CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, C

Ngày 9 tháng 10, 2022

7

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

Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế
thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà
chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về
đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
(Luca 17: 17-19)
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Monday, October 10
7:30 am Repose of the soul of Zenaida
Ganuelas +
by Delia Ganuelas
Presider: Fr. Tom
Tuesday, October 11
7:30 am Robert Stevenson + by Karen
Stevenson
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, October 12
7:30 am Em Tuazon Birthday
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm (SP) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, October 13
7:30 am Repose of the soul of Teresa
Chun +
by Yong Gaylor
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Souls of Relatives + by Phi
& Yen Dinh
Presider: Fr. Bazil
Friday, October 14
7:30 am Sr. Bea LaFramboise,
Thank you
by St. Vincent de Paul
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach + by Fran
Klepach
Presider: Fr. Bazil
Saturday, October 15
8:00 am Katherine Kwon's Birthday
by Yong Gaylor
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Bazil

Anh chi ệm thặn mện trông Chủặ
Kitô,
Tôi cặm ờn cặc thặnh viện trông
Bặn Tặi Chặnh đặ dặnh môt chủt
thời giặn đệ điệm lặi việc qủặn ly
tặi chặnh củặ Giặô xư chủng tặ
trông nặm qủặ trông tặt cặ cặc
thặnh lệ củôi tủặn nặy. Chủng tặ
rặt diệm phủc cô đườc cặc ặnh chi
ệm qủặng đặi vặ nhiệt thặnh phủc
vủ trông Bặn Tặi Chặnh Giặô xư.
Nhưng nặm vưặ qủặ lặ môt thư
thặch rặt lờn chô cặc giặ đính
trông giặô xư như đặ đườc phặn
ặnh tặi giặô xư chủng tặ đặy.

Sunday, October 16
Twenty Ninth Sunday
in Ordinary Time
7:30 am Maria Mau Hoang + by
Long Nguyen
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Archbishop Angel Lagdameo +
by Glenn & Tina Ruiz
Presider: Fr. Bazil
10:30 am Blessings to the Parents of
Lance & Liza
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Ste. Anne Parish
d’Hyacynthe
Presider: Fr. Tom
1:30 pm Available for Mass
Intention
Presider: Fr. Tom
5:00 pm People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil

Tôi đặc biệt tri ặn vặi trô củặ bặn
tặi chặnh trông việc thệô dôi
ngủôn thủ nhặp vặ cặc chi phí, đưặ
rặ cặc lời khủyện hờp ly vệ cặc
phường phặp tặi chính tôt nhặt, hô
trờ việc lện ngặn sặch hặng nặm,
điệủ chính bặô cặô hặng nặm,
thường xủyện thông bặô tính hính
tặi chặnh củặ giặô xư nôi chủng
qủặ cặc bặô cặô bặng vặn bặn vặ
lời nôi, thủc đặy Qủặn ly như môt
cặch sông ờ đặy trông giặô xư
chủng tặ. Xin hặy vủi lông dặnh ít
phủt cặm ờn cặc thặnh viện trông
Bặn Tặi Chặnh, nhưng người sệ
bặô cặô vời ặnh chi ệm trông cặc
thặnh lệ củôi tủặn nặy, tôm tặt vệ
hiện trặng tặi chặnh củặ chủng tặ
đệ chờ đời sư đôi mời củặ cặm kệt
tặi chặnh cặ nhặn vời giặô xư chô
nặm tời. Tôi cặm ờn ặnh chi ệm đặ
cặủ ngủyện, chủ đặô vặ hặô phông
cặm kệt tặi chặnh chô giặô xư đệ
hô trờ cặc công việc mủc vủ vặ
chường trính củặ chủng tôi.
Xin đưng qủện “Phờ fôr Hặiti” củôi
tủặn tời sặủ cặc thặnh lệ Chủặ nhặt.
Hặy lện kệ hôặch ờ lặi sặủ thặnh lệ
củôi tủặn tời đệ tặn hường thời giặn
thặn hưủ nặy vời giặ đính giặô xư,
chiặ sệ bưặ ặn sặng ngôn lặnh đệ gặy
qủy đặng kệ chô giặô xư kệt nghíặ
củặ chủng tặ, Giặô xư St. Annệ tặi
Hặiti. Tôi cặm ờn cặc thặnh viện củặ
Hôi
Việtnặmệsệ
Ministry
Cômmissiôn ví sư phủc vủ qủặng đặi
vặ công việc tặn tủy củặ hô trông
giặô xư chủng tặ.
Bình an+

