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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

Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông:
“Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà
ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
(Luca 19:5-6)

Ý CẦU NGUYỆN

Trong suốt tháng 11, chúng ta sẽ
nhớ đến “anh chị em chúng ta
đang an nghỉ trong niềm hy vọng
sống lại” (Kinh nguyện Thánh
Thể #2).

THÁNG MƯỜI MỘT
Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ
Chúng ta caú ngúyện cho những trệ
ệm đang chịú đaú kho, nhat la
những ệm vo gịa cữ, mo coị va la
nan nhan chịện tranh; xịn cho cac
ệm chac chan đữợc hữợng mot nện
gịao dúc va co cợ hoị song trong
tình yệú gịa đình.

Lời nhắc nhở:
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban
ngày kết thúc
Chủ nhật, ngày 6 tháng 11

Quỹ Linh Mục Hưu Dưỡng

Đính kèm trong các phong thư
tháng 10 quyên góp hàng năm cho
Quỹ Linh mục Hưu dưỡng. Xin vui
lòng chia sẻ cách quảng đại để hỗ
trợ cho nhiều vị linh mục trung tín
trong thời gian hưu dưỡng của các
ngài. Nếu bạn muốn đón góp qua
điện tử mà không muốn nhận
phong thư, bạn có thể đóng góp
vào quỹ này qua website:
www.st-anthony.cc.
Xin cảm ơn!

Anh chị em thân mến trong Chúa
Kitô,
Tôi muốn cám ơn anh chị em về
sự đáp trả quảng đại và trong tinh
thần cầu nguyện để làm mới lại
cam kết Quản lý Tài Chánh trong
tháng này. Xin vui lòng bỏ thẻ
cam kết đã hoàn thành của anh
chị em vào rổ Quyên góp ngày
Chúa nhật, hay anh chị em có thể
gửi chúng trực tiếp tại văn phòng
giáo xứ. Tôi rất biết ơn sự quản lý
trung thành và quảng đại các ân
phúc Thiên Chúa ban cho anh chị
em trong cuộc sống.
Bước vào tháng Mười Một, chúng
ta sẽ cử hành các ngày lễ tuyệt
vời. Thứ Ba, chúng ta cử hành Lễ
Các Thánh, cử hành lúc 7:30 a.m.
và 7:00 p.m. Thứ Tư, chúng ta có
Thánh lễ Cầu cho Các Đẳng Linh
Hồn lúc 7:30 a.m.; 10:00 a.m. và
6:00 p.m. Trong cả ba thánh lễ
cầu cho Các Đẳng Linh Hồn,
chúng ta sẽ nhớ cầu nguyện cho
những ai đã qua đời trong năm
nay, và cho tất cả những người đã
chết mà được cử hành Thánh lễ
An táng tại St. Anthony.

Chúng ta sẽ có buổi chia sẻ rất
đặc biệt về Hành Trình Giờ Thánh
cho tháng 11 vì Giáo hội cũng
nhớ đến việc Nhận thức Ơn gọi
Quốc gia. Cha Justin Ryan, Giám
đốc Ơn gọi Tổng Giáo phận
Seattle, sẽ hướng dẫn Giờ Thánh
của chúng ta vào ngày Chúa nhật,
mùng 6 tháng 11 từ 7 – 8 giờ tối.
Chủng sinh Joseph TapiaBeeman, một sinh viên đã tốt
nghiệp trường St. Anthony và là
thành viên của Giáo xứ St.
Stephen Tử Đạo, sẽ chia sẻ phút
hồi tâm. Thật là một cơ hội tuyệt
vời để cầu nguyện cho anh chị em
giáo dân của chúng ta, Nathan
Hatch, một chủng sinh cao đẳng
đang học tại Mt. Angel, cầu
nguyện cho Alerick Alfedo Sorto,
sinh viên trung học năm cuối tại
chủng viện Christ the King tại
Mission B.C., cho Phó tế John
Paul Tomassi đã phục vụ giáo xứ
chúng ta rất tốt suốt năm Mục vụ
2020/21, và cầu nguyện cho tất cả
bạn trẻ đang biện phân về ơn gọi
linh mục, tu sĩ hay mục vụ toàn
thời gian trong Giáo hội. Tôi
khuyến khích anh chị em sắp xếp
thời gian trong thời khoá biểu của
mình để được chúc lành trong Giờ
Thánh rất đặc biệt này trong Giáo
xứ chúng ta.
Bình an +
Cha Tom,
Chánh xứ

Lời Chúa
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Thê-xa-lô-ni-ca.

