !’ Người quan gia liện nghì
bung : ‘Mình sệ lam gì đay ? Vì ộng chu đa cat chưc quan
gia cua mình rội. Cuộc đat thì khộng nội, an may thì hộ
người. Mình biệt phai lam gì rội, đệ sau khi mat chưc
quan gia, sệ cộ người độn rườc mình vệ nha hộ !’
“Anh ta liện chộ gội tưng cộn nờ cua chu đện, va hội
người thư nhat : ‘Bac nờ chu tội baộ nhiệu vay ?’ Người
ay đap : ‘Một tram thung dau ộ-liu.’ Anh ta baộ : ‘Bac cam
lay biện lai cua bac đay, ngội xuộng mau, việt nam chuc
thội.’ Rội anh ta hội người khac : ‘Cộn bac, bac nờ baộ
nhiệu vay ?’ Người ay đap : ‘Một ngan gia lua.’ Anh ta
baộ : ‘Bac cam lay biện lai cua bac đay, việt lai tam tram
thội.’
“Va ộng chu khện tện quan gia bat lường độ đa hanh
động khộn khệộ. Qua thệ, cộn cai đời nay khộn khệộ hờn
cộn cai anh sang khi xư sư vời người động lộai.
“Phan Thay, Thay baộ chộ anh ệm biệt : hay dung Tiện
Cua bat chình ma taộ lay ban bệ, phộng khi hệt tiện hệt
bac, hộ sệ độn rườc anh ệm vaộ nời ờ vình cưu. Ai trung
tìn trộng việc rat nhộ, thì cung trung tìn trộng việc lờn ;
ai bat lường trộng việc rat nhộ, thì cung bat lường trộng
việc lờn. Vay nệu anh ệm khộng trung tìn trộng việc sư
dung Tiện Cua bat chình, thì ai sệ tìn nhiệm ma giaộ phộ
cua cai chan that chộ anh ệm? Va nệu anh ệm khộng
trung tìn trộng việc sư dung cua cai cua người khac, thì ai
sệ ban chộ anh ệm cua cai danh riệng chộ anh ệm ?
“Khộng gia nhan naộ cộ thệ lam tội hai chu, vì hộac sệ
ghệt chu nay ma yệu chu kia, hộac sệ gan bộ vời chu nay
ma khinh dệ chu nộ. Anh ệm khộng thệ vưa lam tội Thiện
Chua, vưa lam tội Tiện Cua đườc.”

Suy Niệm
– Ngài có định mua gì về không?
– Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.

“Gieo gì gặt nấy”
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho
gọi dân tới bảo rằng: “ Các ngươi nợ
bao nhiêu ,M ạnh Thường Quân đều
cho cả”, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem
đống văn tự ra đốt sạch.
Khi trở về, Phùng Nguyên nói với
Mạnh Thường Quân rằng:

Có một em bé hỏi cha rằng: cha ơi, có
phải “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”
hay “gieo gió gặp bão” là quy luật của
cuộc đời phải không cha?

– Nhà Ngài không thiếu thứ gì, có lẽ

Người cha trả lời: Đúng đó con, quy
luật cuộc đời là thế! Hễ “gieo gì thì
gặt nấy”. Trồng cây cam thì sẽ ra trái
cam. Trồng cây quýt thì ra trái quýt.
Quy luật là nhất định, không thay đổi.
Chúng ta đều biết những điều như:
không học bài thì không thi đậu,
không biết giữ sức khỏe thì sẽ sinh
bệnh, biết siêng năng làm việc thì sẽ
thành công trong sự nghiệp, làm việc
tốt thì có nhiều bạn bè trợ giúp khi
hoạn nạn v.v…

Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi
quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn
xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh
thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng
Nguyên:

Vang, ai cung muộn nhan nhưng cai
hay cai tột vệ mình. Ai cung muộn gat
hai thanh cộng. Nhưng nhưng điệu ay
khộng baộ giờ tư dưng cộ ma la kệt
qua cua nhưng nộ lưc, gang sưc vun
trộng. Ai cung muộn đườc cuộc đời
đai ngộ vinh quang hanh phuc,
nhưng muộn đườc nộ phai trai qua
hy sinh đau khộ mời đat đườc vinh
quang. Ai cung muộn đườc người
khac quy mện, nhưng cộ may ai dam
chiu thiệt thội đệ trộng cay phuc đệ
đời vệ sau?
Chuyện xưa kề rằng: Mạnh Thường
Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều.
Một hôm ông sai Phùng Nguyên sang
đất Tiết đòi nợ. Khi đi, Phùng Nguyên
hỏi:

chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép
mua ở đất Tiết cho Ngài rồi. Tôi chắc
là đẹp ý Ngài.

“Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã
mua cho tôi ngày trước?”
Manh Thường Quan đa biệt mua cay
phuc khi ộng xộa nờ chộ dan. Ông
biệt than phan cua mình “quan nhat
thời dan van đai” nện đa biệt mua cay
phuc đệ phộng khi “sa cờ that thệ”.
Cộ thệ nội ộng la một quan gia khộn
ngộan, biệt dung cua cai đệ mua lay
ban bệ, đệ lay phuc chộ mình vệ sau.
Va ộng đa cộ một kệt cuc tột đệp khi
ộng bộ quan trờ vệ thường dan lai
đườc nhiệu người thường mện độn
rườc. Độ la quy luat cuộc đời. Cộ giệộ
cộ gat. Cuộc đời cộn người muộn cộ
ban bệ giup đờ, chia sệ khi hộan nan
thì cung phai quang đai dan than chộ
anh ệm trộng hộan canh va kha nang
cua mình. Cộ như vay chung ta mời cộ
ban bệ trộng luc nguy nan.
La người ky-tộ hưu chung ta cộn tin
cộ thường phat đời sau. Cộng hay tội
tuy thuộc vaộ cach sộng cua chung ta
hộm nay. Thiện Chua yệu thường nện

ban chộ chung ta trộng cội gia san
cua Người. Ngai muộn chung ta biệt
sư dung gia san cach khộn ngộan
chình la lam phuc chộ kệ khac. Chua
khộng chộ chung ta chưc vu đệ “an
trện ngội trộc” thiện ha. Chua khộng
chộ chung ta tai nang đệ vun quện
chộ ban than. Chua cung khộng chộ
chung ta sư giau cộ đệ tìch luy chộ
riệng mình. Chua traộ chộ chung ta
chưc vu, tai nang, sư giau cộ đệ ta
hanh động chộ Thiện Chua. Điệu ma
Chua muộn nời chung ta la lam giau
cộ trườc mat Chua bang cộng đưc
cua mình. Chua chộ mội người một
cộng việc tuy thệộ kha nang cua
chung ta, va Ngai mộng muộn chung
ta biệt chu tộan một cach chu đaộ.
Lời Chua hộm nay nhac chung ta la
nhưng quan gia cua Thiện Chua. Hay
biệt sộng trung tìn trộng bộn phan
cua mình. Đưng biệng nhac. Đưng mệ
ngu trộng tội lội đam mệ. Hay siệng
nang lam việc đệ sinh lời nhưng nện
bac Chua traộ. Mội người chung ta
đệu phai tra lệ trườc mat Chua vệ
nhưng việc chung ta lam va nhưng
việc đang ly phai lam ma chung ta đa
tư chội bộ qua.
Xin Chúa cho chúng ta luôn là những
quản lý trung tin trong bổn phận của
mình và hoàn thành tốt trách nhiệm
đời mình theo như thánh ý Thiên
Chúa. Amen.

Hiểu & Sống Đạo
Trả lời:
Linh Vũ thân mến,
Những thắc mắc của Linh Vũ cũng khá dài! Chắc là Linh Vũ muốn
nói lên những bức xúc đã chất chứa nhiều năm tháng. Hy vọng là
sau khi đã nói ra được thì Linh Vũ cũng cảm thấy nhẹ được phần
nào.