Cha Tom
Chánh xứ

Lời Chúa & Suy Niệm
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh thặn mện,

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.
Thời ặy, ông Nặ-ặ-mặn, tường chí hủy qủặn đôi củặ
vủặ nườc A-rặm, mặc bệnh phông hủi. Vặy ông
xủông dím mính bặy lặn trông sông Giô-đặn, thệô lời
ông Ê-li-sặ, người củặ Thiện Chủặ. Dặ thit ông lặi trờ
nện như dặ thit môt trệ nhô. Ông đặ đườc sặch.
Củng vời đôặn tủy tủng, ông trờ lặi gặp người củặ
Thiện Chủặ. Ông vặô, đưng trườc mặt ông ặy vặ nôi :
“Nặy tôi biệt rặng : trện khặp mặt đặt, không đặủ cô
Thiện Chủặ, ngôặi trư ờ Ít-rặ-ện. Bặy giờ, xin ngặi
vủi lông nhặn môn qủặ củặ tôi tờ ngặi đặy.” Ông Ê-lisặ nôi : “Cô Đưc Chủặ hặng sông lặ Đặng tôi phủng
sư, tôi thệ sệ không nhặn gí cặ.” Ông Nặ-ặ-mặn nặi
ệp ông nhặn, nhưng ông vặn tư chôi. Ông Nặ-ặ-mặn
nôi : “Nệủ ngặi tư chôi, thí xin chô phệp tôi tờ ngặi
đặy mặng vệ môt sô đặt vưặ sưc hặi côn lưặ chờ
đườc, ví tôi tờ ngặi sệ không côn dặng lệ tôặn thiệủ
vặ hy lệ chô thặn nặô khặc ngôặi Đưc Chủặ.”

Anh hặy nhờ đện Đưc Giệ-sủ Ki-tô, Đặng đặ sông lặi
tư côi chệt, Đặng xủặt thặn tư dông dôi Đặ-vít, như
tôi vặn nôi trông Tin Mưng tôi lôặn bặô. Ví Tin
Mưng ặy, tôi chiủ khô, tôi côn phặi mặng cặ xiệng
xích như môt tện giặn phi. Nhưng lời Thiện Chủặ
đặủ bi xiệng xích! Bời vặy, tôi cặm chiủ môi sư, đệ
mưủ ích chô nhưng người Thiện Chủặ đặ chôn, đệ
hô củng đặt tời ờn cưủ đô trông Đưc Ki-tô Giệ-sủ, vặ
đườc hường vinh qủặng mủôn đời.
Đặy lặ lời đặng tin cặy:
Nệủ tặ củng chệt vời Người,
tặ sệ củng sông vời Người.
Nệủ tặ kiện tặm chiủ đưng,
tặ sệ củng hiện tri vời Người.
Nệủ tặ chôi bô Người, Người củng sệ chôi bô tặ.
Nệủ tặ không trủng tín,
Người vặn môt lông trủng tín,
ví Người không thệ nặô chôi bô chính mính.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Trện đường lện Giệ-rủ-sặ-lệm, Đưc Giệ-sủ đi qủặ
biện giời giưặ hặi miện Sặ-mặ-ri vặ Gặ-li-lệ. Lủc
Người vặô môt lặng kiặ, thí cô mười người phông
hủi đôn gặp Người. Hô dưng lặi đặng xặ vặ kệủ lờn
tiệng: “Lặy thặy Giệ-sủ, xin dủ lông thường chủng
tôi!” Thặy vặy, Đưc Giệ-sủ bặô hô: “Hặy đi trính diện
vời cặc tư tệ.” Đặng khi đi thí hô đườc sặch. Môt
người trông bôn, thặy mính đườc khôi, liện qủặy trờ
lặi vặ lờn tiệng tôn vinh Thiện Chủặ. Anh tặ sặp
mính dười chặn Đưc Giệ-sủ mặ tặ ờn. Anh tặ lặi lặ
người Sặ-mặ-ri. Đưc Giệ-sủ mời nôi: “Không phặi cặ
mười người đệủ đườc sặch sặô? Thệ thí chín người
kiặ đặủ? Sặô không thặy hô trờ lặi tôn vinh Thiện
Chủặ, mặ chí cô người ngôặi bặng nặy?” Rôi Người
nôi vời ặnh tặ: “Đưng dặy vệ đi ! Lông tin củặ ặnh đặ
cưủ chưặ ặnh.”

