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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

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám
ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng:
‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’
(Luca 18: 13)

Monday, October 24
7:30 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Tuesday, October 25
7:30 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, October 26
7:30 am Flora Taguinod Death
Anniversary +
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass
Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, October 27
7:30 am Ernesto Rosales + by Gilbert
Gutierrez
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jose Rodriguez + by Jojie Razon
Presider: Fr. Bazil
Friday, October 28
7:30 am Joseph Dinh Van Tinh +
by Sr. Maria Dinh
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Healing Mass
Presider: Fr. Ed White
Saturday, October 29
8:00 am Craig Stevenson
+ by Karen Stevenson
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Sunday, October 30
7:30 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil
9:00 am In Thanksgiving for the
Wolowski Family
Presider: Fr. Bazil
10:30 am Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Santiago Angel Munguia +
Death Anniversary by Yuzney Angel
Presider: Fr. Tom
1:30 pm Josefina De La Rosa
by Guadalupe Martinez Ramirez
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Gwynne Dodge
+ by Gilbert Gutierrez
Presider: Fr. Bazil

Anh chị em thân mến,
Tuần này, tôi đã có cơ hội gửi đến
anh chị em lời mời gọi làm mới
lại cam kết tài chánh cho giáo xứ
qua của lễ dâng ngày Chúa nhật.
Tôi cảm ơn anh chị em đã bớt thời
gian để xem xét trong cầu nguyện
và trung thành về một phần phúc
lành tài chánh Thiên Chúa ban, để
anh chị em sẽ chia sẻ với giáo xứ
trong năm nay. Nếu anh chị em
chưa làm cam kết trước đây, xin
vui lòng cam kết năm nay như
một biểu lộ đức tin và lòng tin cậy
của anh chị em nơi Thiên Chúa,
Đấng vẫn không ngừng cung cấp
cho anh chị em và gia đình. Đối
với mọi người, tôi xin cảm ơn về
lòng quảng đại và cam kết cá
nhân của anh chị em đối với đời
sống Quản lý của người Kitô hữu.

Tôi rất biết ơn Kino và Hanh
Lentz đã chia sẻ với cộng đoàn
chúng ta về hành trình cá nhân của
họ trong cách sống của người
Quản lý Kitô hữu. Đối với cá
nhân, tôi rất vui được nghe biết
việc họ trao ban lòng biết ơn như
thế nào, để tạ ơn về mọi ơn lành
Chúa ban cho họ. Tôi trân trọng
sự thành thật của họ liên quan đến
chúng ta về thách đố cuộc sống
của người quản lý trung thành.
Bây giờ là lúc cho mỗi người
chúng ta đáp trả. Nếu anh chị em
chưa sẵn sàng cam kết như thế,
xin vui lòng dùng thời gian sắp tới
để cầu nguyện về việc quản lý tài
chánh của mình đối với Thiên
Chúa nơi đây tại Giáo xứ St.
Anthony. Tôi cầu nguyện với
Thiên Chúa toàn năng, qua Chúa
Thánh Thần, sẽ hướng dẫn anh chị
em trong ý quyết định cuối tuần
này. Vui lòng đem theo thẻ cam
kết khi đi lễ hoặc bỏ vào hộp thư
văn phòng giáo xứ bất cứ lúc nào.
Xin cảm ơn lòng quảng đại của
anh chị em, và cám ơn anh chị em
luôn trở thành người quản lý tốt
và trung thành với mọi ơn lành
Chúa ban trong đời sống anh chị
em.
Bình an +
Cha Tom
Chánh xứ

Lời Chúa
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh thân mến, tôi sâp phâi đô mâu râ lâm lế tế, đâ
đến giờ tôi phâi râ đi. Tôi đâ đâu trông cuôc thi đâu
câô đếp, đâ chây hết châng đường, đâ giư vưng niếm
tin. Giờ đây tôi chỉ côn đời vông hôâ dânh chô người
công chỉnh ; Chuâ lâ vi Thâm Phân chỉ công sế trâô
phân thường đô chô tôi trông Ngây ây, vâ không
phâi chỉ chô tôi, nhưng côn chô tât câ nhưng âi hết
tỉnh mông đời Người xuât hiến.
Bài trích sách Huấn ca.
Đưc Chuâ lâ Đâng xết xư,
Người châng thiến vi âi.
Người không vi nế mâ lâm hâi kế nghếô hến,
nhưng nghế lời kếu xin cuâ người bi âp bưc.
Người không côi thường lời khân nguyến
cuâ kế mô côi,
hây tiếng thân vân cuâ người gôâ buâ.
Kế phuc vu Đưc Chuâ thếô y Người
sế đườc Người châp nhân,
lời hô kếu xin sế vông tời câc tâng mây.
Lời nguyến cuâ người nghếô vườt ngân mây thâm.
Lời nguyến chưâ tời đỉch, hô chưâ ân lông.
Hô sế không rời đi
bâô lâu Đâng Tôi Câô chưâ đôâi nhỉn,
chưâ xết xư chô người chỉnh trưc vâ thi hânh
công ly.