Hôn nhân khác đạo?
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Hỏi:
Thưa Cha, có những điều mà cho tới bây giờ, hai mươi mấy năm
rồi nhưng con vẫn chưa cảm nhận được, chưa lý giải cho mình
được. Nhiều khi ra ngoài giao tiếp, người ta thắc mắc với con mà
con không sao giải thích cho họ. Con biết đây cũng là thắc mắc
không riêng gì con mà với rất nhiều Kitô hữu khác… Con có thắc
mắc như sau:
Con thấy Luật bên Công giáo còn nhiều điều khó hiểu… Tại sao
hai người yêu nhau khác tôn giáo thì người còn lại phải nhập
đạo Công giáo mình? Bên nhà gái là Công giáo thì còn khó xử
hơn: người nam phải vào Công giáo chứ người nữ không được
bỏ Công giáo theo người nam, nếu không thì không cho cưới
nhau. Tại sao “lấy chồng phải theo chồng” mà không chịu vào
đạo của chồng trong khi muốn chồng theo đạo mình? Hơn nữa
dưới Giáo phận Xuân Lộc của con áp dụng một luật mà sao con
thấy khó hiểu quá: Một người Công giáo lấy người Phật giáo
(hay tôn giáo khác) mà không được ban Bí tích Hôn Phối (vì đạo
ai nấy giữ), thì coi như người đó mắc tội vạ (tội trọng), và những
ai đi tham dự đám cưới đó cũng đều mắc tội vạ. Linh mục không
có quyền giải tội này mà phải lên Tòa Giám mục giải. Dưới con
bây giờ vẫn còn áp dụng luật này và ngoài Giáo phận Xuân Lộc
của con ra con không thấy ở giáo phận khác có… Nhiều khi con
không biết luật này có từ đâu chứ mỗi lần có đám cưới là mọi
người ở địa phương con, ngay cả ba mẹ con nữa cũng phải dè
chừng… rất mệt mỏi. Chỉ làm cho người khác ghét và muốn bỏ
Công giáo mình hơn là thích gia nhập. Họ nói sao mà rắc rối khó
khăn quá. Tại sao Hội đồng Giám mục không xóa luật này đi…
hoặc chuẩn cho linh mục có quyền giải tội này chẳng hạn…
Con không biết phải hỏi ai… Kính mong Cha trong một giới hạn
nào đó, có thể cho con một vài chia sẻ. Để giải đáp phần nào
những khúc mắc của con cũng như con có thể giải thích cho
người ngoài… Con cảm ơn Cha rất nhiều…!
(Đoan Quang Linh Vũ)

Việc Linh Vũ cho rằng phải theo đạo Công giáo mới được kết hôn
là không đúng! Nếu như vậy thì tại sao lại có phép chuẩn khác
đạo theo Giáo Luật Điều 1186 §2. Giáo Hội không cưỡng bách ai
theo đạo cả mà vẫn tìm cách giải quyết những khó khăn trong
hôn nhân. Có chăng là những bậc cha mẹ ép con dâu con rể của
mình theo đạo thôi. Việc làm này không phải là điều đáng khuyến
khích vì nghịch lại với sự tự do đón nhận của đức tin.
Luật của Giáo phận Xuân Lộc theo như tôi biết thì chỉ ban phép
chuẩn cho những người đủ 25 tuổi, còn nhỏ hơn thì sợ không đủ
chín chắn để kết hôn giữa hai người khác đạo. Có lẽ Linh Vũ chưa
có kinh nghiệm về những khó khăn của những người không cùng
một tôn giáo kết hôn với nhau đâu! Quan niệm một vợ, một
chồng và hôn nhân bất khả phân ly đâu phải là hiển nhiên đối với
người ngoại giáo. Nếu hôn nhân không êm ấm người ngoại bỏ đi
thì người Công giáo có kết hôn được nữa không? Lúc đó người
Công giáo sẽ sống ra sao? Có thể sống đơn thân khi còn trẻ tuổi
không? Trong khi đó thì người ngoại họ không bị ràng buộc bởi
tính bất khả phân ly? Đó mới chỉ là một trong nhiều điểm không
tương đồng giữa người Công giáo và người ngoại, chưa kể đến
quan điểm khác nhau về luân lý còn chi phối thường xuyên đời
sống hôn nhân mà người Công giáo phải đương đầu và họ không
tiên liệu được.
Mỗi giáo phận có luật riêng tùy theo hoàn cảnh mục vụ chứ luật
này không phải của tất cả mọi nơi. Có lẽ Linh Vũ chưa sống trong
tất cả các giáo phận nên không biết được luật của mọi nơi.
Một người Công giáo lấy một người ngoại mà không có nghi thức
hôn phối thì không phải là đạo ai nấy giữ như Linh Vũ nêu lên
đâu. Trường hợp này người Công giáo sẽ không được xưng tội,
rước lễ vì sống trong tình trạng rối hôn phối là tội trọng tỏ tường
theo Giáo Luật Điều 915. Những ai tham dự là tỏ sự đồng tình,
ủng hộ người hành động như vậy nên theo luật giáo phận họ bị
phạt.
Phần riêng tôi, tôi nghĩ rằng những người kết hôn khác đạo không
phép chuẩn thì đương nhiên không thể xưng tội, rước lễ được.
Còn những người tham dự lại bị phạt không được xưng tội, rước
lễ thì hơi nặng vì chỉ cần khiển trách răn đe nếu tái phạm mới nên
ra hình phạt.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
http://trungtammucvudcct.com/giai-dap-chua-quan-phong-hon-nhan-khac-dao/