Suy Niệm & Sống Đạo
Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang
Hỏi 155

Chúa nhật 28 Thường niên, C

ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN
Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền

Muốn cám ơn phải biết khiêm
nhường. Khiêm nhường để thấy mình
nhỏ bé, đáng thương. Khiêm nhường để
thấy được quà tặng thật cao quý. Khiêm
nhường để thấy hạnh phúc khi được
người khác trao ban. Khiêm nhường để
nói lời cám ơn với những ai đã giúp đỡ
mình, dù là việc nhỏ nhặt nhất nhưng
dầu sao họ cũng vì ta mà hy sinh.

Hóa ra trong cuộc sống lời tri ân cần
có sự khiêm hạ. Không có sự khiêm hạ
con người sẽ không nhìn thấy sự trợ
giúp của tha nhân cũng như của Thiên
Chúa để biết sống trong tâm tình tạ ơn.

…

Bài phúc âm hôm nay nói tới những 9
người quên cám ơn. Con số quên cám
ơn nhiều hơn số biết ơn. Họ không cám
ơn, có thể vì nghĩ rằng đây là bổn phận
mà Chúa phải làm? Họ không cám ơn,
có thể vì thói quen chỉ biết đòi hỏi mà
không cần báo đáp? Họ không cám ơn,
có thể họ quá tự cao nên không dám cúi
xuống nhận ơn và cám ơn.
Rất may trong 10 người vẫn còn 1
người có lòng khiêm hạ để quay lại cám
ơn. Lòng biết ơn của anh hôm nay
không dừng lại ở việc cám ơn mà điều
quan yếu là anh quay đầu lại sấp mình
thờ lạy và tôn vinh Chúa. Dù rằng chín
người kia đã không quay lại, nhưng số
đông không là tất cả. Lương tâm và lòng
khiêm hạ đã mách bảo anh quay trở lại
để cảm tạ tri ân người đã cứu giúp anh.
Chín người kia họ có thể ngại ngùng khi
phải cảm ơn, nhưng lòng khiêm hạ nơi
anh là nhịp cầu để anh đến với Chúa
trong niềm tri ân.

Sự kiêu căng khiến con người chỉ nhìn
thấy tài năng của mình, chỉ nhìn thấy
công lao của mình mà quên đi sự đóng
góp của tha nhân và nhất là tình
thương quan phòng của Thiên Chúa.
Thế nên, trong mọi sự hãy biết cám ơn
Chúa, cám ơn nhau. Vợ chồng hãy
cám ơn nhau vì đã là một phần của
nhau để có thể chia sẻ ngọt bùi với
nhau. Cha mẹ hãy cám ơn con cái, vì
con cái đã luôn ngoan ngoãn vâng lời.
Con cái hãy cám ơn cha mẹ, vì cả đời
cha mẹ đã hy sinh cho ta. Ước gì
chúng ta cũng biết khiêm tốn sấp mình
thờ lạy cám tạ Thiên Chúa đã rộng ban
cho chúng ta muôn vàn ân phúc. Amen
https://www.mtgthuduc.net/index/cac-bai-suy
-niem-chua-nhat-28-thuong-nien-nam-c

Nếu con không cố tình bỏ lễ Chúa Nhật,
và buổi tối con về đọc 50 kinh và đọc sách
Thánh và Tin Mừng, như vậy con có được
rước lễ nữa không hay là con phải đi
xưng tội? Nhưng con đang ở Úc và gần
nhà thờ "Tây", con không thể xưng tội
được, và lâu lâu con mới về Việt Nam, nếu
như vậy con phải làm sao? Con cám ơn
Cha nhiều. - Maria Ngọc Anh

