
 
    

 

 

 

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. 
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Liên lạc:  

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

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, C Ngày 13 tháng 11, 2022 

 

“Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào 

chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến 

tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.” 

(Luca 21:13-15) 



 

 

 

 

Ý CẦU  NGUYỆN 
 

THÁNG MƯỜI MỘT   
 

Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ 

Chú ng ta ca ú ngúyệ  n cho nhữ ng  

trệ  ệm đang chị ú đaú kho , nha t la  

nhữ ng ệm vo  gịa cữ, mo  co ị  va  la   

na n nha n chịệ n tranh; xịn cho ca c  

ệm cha c cha n đữợ c hữợ ng mo  t nệ 

n gịa o dú c va  co  cợ  ho  ị so ng trong 

tì nh yệ ú gịa đì nh.   

Trong suốt tháng 10, chúng tôi đã 

đếm số người tham dự các thánh 

lễ cuối tuần. Tổng Giáo phận yêu 

cầu đếm số người tham dự thánh 

lễ trong tháng 5 và tháng 10 vì 

mục đích điều tra dân số. Tôi rất 

vui báo cáo với anh chị em rằng 

số người tham dự kể từ tháng 5, 

2022 đã tăng lên trung bình 12%, 

và chúng tôi thấy con số này tăng 

lên 36% kể từ cuối tháng 10, 

2021. Đây là một tin mừng. Một 

lần nữa tôi rất biết ơn khi nhìn 

thấy sự lớn mạnh của cộng đồng 

chúng ta, và nhiều anh chị em 

giáo dân đã trở lại thánh lễ Chúa 

nhật.   

Tôi cũng muốn cám ơn tất cả các 

hộ gia đình đã trung thành gửi lại 

các phiếu Quản lý Hành chánh. 

Toàn thể giáo xứ đều đánh giá cao 

cam kết tài chánh của anh chị em 

đối với giáo xứ, khi chúng ta thực 

hiện sứ mệnh của Chúa Giêsu 

Kitô tại Giáo xứ St. Anthony.  

 

Bình an + 

 

 

 

Cha Tom,  

Chánh xứ 

 

11/13/2022 

Anh chị em thân mến trong Chúa 

Kitô,  

Tôi muốn cám ơn Đoàn Hiệp sĩ 

Knights of Columbus đã cung cấp 

bữa sáng với bánh Pancake cho 

giáo xứ cuối tuần này. Tôi rất biết 

ơn các Hiệp sĩ Knight of 

Columbus đã phục vụ và hỗ trợ 

giáo xứ bằng nhiều cách. Tôi biết 

các anh em Hiệp sĩ cũng rất biết 

ơn anh chị em đã luôn ủng hộ 

cách mạnh mẽ cho các nỗ lực của 

họ. Trong cả hai dịp hỗ trợ Winter 

Coat Drive và Baby Bottle Drive 

đã rất thành công nhờ sự tham gia 

và hảo tâm của anh chị em. Tôi 

rất hãnh diện là một Hiệp sĩ 

Knight of Columbus và tôi mời 

gọi các anh em Hiệp sĩ của tôi trở 

lại hoạt động, tôi cũng khuyến 

khích tất cả anh em nam giới 

trong giáo xứ suy xét trong cầu 

nguyện để tham gia vào Đoàn 

Hiệp sĩ này.   

Quỹ Linh Mục Hưu Dưỡng  

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! 

 

http://www.st-anthony.cc


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

Khị a y, co  ma y ngữợ ị tra m tro  vệ  đệ n thợ  đữợ c 

trang hoa ng ba ng đa  to t va  nhữ ng lệ  va  t qúy , nệ n 

Chú a Gịệ sú pha n ra ng: "Nhữ ng gì  ca c con nhì n nga m 

đa y, saú na y sệ  đệ n nga y kho ng co n ho n đa  na o na m 

trệ n ho n đa  na o ma  cha ng bị  ta n pha ". Ba y gịợ  ca c 

o ng ho ị Ngữợ ị ra ng: "Thữa Tha y, bao gịợ  nhữ ng sữ  

a y sệ  xa y ra, va  cữ  da ú na o ma  bịệ t nhữ ng sữ  đo  sa p 

xa y đệ n?" Ngữợ ị pha n: "Ca c con ha y y  tữ  kệ o bị  

ngữợ ị ta lữ a do ị. Vì  chững, sệ  co  nhịệ ú kệ  ma o danh 

Tha y đệ n ma  tữ  xững ra ng: 'Chì nh ta đa y va  thợ ị gịợ  

đa  ga n đệ n'. Ca c con chợ  đị thệo chú ng. Khị ca c con 

nghệ no ị co  chịệ n tranh loa n la c, ca c con đữ ng sợ , vì  

nhữ ng sữ  a y pha ị đệ n trữợ c đa , những chữa pha ị la  

hệ t đợ ị ngay đa ú". 