Hiểu & Sống Đạo
chưng chộ Tin Mưng. Ngay Chua nhat Giaộ ly la cờ hội
chộ tat ca mội người tai cam kệt chình mình chộ sư
mang nay trộng tư cach cộng độan đưc tin.
Từ “Huấn Giáo - Catechetical” nghĩa là gì?

TÌM HIỂU NGÀY CHÚA NHẬT GIÁO LÝ
CATECHETICAL SUNDAY
Muc vu Lời Chua la yệu tộ cờ ban cua việc truyện ba Tin
Mưng xuyện suột qua tat ca cac giai độan cua nộ, bời vì
muc vu nay liện quan đện việc cộng bộ Đưc Giệsu Kitộ la
Lời vình cưu cua Thiện Chua.
"Lời Chua nuội dường ca nhưng người raộ giang Tin
Mưng va nhưng người đang đườc Tin Mưng hộa đệ mội
người cộ thệ tiệp tuc phat triện trộng đời sộng Kitộ hưu
cua mình" (National Directory for Catechesis [NDC] [Washington, DC:
United States Conference of Catholic Bishops, 2005], no. 17).

Tại sao chúng ta cử hành Chúa nhật Giáo lý?
Nam 1935, Vatican đa chộ xuat ban vệ việc Cham sộc Tột
hờn va Thuc đay Giaộ duc Giaộ ly, một tai liệu đội hội mội
quộc gia thưa nhan tam quan trộng thưa tac giang day
cua Giaộ hội va đệ tộn vinh nhưng người đa phuc vu cộng
động Kitộ hưu vời tư cach la cac giaộ ly viện. Trộng vai
nam đau tiện sau ngay Chua nhat Giaộ ly đườc thanh lap,
cac đai hội giaộ ly tộan quộc đườc tộ chưc động thời cung
liện kệt vời lệ mưng ky niệm nay. Bat đau nam 1971, Uy
ban Giaộ duc thuộc Hội động Giam muc Hộa Ky bat đau
gời ra cac tai liệu hộ trờ chộ cac giaộ xư đệ cư hanh sư
kiện nay tai cap độ đia phường. Khi Uy ban Giaộ ly, hiện
nay gội la Uy ban Lộan baộ Tin Mưng va Giaộ ly, đườc Hội
động vời tư cach Uy ban thường trưc đat tện, mội nam
van tiệp tuc xuat ban cac tai liệu ngay Chua nhat Giaộ ly.
Hội động Cac Giam muc Hộa Ky đa chì đinh ngay Chua
nhat thư ba trộng thang 9 la ngay Chua nhat Giaộ ly.
Nhưng ai đườc cộng độan đườc traộ trach nhiệm phuc vu
như cac giaộ ly viện sệ đườc gội tện lện trườc cộng độan
phung vu cua hộ. Ngay Chua nhat Giaộ ly la cờ hội tuyệt
vời đệ suy gam vệ vai trộ cua mội người, nhờ an sung cua
bì tìch Rưa tội, trộng việc raộ truyện đưc tin va lam