Đáp:
Dư lệ Chủặ nhặt vặ cặc ngặy Lệ bủôc
lặ lủặt củặ Giặô Hôi. Giặô Lủặt trủyện
dặy rặng:

"Ðiều 1247: Vào ngày Chủ Nhật và
các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc
phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa,
kiêng làm những công việc hay hoạt
động làm ngăn trở sự thờ phượng
Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng
của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi
cần thiết cho tâm trí và thân xác.
Ðiều 1248: §1 Ai tham dự Thánh Lễ,
cử hành theo lễ nghi công giáo bất cứ
ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào
chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã
chu toàn việc buộc dự lễ.

§2 Nếu không có tác viên thánh hay
vì lý do quan trọng khác khiến cho
việc tham dự Thánh Lễ không thể
thực hiện được, thì phải hết sức
khuyên nhủ giáo dân tham dự phụng
vụ Lời Chúa, nếu được cử hành trong
nhà thờ xứ hay tại một nơi thánh
khác theo như chỉ thị của Giám Mục
giáo phận; hoặc dành một thời giờ
phải chăng để cầu nguyện, cách riêng
tư hay với gia đình, hoặc nếu thuận
tiện, với cả các gia đình khác."
Người tặ chí cô thệ phặm tôi trông
khi biệt vặ cô tính vi phặm cặc giời
rặn Thiện Chủặ vặ Giặô Hôi. Nệủ
không cô tính thí không mặc tôi
trông, vặ như vặy không bủôc phặi
xưng.
tinmung.net

Lẽ Sống
Trện vặn nệô đường củặ chủng tặ,
lủc nặô Thiện Chủặ củng cô mặt.
Thặt rặ, không phặi côn người đi
tím kiệm Thiện Chủặ chô bặng
chính Thiện Chủặ đệô đủôi kiệm
tím côn người.

BỨC TƯỢNG NGƯỜI MÙ
Cũng như tại bất cứ một trung tâm
hành hương nào, tại Lộ Ðức, du
khách và khách hành hương có thể
đọc được không biết bao nhiêu lời
cảm tạ dâng lên Ðức Mẹ cũng như
không biết bao nhiêu kỷ vật khác
mà những người thọ ơn muốn cho
thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ... Trong
muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người
ta thấy có một bức tượng diễn tả
một người mù vừa được chữa lành.
Dĩ nhiên, được sáng mắt là một
trong những phép lạ đầu tiên được
ghi trong sách những phép lạ tại Lộ
Ðức. Nhưng bức tượng người mù
sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho
một biến cố khác, một phép lạ theo
đúng nghĩa bởi vì đó là phép lạ của
một người tìm lại được ánh sáng
Ðức Tin.
Bức tượng này được một người
đàn bà quý phái cho dựng lên để
ghi nhớ ánh sáng Ðức Tin mà bà đã
tìm lại được tại Lộ Ðức. Tuy là
người Công Giáo, nhưng kể từ khi
chồng qua đời, người đàn bà không
còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa
Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống

như những người khô đạo khác,
người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi
một điều: đó là thú vui trong cuộc
sống.
Một mùa hè nọ, trên đường đi đến
một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng
ở phía Nam nước Pháp, người đàn
bà phải đi qua Lộ Ðức. Thấy đám
đông tấp nập tại trung tâm Thánh
Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà
không ngờ rằng chính Chúa đang
tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái
độ bàng quang của một người
hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại
ánh sáng Ðức Tin. Ðể tạ ơn Chúa
và Ðức Mẹ, bà đã cho dựng lên
bức tượng của người mù với hàng
chữ như sau: "Tìm lại Ðức Tin là
một phép lạ vĩ đại hơn là được
sáng mắt".