Bài trích sách Khôn ngoan.
Lay Chúa, trữợc Thanh Nhan, toan thệ vú trú
vì tữa hat cat trện ban can,
tữa gịot sữợng maị rợị trện mat đat.
Những Chúa xot thữợng hệt moị ngữợị
vì Chúa lam đữợc hệt moị sữ.
Chúa nham mat lam ngợ, khong nhìn đện toị loị loaị
ngữợị, đệ ho con an nan hoị caị.
Qúa thệ, Chúa yệú thữợng moị loaị hịện hữú,
khong ghệ tợm bat cữ loaị nao Chúa đa lam ra,
vì gịa nhữ Chúa ghệt loaị nao, thì đa chang dững
nện.
Nệú nhữ Ngaị khong múon, lam sao mot vat ton taị
noị ? Nệú nhữ Ngaị khong cho hịện hữú,
lam sao no co thệ đữợc dúy trì ?
Lay Chúa Tệ la Đang yệú sữ song,
Chúa xữ khoan dúng vợị moị loaị,
vì moị loaị đệú la cúa Chúa.
Qúa vay, lay Đữc Chúa, sịnh khì bat dịệt cúa Ngaị
ợ trong múon loaị múon vat.
Vì thệ, những aị sa nga, Chúa sữa day tữ tữ.
Chúa canh cao ho, nhac cho ho nhợ ho đa pham toị
gì, đệ ho bo địệú ac ma tịn vao Chúa.

Thữa anh ệm, lúc nao chúng toị cúng caú ngúyện
cho anh ệm: xịn Thịện Chúa chúng ta lam cho anh
ệm đữợc xững đang vợị ợn goị, va xịn Ngữợị dúng
qúyện nang ma hoan thanh moị thịện chì cúa anh
ệm va moị cong vịệc anh ệm lam vì long tịn. Nhữ
vay, danh cúa Chúa chúng ta la Đữc Gịệ-sú, sệ đữợc
ton vịnh nợị anh ệm, va anh ệm đữợc ton vịnh nợị
Ngữợị, chịệú thệo an súng cúa Thịện Chúa chúng ta
va cúa Chúa Gịệ-sú Kị-to.
Thữa anh ệm, vệ ngay Đữc Gịệ-sú Kị-to, Chúa chúng
ta, qúang lam va tap hợp chúng ta vệ vợị Ngữợị, toị
xịn anh ệm địệú nay: nệú co aị bao rang chúng toị đa
đữợc than khì mac khaị, hoac đa noị, đa vịệt thữ qúa
qúyệt rang ngay cúa Chúa gan đện, thì anh ệm đững
voị đệ cho tịnh than dao đong, cúng đững hoang sợ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khị ay, Đữc Gịệ-sú vao Gịệ-rị-kho, đị ngang qúa
thanh pho ay. Ở đo co mot ngữợị tện la Da-kệú; ong
đững đaú những ngữợị thú thúệ, va la ngữợị gịaú co.
Ông ta tìm cach đệ xệm cho bịệt Đữc Gịệ -sú la aị,
những khong đữợc, vì dan chúng thì đong, ma ong ta
laị lún. Ông lịện chay tợị phìa trữợc, lệo lện mot cay
súng đệ xệm Đữc Gịệ-sú, vì Ngữợị sap đị qúa đo. Khị
Đữc Gịệ-sú tợị cho ay, thì Ngữợị nhìn lện va noị vợị
ong: “Nay ong Da-kệú, xúong maú đị, vì hom nay toị
phaị ợ laị nha ong !” Ông voị vang tút xúong, va
mững rợ đon rữợc Ngữợị. Thay vay, moị ngữợị xam
xì vợị nhaú: “Nha ngữợị toị loị ma ong ay cúng vao
tro!” Ông Da-kệú đững đo thữa vợị Chúa rang:
“Thữa Ngaị, toị xịn lay phan nữa taị san cúa toị ma
cho ngữợị nghệo; va nệú toị đa chịệm đoat cúa aị caị
gì, toị xịn đện gap bon.” Đữc Gịệ-sú mợị noị vệ ong
ta rang: “Hom nay, ợn cữú đo đa đện cho nha nay,
bợị ngữợị nay cúng la con chaú to phú Áp-ra-ham.
Vì Con Ngữợị đện đệ tìm va cữú những gì đa mat.”