Tư ngư nay cộ thệ quện thuộc hờn ban tường. Nhiệu
người Cộng giaộ dung tư “giaộ ly – catệchism” trộng
nhiệu nam, va hộ biệt nộ la điệu gì độ liện quan đện tình
tộat yệu giaộ huan cua Giaộ hội. Nguyện gộc cua tư
“catệchệsis – huan giaộ” xuat xư tư một tư ngư tiệng Hylap, nghìa la “lap lai hay vang dội lai.” VIệc day Giaộ ly la
hanh động cua việc lam vang dội lai hay mang cac lời
giang day cua Giaộ hội chộ thệ giời. Người giaộ ly viện la
người giang day nhan danh Giaộ hội.
Tại sao chúng ta lại dành một ngày đặc biệt để trao
sứ mạng này cho các giáo lý viên?
Day giaộ ly la thưa tac vu riệng biệt va đac biệt trộng
Giaộ hội. Như Giaộ ly Hội thanh Cộng giaộ nội rộ, “Huan
giaộ liện kệt mat thiệt vời tộan bộ đời sộng cua Hội
Thanh. Chình nhờ Huan Giaộ, Hội Thanh … tang trường
bện trộng va đap ưng y đinh cưu độ cua Thiện Chua”
(sộ 7). Thưa tac vu giang day nhan danh Giaộ hội cộ một
pham gia sau sac, độ la ly dộ tai saộ cac giaộ ly viện
đườc Giaộ hội chình thưc uy quyện. That phu hờp khi
chung ta danh một ngay đệ lam nội bat muc vu nay va
mời tộan thệ cộng độan hội thanh suy nghì vệ trach
nhiệm cua mình trộng việc chia sệ đưc tin cua chung ta
chộ người khac.
Đối với các bậc phụ huynh, các giáo lý viên chính của
con cái họ, làm thế nào để họ được nhìn nhận trong
ngày Chúa nhật Giáo lý?
Cac bac cha mệ phu huynh la cac giaộ ly viện thưc sư va
chình yệu cua cộn cai hộ. Hộ chuan bi đat va giệộ trộng
nhưng hat giộng đưc tin đau tiện. Trộng ngay Chua nhat
Giaộ ly, chung ta khộng chì lam nội bat cộng việc cua cac
giaộ ly viện trộng giaộ xư va nha trường, ma cộn khện
ngời cac bac phu huynh va người giam hộ; va đệ khuyện
khìch hộ thưc hiện nghiệm tuc vai trộ cua mình trộng
việc biện cac hộ gia đình Cộng giaộ cua hộ trờ thanh nời
đưc tin đườc truyện lai chộ thệ hệ kệ tiệp. Đay la ly dộ
tai saộ nghi thưc chuc lanh chộ cac giaộ ly viện đườc
thưc hiện trộng ngay Chua nhat Giaộ ly cung baộ gộm
luộn chuc lanh chộ cac cha mệ va người giam hộ.
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/
catechesis/catechetical-sunday/catechetical-sunday-about

SỰ KIỆN HÀNG TUẦN
Rite of Christian Inittation of Adults

Các ngày thứ Hai
6:30 pm—8:00 pm
Một khộa hộc, hai chường trình:
 Người Công giáo đã Rửa tội từ

18 tuổi trở lên muộn lanh BT
Thệm Sưc (va Rườc lệ Lan Đau)
 Người Dự tòng RCIA 2 đang

chuan bi lanh cac bì tìch Khai
Tam hay muộn đườc Hiệp thộng
Trộn vện.
 Khộa hộ hang tuan trưc tiệp chộ

đện 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

Lệ phì ghi danh: $30
Muộn Mườn, Mua hộac
mang sach cua riệng Ban:
Catholic Bible & Catechism of the
Catholic Church

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

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
Liên lạc: Kristen
AdultEvang@st-anthony.cc
(425) 277- 6205

Giáo lý cho người lớn: Các ngày thứ Hai từ 6:30pm—8:00pm
Ngày 26/9: We’re a CGS Parish—What?!
Ngày 24/10: Taming Technology
Ngày 21/11: Pro-life in the heart of Seattle
Ngày 19/12: Family Christmas Octave Prep
Xin theo dõi bản tin và Roadrunner để biết thêm chi tiết về đề tài
và người thuyết giảng.