Trông môi biện cô củặ củôc sông,
lủc nặô Thiện Chủặ củng cô mặt.
Trông ặn vủi hặnh phủc, hặy
trông thặt bặi khô đặủ, Ngặi lủôn
ờ bện cặnh tặ đệ mời gôi tặ tin
tường ờ Tính Yệủ củặ Ngặi. Ngặy
cặ khi côn người mủôn khườc tư
vặ gặt bô Ngặi rặ khôi củôc sông,
Thiện Chủặ vặn tiệp tủc đệô đủôi
côn người.
Thặnh Kinh đặ ví Thiện Chủặ như
môt người tính chủng thủy, lủc
nặô củng chờ đời, lủc nặô củng
nặi ní, lủc nặô củng vô vệ, lủc nặô
củng thặ thư.
Tin ờ môt sư hiện diện trủng
thặnh như thệ củặ Thiện Chủặ,
thặi đô củặ chủng tặ phặi lặ thưc
tính, chờ đời vặ tin tường không
ngưng. Trông ặn vủi thinh đặt,
chủng tặ dặng lời cặm tặ Chủặ.
Trông thặt bặi khô đặủ, chủng tặ
củng hặy tin tường phô thặc. Vặ
ngặy cặ nhưng lủc vặp ngặ ví yệủ
đủôi, chủng tặ củng hặy tin tường
ờ lông thặ thư vô bờ củặ Ngặi.
Thiện Chủặ sệ không bặô giờ bô
mặc côn người.

Trích Lẽ Sống
https://vntaiwan.catholic.org.tw/
lesong/08lesong10.htm

Hiểu & Sống Đạo
Standing With Haiti

Phở for Haiti
The Vietnamese Minstry Commission sẽ tổ chức
bán Phở gây quỹ giúp Giáo xứ Ste. Anne, Haiti
CHÚA NHẬT: 16 THÁNG 10, 2022
Tại sao luật buộc ta chỉ rước lễ
một ngày 2 lần?
Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang

Hỏi 321
Tại sao luật buộc ta chỉ được rước
lễ một ngày 2 lần? Xin giải đáp lý
do Giáo Hội chỉ cho rước lễ 2 lần?
Rước 3 lần liệu có bị coi là phạm
tội không? Việc giới hạn rước lễ
trong ngày chỉ quy định với giáo
dân hay là cả quý cha? Vì có những
Cha hằng ngày phải dâng 3 thánh
lễ (Lễ Chúa Nhật)? Xin Cha giải đáp
giúp con. Cám ơn Cha.
Chân Thanh
Đáp:
Khi Chủặ Giệsủ lặp Bí Tích Thặnh
Thệ Ngặi không đặt môt giời hặn
sô lặn chô người tặ lặnh nhặn Ngặi
môi ngặy. Nhưng Ngặi đệ chô Giặô
Hôi lô ặp dủng nhưng qủy lủặt lặm
thệ nặô chô cô ích lời chô cặc linh
hôn.
Thệô lich sư củặ Giặô Hôi việc ặn
đinh sô lặn rườc lệ đặ thặy đôi
nhiệủ lặn vời nhưng ly dô củặ môi
thời đặi vặ môi trường xặ hôi. Vặô
đặủ thệ ky XX, Đưc Thặnh Chặ Piô
X đặ cô gặng khôi phủc lặi việc
nặng rườc lệ, vặ nệủ đườc, hặng
ngặy. Việc thưc hặnh nặy rặt phô
thông trông nhưng thệ ky đặủ,

Sau các Thánh Lễ: 7:30 am, 9:00 am,
10:30 am & 12:00 pm

Tại: Parish Hall
(Hội trường Giáo xứ)
Mọi hình thức ủng hộ đều được
đón nhận và trân trọng.
Phở Gà: $10/tô – Dùng bữa tại chỗ hoặc đem về nhà.
Cùng với các món khác:
Nước (Bottled water) | Sunny D | Cà phê Việt Nam | Chả giò |
Bánh Pâté Chaud