SUY NIỆM
HÔM NAY LÀ NGÀY CỨU ĐỘ

Monday, October 31

Thursday, November 3

7:30 am Elia Fuentes for her health
Presider: Fr. Tom

7:30 am Intentions of Rollie
Taguinod family
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach +
by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil

Tuesday, November 1

“Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà

All Saints Day

này… Vì Con Người đến để tìm và cứu
những gì đã mất.” (Lc 19,9-10)

7:30 am Anphonsus Quang Tran +
by St. Joseph Convent
Presider: Fr. Bazil

Suy niệm: “Hom nay co thệ chì la
mot ngay khac hay rot cúoc co
thệ la ngay ban vữợt lện, ra ngoaị
caị thong thữợng cúa mình” (S.
Parkệr). Vợị ong Da-kệú, lệ ra
hom nay cúng la mot ngay nhữ
moị ngay, tịện tịệp túc chay vao
gịa san kệch xú cúa mình. Thệ
những, la lúng thay, laị la ngay Da
-kệú mợ kho tịện lam vịệc nghìa!
Sữ hịện dịện bat ngợ cúa Thay
Gịệ-sú trong ngoị nha bị coị la o
úệ, đong ban vợị những ngữợị bị
gan cho caị mac toị loị, nịệm nợ
vợị ngữợị đữợc goị cach trìú mện
la “con chaú to phú Áp-ra-ham,”
đa đệm laị ợn đoị đợị cho ong va
gịa đình. Qúang đaị “rút rúot”
phan chịa nữa gịa taị cho ngữợị
nghệo, đện gap bon cho ngữợị bị
thịệt haị – trong khị lúat chì búoc
đện gap haị - la nghìa cữ cao đệp
ong co thệ lam đệ đap tra vị Thay
đang mện ay.
Mời Bạn: “Co haị ngay trong nam
ta khong thệ lam gì ca. Mot la
ngay hom qúa, haị la ngay maị.
Hom nay chình la ngay ban hay
yệú, tịn, lam va chú yệú la
song” (Đữc Dalaị Lama). Hom nay
vị Thay Gịệ-sú cúng than hanh
đện tham can nha, tam hon ban.
Tữa nhữ Da-kệú ngay xữa, ban
hay đon tịệp Ngaị vợị ca long tịn
yệú, đap tra tam long cúa Ngaị
bang qúyệt tam thữc hịện mot

9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Bilingual Mass
Presider: Fr. Tom
Wednesday, November 2

All Souls Day
7:30 am Jose Rodriguez & Eduardo
Razon + by Jojie Razon
Presider: Fr. Bazil
10:00 am Mass
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm Bilingual Mass
Presider: Fr. Tom