Congratulations on your Engagement!
Khi naộ Ban bat đau kệ hộach chộ ngay
cười cua Ban, xin hay đệ chung tội đườc
giup đờ Ban trộng việc chuan bi đệ lanh
nhan Bì tìch Hộn Phội.
Vui lộng liện lac:
Kristện Abbanantộ

Các phụ huynh có thể dùng số buổi tham dự vào việc hoàn tất các
yêu cầu Giáo dục đức tin dành cho người lớn của Giáo xứ, để được
hỗ trợ trong việc trợ cấp học đường.
Muốn biết thêm chi tiết về các buổi học trên và các cơ hội học hoặc
giúp thiện nguyện cho các việc Giáo dục Đức Tin khác, xin liên lạc:
Kristen Abbananto: adultevang@st-anthony.cc | 425-277-6205

kabbananto@st-anthony.cc
đệ ghi danh chộ “Người Yệu Dau”
Vaộ Cac lờp Chuan bi Hộn Nhan tai Giaộ
xư St. Anthộny

GIÁO LÝ HÔN NHÂN - LƯU CÁC NGÀY HỌC

2022:
10/22
10/29

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

San Lorenzo Ruiz
Novena Schedule
Starts Monday 9/19/22 everyday
thru Tuesday 9/27/22
6:00 PM
Parish Ministry Center
San Lorenzo Ruiz Room
Feast Day Mass
September 28
Wednesday at 7:30pm
*No Reception after the Mass.
San Lorenzo Ruiz and Companions

PARISH PHONE DIRECTORY
Parish Office | 425-255-3132 | info@st-anthony.cc
Fr. Tom Belleque | 425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc
Pastor
Fr. Xavier Bazil, H.G.N. | 425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc
Parochial Vicar
Ted Rodriguez | 425-277-6217 | trodriguezm09@hotmail.com
Deacon
LaMar Reed | 425-277-6199 | lreed@st-anthony.cc
Deacon
Juan Cornejo | 425-277-6195 | jcornejo@st-anthony.cc
Administrator
Deacon Michael Cantu | 425-255-0059 | cantu@sasr.org
School Principal
Dulce Casanova | 425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc
Hispanic Ministry

“To die for the faith is a gift to some;
to live the faith is a call for all”
San Lorenzo Ruiz holds the honor of being the first
Filipino saint, the “most improbable of saints”. The
Lord gives us saints at the right time and

Sr. Maria Dinh, L.H.C. | 425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc
Vietnamese Ministry

God waited 350 years to give us this saint. It is the
heroism which he demonstrated as a lay witness to
faith… which is very important in today’s world.

Micie DelosReyes | 425-277-6201 | micie@st-anthony.cc
Children’s Faith Formation

Kristen Abbananto | 425-277-6205 | kabbananto@st-anthony.cc
Adult Evangelization
Mona Fonseca | 425-277-6209 | ymya@st-anthony.cc
Evangelization of Youth & Young Adult

Lynne Shioyama | 425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc
Catechesis of the Good Shepherd Coordinator

Also known as San Lorenzo Ruiz de Manila,
St. Lawrence Ruiz

Linda Halvorson | 425-277-6207 | linda@st-anthony.cc
Music Coordinator

Birthdate: Between 1600 and 1610

Dean Savelli | 425-282-2598 | dsavelli@st-anthony.cc
Facility Manager

Birthplace: Binondo, Manila
Died: September 29, 1637
Feast Day: September 28
Patronage: The Philippines and the Filipino people
“Deny your faith and we will spare your life!”, his
prosecutors said. To which Lorenzo Ruiz answered:
“That I will never do because I am a Christian, and
I shall die for God, and for Him, I will give many
thousands of lives if I had them”.

Liza Pare-Seidel | 425-277-6194 | lizapare@st-anthony.cc
Administrative Assistant /Bulletin
Eric Cheng | eric@st-anthony.cc
IT/Social Media Manager
School | 425-255-0059

th

October 8 , 2022
St. Anthony Hall
10:00am – 5:00pm
501 S 4th St, Renton, WA 98057

GAMES

PRIZES
……………………..

FOOD

GAME TICKETS 4 for $1 | BEER | BRATS | CAKE
WALK
For questions email: asherforrenton@gmail.com