Ba y gịợ  Ngữợ ị pha n cú ng ca c o ng a y ra ng: "Da n na y 

sệ  no ị da  y cho ng la ị da n kịa, va  nữợ c na y sệ  cho ng 

vợ ị nữợ c no . Sệ  co  nhữ ng cúo  c đo  ng đa t lợ n mo ị 

nợị; sệ  co  o n dị ch đo ị kha t, nhữ ng hịệ  n tữợ ng kịnh 

khú ng tữ  trệ n trợ ị va  nhữ ng địệ m la  ca  thệ . Những 

trữợ c nhữ ng địệ ú đo , ngữợ ị ta sệ  tra tay ba t bợ , ữ c 

hịệ p va  no  p ca c con đệ n ca c ho  ị đữợ ng va  ngú c tú , 

địệ  ú ca c con đệ n trữợ c ma  t ca c vúa chú a qúan 

qúyệ n vì  danh Tha y; ca c con sệ  co  dị p la m chữ ng. 

Va  y ca c con ha y ghị nhợ  địệ ú na y trong lo ng, la  chợ  

lo trữợ c ca c con sệ  pha ị thữa la ị thệ  na o. Vì  chì nh 

Tha y sệ  ban cho ca c con mịệ  ng lữợ ị va  sữ  kho n 

ngoan, mo ị kệ  thú  nghị ch ca c con kho ng thệ  cho ng 

la ị va  ba t bệ  ca c con. Cha mệ , anh ệm, ba  con, ba n 

hữ ú sệ  no  p ca c con, va  co  kệ  trong ca c con sệ  bị  gịệ t 

chệ t. Ca c con sệ  bị  mo ị ngữợ ị ghệ t bo  vì  danh Tha y. 

Những dú  mo  t sợ ị to c trệ n đa ú ca c con cú ng sệ  

cha ng hữ ma t. Ca c con cữ  bệ n đo , ca c con sệ  gịữ  

đữợ c lịnh ho n ca c con". 

 

 

Bài trích sách Tiên tri Malakhi. 

"Đa y sệ  đệ n nga y bữ ng cha y lệ n nhữ lo  lữ a: ta t ca  

nhữ ng kệ  kịệ ú ca ng va  nhữ ng ngữợ ị la m to  ị a c sệ  

nhữ rợm ra , nga y a y đệ n sệ  thịệ ú đo t ho , va  kho ng 

đệ  so t la ị cho ho  co  ị rệ  nga nh cho ị gì  ca , Chú a ca c 

đa o bịnh pha n nhữ va  y. Pha n ca c ngữợị la  nhữ ng kệ  

kì nh sợ  tha nh danh Ta, ca c ngữợị sệ  đữợ c Ma  t Trợ ị 

co ng chì nh mo c lệ n cho, mang thệo sữ  cữ ú chữ a 

trong ca nh Ngữợ ị".      

  

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ 

gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 

  

Anh ệm tha n mệ n, chì nh anh ệm bịệ t pha ị noị 

gữợng chú ng to ị thệ  na o, bợ ị vì  chú ng to ị đa  kho ng 

lữợ ị bịệ ng lú c ợ  gịữ a anh ệm, cú ng kho ng a n ba m 

cú a aị, những chú ng to ị la m lú ng kho  nho c va t va  

đệ m nga y, đệ  kho ng trợ  nệ n ga nh na  ng cho ngữợ ị 

na o trong anh ệm. Kho ng pha ị chú ng to ị kho ng co  

qúyệ n, những la  đệ  nệ ú gữợng cho anh ệm, đệ  anh 

ệm ba t chữợ c chú ng to ị. Bợ ị vì  khị chú ng to ị co n ợ  

vợ ị anh ệm, chú ng to ị đa  trúyệ n da y anh ệm ra ng: 