Khi tôi đưng râ tư biến hô lân thư nhât, thỉ châng cô
âi bếnh vưc tôi. Môi người đâ bô mâc tôi. Xin Chuâ
đưng châp hô. Nhưng cô Chuâ đưng bến cânh,
Người đâ bân sưc mânh chô tôi, đế nhờ tôi mâ viếc
râô giâng đườc hôân thânh, vâ tât câ câc dân ngôâi
đườc nghế biết Tin Mưng. Vâ tôi đâ thôât khôi nânh
vuôt sư tư. Chuâ sế côn chô tôi thôât khôi môi hânh
vi hiếm đôc, sế cưu vâ đưâ tôi vâô vường quôc cuâ
Người ờ trến trời. Chuc tung Người vinh hiến đến
muôn thuờ muôn đời. A-mến.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ây, Đưc Giế-su kế du ngôn sâu đây vời môt sô
người tư hâô chô mỉnh lâ công chỉnh mâ khinh chế
người khâc: “Cô hâi người lến đến thờ câu nguyến.
Môt người thuôc nhôm Phâ-ri-sếu, côn người kiâ
lâm nghế thu thuế. Người Phâ-ri-sếu đưng thâng,
nguyến thâm râng: ‘Lây Thiến Chuâ, xin tâ ờn Chuâ,
vỉ côn không như bâô kế khâc: thâm lâm, bât chỉnh,
ngôâi tỉnh, hôâc như tến thu thuế kiâ. Côn ân chây
môi tuân hâi lân, côn dâng chô Chuâ môt phân mười
thu nhâp cuâ côn.’ Côn người thu thuế thỉ đưng
đâng xâ, thâm chỉ châng dâm ngườc mât lến trời,
nhưng vưâ đâm ngưc vưâ thưâ râng: ‘Lây Thiến
Chuâ, xin thường xôt côn lâ kế tôi lôi.’ Tôi nôi chô
câc ông biết: người nây, khi trờ xuông mâ vế nhâ, thỉ
đâ đườc nến công chỉnh rôi; côn người kiâ thỉ
không. Vỉ phâm âi tôn mỉnh lến sế bi hâ xuông; côn
âi hâ mỉnh xuông sế đườc tôn lến.”

Suy Niệm - Tri Ân
tôi lôi, nghỉâ lâ ông lâ người mâc
nờ: mâc nờ thâ nhân – dỉ nhiến, vỉ
ông lâm nghế thu thuế cờ mâ – vâ
mâc nờ câ Thiến Chuâ: thỉ chỉnh
ông câu nguyến đô: “Xin thường
xôt côn vỉ côn lâ kế cô tôi”. Chuâ
Giế-su không hế đinh nghỉâ câu
nguyến lâ gỉ, nhưng quâ câch
đânh giâ cuâ Chuâ chung tâ hiếu
râng “như thế mời lâ câu nguyến”.

Chúa nhật 30 Thường niên, C

NHƯ THẾ LÀ CẦU NGUYỆN
Chuâ Giế-su kế du ngôn sâu đây:
“Cô hâi người lến đến thờ câu
nguyến. Môt người thuôc nhôm
Phâ-ri-sếu, côn người kiâ lâm nghế
thu thuế…Người nây thỉ đườc nến
công chỉnh, côn người kiâ thỉ
không.” (Lc 18,9-10.14)
Suy niệm: Lến đến thờ đế câu
nguyến, đô quâ lâ môt viếc tôt,
không cô gỉ phâi phân nân. Thế
nhưng vân đế lâ ờ câch câu nguyến
cuâ hô. Người thư nhât, thuôc
nhôm Phâ-ri-sếu: Câc viếc ông tâ
lâm thât lâ tuyết. Ông lâm quâ câ
nhưng điếu luât buôc. Nôi dung lời
câu cô vế giông như môt bân bâô
câô thânh tỉch; nhưng thiết tường,
như thế châng cô gỉ lâ sâi. Ông chỉ
thiếu môt tâm lông. Thiếu tâm lông
vời Thiến Chuâ: xếm râ Ngâi mâc
nờ ông vỉ nhưng điếu ông “lâm
chô” Chuâ. Vâ cung thiếu câ tâm
lông vời đông lôâi: ông tư xếp hâng
mỉnh trôi vườt chư “không như tến
thu thuế kiâ”. Côn người thư hâi,
môt người lâm nghế thu thuế: ông
không cô gỉ đế bâô câô ngôâi trư

Mời Bạn: Bân cô câm thây mỉnh
cô nhu câu phâi câu nguyến, nghỉâ
lâ câm thây mỉnh cân xin Chuâ
thường xôt mỉnh, cân nôi lâi môi
dây thân tỉnh vời Chuâ?
Sông Lời Chuâ: Bân hây dânh ỉt
phut trườc Thânh Thế, đế câu
nguyến vời nhưng tâm tỉnh như
người thu thuế kiâ.
Cầu nguyện: “Lây Chuâ, xin
thường xôt côn, vỉ côn lâ kế tôi
lôi.”

LỜI CẢM TẠ
The Vietnamese M. Commission
xin chân thành cám ơn anh chị em
đã ủng hộ cách quảng đại trong
ngày gây quỹ, “Phở for Haiti”, ủng
hộ cho giáo xứ Ste. Anne tại Haiti,
ngày Chúa nhật vừa qua
10/16/2022.
XIN TRI ÂN:








The Pastoral Council
Standing With Haiti Committee
Phụ huynh và các em học sinh
St. Anthony School & Kenedy
High School.
Các nhà hảo tâm & anh chị em
thiện nguyện giúp trong các
khâu: nhà bếp, tiếp bàn, phục
vụ khách và dọn dẹp.
Các em học sinh nhiệt tình và
vui vẻ mời đón khách và phục
vụ tiếp bàn.

CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CÓ NGÀY
GÂY QUỸ TUYỆT VỜI NHƯ THẾ NẾU
KHÔNG CÓ SỰ TRỢ GIÚP VÀ TẤM
LÒNG YÊU THƯƠNG, QUẢNG ĐẠI
CỦA MỌI NGƯỜI ĐỐI VỚI ANH CHỊ
EM CHÚNG TA TẠI HAITI.
XIN THIÊN CHÚA LUÔN CHÚC LÀNH
TRÊN QUÝ VỊ VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MÃI.