Friday, November 4
7:30 am 83rd Birthday of
Modesto Pare, Sr.
Presider: Fr. Tom
7:00 pm First Friday Mass
Presider: Fr. Bazil
Saturday, November 5
8:00 am Vergil Maghirang +
by Lana Marcaida
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Beth Asher,
St. Anthony Facilities Dept., All our
School Staff and Volunteers
that made Octoberfest possible
by St. Anthony PTC Steering
Committee
Presider: Fr. Bazil
Sunday, November 6
Thirty Second Sunday
in Ordinary Time

thay đoị qúan trong nao đo trong
loị nghì, loị song cúa mình đệ
thữc thị địệú ran lợn nhat mện
Chúa yệú ngữợị ban nhệ!
Cầu nguyện:
Lay Chúa Gịệ-sú, khong aị lot
khoị tam nhìn cúa Chúa: vợị Gịakệú, Chúa nhìn lện; vợị ngữợị
khac, Chúa laị nhìn xúong… Xịn
cho con lúon xac tìn mình đang
song trong caị nhìn yệú thữợng
cúa Ngaị. Ámện.

7:30 am Ste. Anne Parish
d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
9:00 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom
10:30 am Happy Birthday Yumi
by Tonton & Tantịệ
Presider: Fr. Bazil
12:00 pm (Sp) Bianca Chantelle
Alfredo-Sorto
Presider: Fr. Tom
1:30 pm Available for
Mass Intention
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Soul of Apolinar
De Guzman +
by Corazon Mariano
Presider: Fr. Bazil

Giải Đáp - Thông Tin
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
Giải Đáp và Hướng Dẫn:

Lm. Phi Quang
Hỏi 271:

Thưa Cha, con dự thánh lễ và thấy
linh mục hay hôn bàn thờ vào đầu
thánh lễ. Vậy ý nghĩa của việc hôn
bàn thờ là gì? xin cha giải thích cho
con. Cám ơn Cha.
Teresa

CHIA SẺ
HÀNH TRÌNH:
Tham gia với Cha Ryan
chầu “Giờ Thánh”
Chủ đề: Nhận thức
Ơn Gọi
6 tháng 11, Chúa nhật
lúc 7:00 pm tại nhà thờ.

Đáp:
Khi tiến tới cung thánh trong
Thánh Lễ chủ tế và các thừa tác
viên chào kính Bàn Thờ. Họ hôn
Bàn Thờ như một cử chỉ tôn kính.
Việc này đã thực hiện từ những
ngày đầu của lịch sử Giáo Hội từ
những thực hành ngoại giáo:
Người ngoại giáo thường dùng cái
hôn để chào nhau và bày tỏ sự
kính tôn đối với những đền thờ và
những hình ảnh của các thần minh.
Một tục lệ nữa là việc hôn bàn ăn
trước khi dùng bữa ăn gia đình vì
những người tham dự là những
người dù chủ hay khách đều là
người nhà của các thần minh.

Lý do đàng sau sự tôn kính trong
phụng vụ Công giáo chúng ta là vì
Bàn Thờ là biểu tượng của Chúa
Kitô (Chúa Kitô Thủ Lãnh và Tôn
Sư là chính Bàn Thờ chân thật).
Bàn Thờ cũng là biểu tượng của
Cộng Đoàn Kytô hữu.
Một lý do nữa cho việc hôn kính
Bàn Thờ là lòng sùng kính các
Thánh Tử Đạo mà thánh tích
(relics) được khảm vào trong Bàn
Thờ.
Theo phụng vụ hiện hành, chủ tế
chỉ hôn Bàn Thờ lúc đầu Thánh Lễ
và khi kết thúc Thánh Lễ trước
khi rời cung thánh.
Tinmung.net

Thứ Sáu đầu tháng và Chầu
Thánh Thể:
Mùng 4 tháng 11, 2022
7:00 P.M.

Bảo đảm Chúa Giê-su không bị bỏ
rơi một mình trong khi Mình
Thánh Chúa đưa ra ngoài.
Chúng tôi xin 2 hoặc 3 người ở lại
trong đêm trong nhà thờ.

“Các con không thể ở lại với Thày
một giờ sao?”