"Nệ ú aị kho ng múo n la m vịệ  c, thì  đữ ng co  a n". Vì  

chú ng to ị nghệ tịn co  mo  t so  ngữợ ị trong anh ệm 

so ng nha n cữ, cha ng la m vịệ  c gì  hệ t, những la ị da y 

mì nh va o mo ị vịệ  c. Đo ị vợ ị nhữ ng ha ng ngữợ ị đo , 

chú ng to ị mợ ị go ị va  khúyệ n ca o ho  trong Chú a 

Gịệ sú Kịto , đệ  ho  yệ n ha n la m vịệ  c va  dú ng lữợng 

thữ c mì nh tì m ra.       

 

Lời Chúa  



 

Bài trích sách Khôn ngoan.  

Lịnh ho n ngữợ ị co ng chì nh ợ  trong 

tay Thịệ n Chú a va  cha ng cữ c hì nh 

na o đo  ng tợ ị đữợ c nữ a. Bo n ngú sị 

coị ho  nhữ đa  chệ t ro ị; khị ho  ra đị, 

chú ng cho la  ho  ga  p pha ị địệ ú vo  

phú c. Lú c ho  xa rợ ị chú ng ta, chú ng 

tữợ ng la  ho  bị  tịệ ú dịệ  t, những thữ c 

ra, ho  đang hữợ ng an bì nh. Ngữợ ị 

đợ ị nghì  ra ng ho  đa  bị  trữ ng pha t, 

những ho  va n chữ a chan hy vo ng 

đữợ c trữợ ng sịnh ba t tữ . Saú khị 

chị ú sữ a da y đo ị chú t, ho  sệ  đữợ c 

hữợ ng a n húệ   lợ n lao. Qúa  thệ , 

Thịệ n Chú a đa  thữ  tha ch ho  va  tha y 

ho  xữ ng đa ng vợ ị Ngữợ ị.  Ngữợ ị đa  

tịnh lúyệ  n ho  nhữ ngữợ ị ta lúyệ  n 

va ng trong lo  lữ a, va  đo n nha  n ho  

nhữ cú a lệ  toa n thịệ ú. Khị đệ n gịợ  

đữợ c Thịệ n Chú a vịệ ng tha m, ho  sệ  

rữ c sa ng nhữ tịa lữ a bệ n nhanh kha p 

rữ ng sa  y. Ho  sệ  xệ t xữ  múo n da n, va  

tho ng trị  múo n nữợ c. Va  Đữ c Chú a 

sệ  la  vúa cú a ho  đệ n múo n đợ ị. 

Nhữ ng aị tro ng ca  y va o Ngữợ ị, sệ  am 

tữợ ng sữ  tha  t; nhữ ng aị trúng tha nh, 

sệ  đữợ c Ngữợ ị yệ ú thữợng va  cho ợ  

ga n Ngữợ ị, vì  Ngữợ ị ban a n phú c va  

xo t thữợng nhữ ng aị Ngữợ ị túyệ n 

cho n.  

KÍNH TRỌNG THỂ  

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Bài trích sách Khải Huyền của 

thánh Gio-an tông đồ. 

To ị la  Gịo-an, to ị tha y mo  t đoa n 

ngữợ ị tha  t đo ng kho ng ta ị na o đệ m 

no ị, thúo  c mo ị da n, mo ị chị to  c, mo ị  

nữợ c va  mo ị ngo n ngữ . Ho  đữ ng 

trữợ c ngaị va  trữợ c Con Chịệ n, mì nh 

ma  c a o tra ng, tay ca m nha nh la  thịệ n 

túệ . Ho  lợ n tịệ ng túng ho : “Chì nh 

Thịệ n Chú a chú ng ta, Đa ng ngữ  trệ n 

ngaị, va  chì nh Con Chịệ n đa  cữ ú đo   

chú ng ta.” Ta t ca  ca c thịệ n tha n đệ ú 

đữ ng chúng qúanh ngaị, chúng 

qúanh ca c Ky  Mú c va  bo n Con Va  t. 

Ho  đệ ú sa p ma  t xúo ng, phú  phú c 

trữợ c ngaị va  thợ  la y Thịệ n Chú a ma  

túng ho  ra ng:  

“Amện! Xịn kì nh da ng Thịệ n Chú a 

chú ng ta lợ ị chú c tú ng va  vịnh 

qúang, sữ  kho n ngoan va  lợ ị ta  ợn, 

danh dữ , úy qúyệ n va  sữ c ma nh, đệ n 

múo n thúợ  múo n đợ ị! Amện!”  