nhưng vệ sặủ người tặ đặ dặn dặn
bô thôi qủện tôt lặnh đô cô thệ
môt phặn ly dô lặ ặnh hường cặc
bệ rôi. Bô Giặô Lủặt củ (1917) chí
chô chiủ lệ môi ngặy môt lặn trư
khi ngủy tư, hặy khi sờ Thặnh Thệ
bi xủc phặm nện chiủ Thặnh Thệ
trườc khi kệ thủ tời xủc phặm đện
Thặnh Thệ. Thệô Lủặt hiện hặnh,
môi ngặy người tín hưủ đườc chiủ
lệ hặi lặn, lặn thư hặi phặi chiủ
trông Thặnh Lệ trư khi ngủy tư
đườc chiủ Củặ An Đặng, hặy cặc
linh mủc dặng nhiệủ hờn hặi lệ. Ly
dô đệ cô đông tín hưủ rườc lệ vặ
đông thời củng ngặn ngưặ khôi
rời vặô tính trặng lặm dủng, thích
chiủ nhiệủ lặn mặ không cô sư
chủặn bi xưng hờp, đườc thủc đặy
bời nhưng đông lưc không chính
đặng dô lông sủng kính thiệủ hiệủ
biệt.
Tinmung.net

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN
THỨ BẢY
8:00 am
5:00 pm (Lễ Vọng)
CHÚA NHẬT
7:30 a.m.
9:00 a.m. (also Livestream)
10:30 a.m.
12:00 p.m. (in Spanish - also
Livestream)
1:30 p.m.(in Spanish)
5:00 p.m.
Kính mời anh chị em tham gia
lần hạt Mân Côi lúc 6:50 a.m.,
trước thánh lễ
7:30 a.m. mỗi Chúa nhật.

CHẦU THÁNH THỂ
Chầu Thánh Thể ngày thứ Năm bắt đầu lúc 3:00 pm,
và kết thúc với Phép Lành sau giờ Kinh Chiều
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG & CHẦU THÁNH THỂ
7:00 pm

Chầu Thánh Thể cho đến nửa đêm, &
Giờ Kinh Sáng với Phép Lành lúc 7:15 am (thứ Bảy)

PARISH PHONE DIRECTORY
Parish Office | 425-255-3132 | info@st-anthony.cc
Fr. Tom Belleque | 425-277-6193 | frtom@st-anthony.cc
Pastor
Fr. Xavier Bazil, H.G.N. | 425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc
Parochial Vicar
Ted Rodriguez | trodriguezm09@hotmail.com
Deacon
LaMar Reed | lreed@st-anthony.cc
Deacon
Brian Proksch | 425-277-6195 | bproksch@st-anthony.cc
Administrator
Deacon Michael Cantu | 425-255-0059 | cantu@sasr.org
School Principal
Sr. Maria Dinh, L.H.C. | 425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc
Vietnamese Ministry
Dulce Casanova | 425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc
Hispanic Ministry

Live Stream Masses on YouTube:

www.tinyurl.com/STANTHONYrenton
For emergencies during off hours, call 206-485-5457.

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

Pastoral Council

Finance Council

Blair Renshaw
Chair

Joey Cantor
Chair

Angelina Benedetti
Vice-Chair

Kimberly Searing
Vice Chair
Pete Williams

Claudia Dickinson
Tue Thanh Nguyen
Patric Okoye
Dang Nguyen
Efrain Velasco
Sharon Fox
Recording Secretary

Carianne Meyers
Greg Michler
Laurie Wu
To connect with the Finance
Council, your contact is
Joey Cantor
at cantor30@hotmail.com

Lynne Shioyama | 425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc
Catechesis of the Good Shepherd Coordinator
Linda Halvorson | 425-277-6207 | linda@st-anthony.cc
Music Coordinator
Delia Ganuelas | 425-277-6204 | dganuelas@st-anthony.cc
Accounts & Payroll Manager
Liza Pare-Seidel | 425-277-6194 | lizapare@st-anthony.cc
Administrative Assistant /Bulletin/AR
Sharon Fox | 425-277-6210 | sharon@st-anthony.cc
Administrative Assistant /Safe Environment
Maria Mendez | 425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc
Administrative Assistant /Formed.org
Yolanda van Ingen | 425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc
Receptionist
Eric Cheng | eric@st-anthony.cc
IT/Social Media Manager
Dean Savelli | 206-353-3802 | dsavelli@st-anthony.cc
Facility Manager
Ray Blaine | ray@st-anthony.cc
Facilities

Do you want to learn more about our Sister Parish, Ste. Anne in Haiti?
Connect with us: Standing with Haiti Committee

Tony D’Angelo | tonydangelo@st-anthony.cc
Facilities
School | 425-255-0059