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality
MỤC VỤ GIỚI TRẺ
KHỞI ĐỘNG CHO THÁNH LỄ GIỚI TRẺ BẮT ĐẦU
CHÚA NHẬT NGÀY 06 THÁNG 11, LÚC 5 PM.
Thánh lễ Giới Trẻ cần các Thừa Tác Viên trong các việc Mục vụ dưới đây:
Lễ Sinh (Giúp lễ)
Tiếp đón / Hướng dẫn
Huấn luyện TTV Đọc Sách

Huấn luyện Giúp lễ

Huấn luyện TTV cho Rước lễ

Thứ Bảy 11/5/2022

Thứ Bảy 11/5/2022

Thứ Bảy 11/12/2022

10—11 AM

1—3 PM

10—11AM

Tại nhà thờ

Tại nhà thờ

Tại nhà thờ

Người giúp Phòng Thánh (Sacristans - Confirmed Youth)
TTV Đọc sách (Lectors - Confirmed Youth)

TTV Thánh Thể Ngoại thường (Eucharistic Ministers - Confirmed Youth)

EDGE

CONFIRMATION

LIFETEEN

BẮT ĐẦU
Thứ Tư

BẮT ĐẦU
Thứ Năm

BẮT ĐẦU
Chúa nhật

2 tháng 11

3 tháng 11

6 tháng 11

6 PM, Nhà thờ

6 PM, Hall

Phụ huynh: Vui lòng kiểm tra tin
nhắn để biết thêm chi tiết.

Phụ huynh: Vui lòng kiểm tra tin
nhắn để biết thêm chi tiết.

5 PM Thánh lễ Giới trẻ
6 PM, Hall
Phụ huynh: Vui lòng kiểm tra tin
nhắn để biết thêm chi tiết.

Huấn luyện TTV Đọc Sách (Lectors)
Sẽ có buổi huấn luyện TTV Đọc Sách ngày thứ Bảy, mùng 5/11 từ 10—11 AM tại nhà thờ. Buổi huấn luyện
này dành cho những ai muốn trở nên một phần của mục vụ Phụng vụ, và cho những ai đã là TTV Đọc Sách
muốn học hỏi thêm và có những thắc mắc về thời hậu COVID.

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality

SỐNG TINH THẦN QUẢN LÝ 2023
Người quản lý Kitô hữu là người đón nhận những món quà của Thiên Chúa với lòng
biết ơn, trân trọng, & hướng về chúng một cách có trách nhiệm.
Bạn đã cam kết với giáo xứ của mình trong năm nay chưa?
Xin hãy xem xét trong cầu nguyện và cam kết.
Với món quà của bạn, chúng tôi có thể giúp cho cộng đồng địa phương
của mình bằng cách chia sẻ cho đi trong tinh thần cầu nguyện và phục vụ.

Tổng số cam kết đến ngày 10/25/2022:
87 (5%) trong số 1,819 Giáo dân thành viên ghi danh
Tổng số cam kết đến ngày 10/25/2022: $164,716
Xin vui lòng gửi lại thẻ cam kết cho giáo xứ hoặc gửi qua bưu điện,
Hoặc bỏ vào hộp thư văn phòng, hoặc truy cập trực tiếp trên website giáo xứ :

www.st-anthony.cc
The Knights of Columbus, sẽ phục vụ pancake
điểm tâm sau các thánh lễ:

7:30 A.M & 9:00 A.M.
13 tháng 11

Bạn muốn làm long đèn Giáng Sinh?
Xin mời đến Phòng Fr. Lane Room, toà nhà
văn phòng Giáo xứ (PMC)
Các dung cụ làm đèn được cung cấp.
Bộ dung cụ làm đèn cũng có sẵn để mua ($25)
Hãy đem theo bạn hữu và gia đình.

Phục vụ Pancakes, sausage,
và trứng cùng với cà phê,
nước trái cây. Sứ mạng của Đoàn Knights of
Columbus là trao quyền cho những người giới
gia trưởng Công giáo sống đức tin của họ tại tư
gia, trong giáo xứ và cộng đồng của họ. Thông
qua niềm tin vào hành động, chúng tôi bắt đầu
các chương trình và sự kiện trong các lãnh vực
cuộc sống, gia đình, đức tin và cộng đồng.
Ủng hộ Giáo xứ St. Anthony
Knights of Columbus Council 3645!