Mo  t trong ca c Ky  Mú c lệ n tịệ ng ho ị 

to ị: “Nhữ ng ngữợ ị ma  c a o tra ng kịa 

la  aị va  y? Ho  tữ  đa ú đệ n?” To ị tra  

lợ ị: “Thữa Nga ị, Nga ị bịệ t đo .” Vị  a y 

ba o to ị: “Ho  la  nhữ ng ngữợ ị đa  đệ n, 

saú khị tra ị qúa cợn thữ  tha ch lợ n 

lao. Ho  đa  gịa  t sa ch va  ta y tra ng a o 

mì nh trong ma ú Con Chịệ n. Vì  thệ , 

ho  đữợ c cha ú trữợ c ngaị Thịệ n 

Chú a, đệ m nga y thợ  phữợ ng trong 

Đệ n Thợ  cú a Ngữợ ị; Đa ng ngữ  trệ n 

ngaị sệ  ca ng lệ ú cú a Ngữợ ị cho ho  

trú  a n. Ho  sệ  kho ng co n pha ị đo ị, 

pha ị kha t, kho ng co n bị  a nh na ng 

ma  t trợ ị thịệ ú đo t va  khì  no ng ha nh 

ha  nữ a. Vì  Con Chịệ n đang ngữ  ợ  

gịữ a ngaị sệ  cha n da t va  da n đữa ho  

tợ ị ngúo n nữợ c trữợ ng sịnh. Va  

Thịệ n Chú a sệ  laú sa ch nữợ c ma t 

ho .”  

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo 

thánh Gio-an. 

Khị a y, Đữ c Gịệ sú ngữợ c ma t lệ n 

trợ ị va  ca ú ngúyệ  n ra ng:  

“La y Cha chì  tha nh, xịn gì n gịữ  ca c 

mo n đệ   trong danh Cha ma  Cha đa  

ban cho con, đệ  ho  nệ n mo  t nhữ 

chú ng ta. Khị co n ợ  vợ ị ho , con đa  

gì n gịữ  ho  trong danh Cha ma  Cha 

đa  ban cho con. Con đa  canh gịữ , va  

kho ng mo  t aị trong ho  pha ị hữ ma t, 

trữ  đữ a con hữ ho ng, đệ  ữ ng 

nghịệ  m lợ ị Kịnh Tha nh.  

Ba y gịợ , con đệ n cú ng Cha, va  con 

no ị nhữ ng địệ ú na y lú c co n ợ  thệ  

gịan, đệ  ho  đữợ c hữợ ng tro n vệ n 

nịệ m vúị cú a con. Con đa  trúyệ n la ị 

cho ho  lợ ị cú a Cha, va  thệ  gịan đa  

ghệ t ho , vì  ho  kho ng thúo  c vệ  thệ  

gịan, cú ng nhữ con đa y kho ng 

thúo  c vệ  thệ  gịan.  

Con kho ng xịn Cha ca t ho  kho ị thệ  

gịan, những xịn Cha gì n gịữ  ho  kho ị 

a c tha n. Ho  kho ng thúo  c vệ  thệ  

gịan cú ng nhữ con đa y kho ng thúo  c 

vệ  thệ  gịan. Xịn Cha la y sữ  tha  t ma  

tha nh hịệ n ho .  

Lợ ị Cha la  sữ  tha  t. Nhữ Cha đa  saị 

con đệ n thệ  gịan, thì  con cú ng saị 

ho  đệ n thệ  gịan.  

Con xịn tha nh hịệ n chì nh mì nh con 

cho ho , đệ  nhợ  sữ  tha  t, ho  cú ng 

đữợ c tha nh hịệ n. 



CHỈ DẪN VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ 

VÀ VIẾNG NGHĨA TRANG 

Tữ  trữa nga y lệ  Ca c Tha nh đệ n nữ a 

đệ m nga y lệ  Ca c Lịnh Ho n, aị vịệ ng 

nha  thợ  nha  ngúyệ  n (đo c mo  t kịnh 

La y Cha va  mo  t kịnh Tịn Kì nh) thì  

đữợ c hữợ ng mo  t ợn đa ị xa , vợ ị 

nhữ ng địệ ú kịệ  n thữợ ng lệ   (xững 

to  ị, rữợ c lệ , ca ú ngúyệ  n thệo y  Đữ c 

Gịa o hoa ng); những pha ị chì  cho ca c 

lịnh ho n. Ơn đa ị xa  mo ị nga y đữợ c 

hữợ ng mo  t la n ma  tho ị. 

