10/30/2022
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. 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).
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 Tapia-Beeman, 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.
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