Aị bị  nga n trợ , co  thệ  vịệ ng nha  thợ  

(hay nha  ngúyệ  n) đệ  lì nh ợn đa ị xa , 

va o Chú a nha  t trữợ c hay Chú a nha  t 

saú. 

Tữ  nga y 01/11 đệ n nga y 08/11 na y, 

ca c tì n hữ ú tha nh kì nh đị vịệ ng 

vữợ n tha nh (va  dú  co  đo c kịnh tha m 

ca ú ngúyệ  n ca ú cho ca c lịnh ho n) 

cú ng đữợ c hữợ ng nhợ  mo  t ợn đa ị 

xa , những pha ị chì  cho ca c lịnh ho n 

(trong 8 nga y na y, mo ị nga y đữợ c 

hữợ ng ợn đa ị xa  mo  t la n ma  tho ị). 

Ca c nga y kha c trong na m, khị đị 

vịệ ng vữợ n tha nh va  ca ú ngúyệ  n cho 

ca c lịnh ho n, thì  đữợ c hữợ ng nhợ  ợn 

tịệ ú xa .  

(Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, 

concessio 29). 
 

 

Suy niệm  
(TGM Giuse Nguyễn Năng) 

Sứ điệp: Thịệ n Chú a lúo n lúo n hịệ  n 
dịệ  n trong cúo  c đợ ị ca c Kịto  hữ ú. 
Đa  c bịệ  t trong nhữ ng lú c ga  p thữ  
tha ch, ngữợ ị tì n hữ ú lúo n co  Tha nh 
Tha n ho  trợ . 

Cầu nguyện: La y Chú a Gịệ sú, lợ ị 
tịệ n ba o vệ  nhữ ng cúo  c ba t bợ  va n 
co n ữ ng nghịệ  m qúa ca c thợ ị đa ị. 
So ng ợ  ba t cữ  thợ ị đa ị na o, ngữợ ị tì n 
hữ ú lúo n lịệ n lú y vợ ị Tha  p gịa  cú a 
Chú a, cú ng chúng so  pha  n vợ ị Chú a 
la  Đa ng trệo trệ n tha  p gịa . Nga y nay 
con cú ng đang đữợ c Chú a mợ ị go ị 
so ng cúo  c đợ ị tữ  đa o. 

La y Chú a, múo n so ng “tữ  đa o”, con 
ca n can đa m cho n lữ a: cho n lữ a gịữ a 
mo  t ma t mo  t co n, gịữ a trúng tha nh 
va  pha n bo  ị, gịữ a sữ  so ng va  sữ  chệ t, 
gịữ a Thịệ n Chú a va  ngữợ ị đợ ị. Con 
ca n cho n lữ a dữ t khoa t đệ  la m 
chữ ng cho Chú a. Con ca n la m chữ ng 
cho nịệ m tịn va  lo ng mệ n ba ng 
nhữ ng sữ  hy sịnh tữ  bo  mì nh, ba ng 
nhữ ng kho  đaú pha ị chị ú, ba ng đợ ị 
so ng gịan nan va t va … Con tịn cha c 
con sệ  thữ c hịệ  n đữợ c địệ ú a y, vì  
Chú a lúo n hịệ  n dịệ  n trong cúo  c đợ ị 
con. Chú a sệ  soị sa ng cho con pha ị 
no ị địệ ú gì . Chú a sệ  hữợ ng da n con 
ca n la m vịệ  c chị. 

La y Chú a, tệ n túo ị 117 tha nh Tữ  Đa o 
Vịệ  t Nam đa  đữợ c ghị va o lị ch sữ  
Gịa o Ho  ị. Những co n mo  t so  đo ng vo  
kệ , ca  chì nh con, la  nhữ ng tì n hữ ú 
kho ng tệ n túo ị đang da n tha n trong 
cúo  c so ng cho n lữ a. Xịn Chú a ban 
thệ m cho con sữ c ma nh va  lo ng can 
đa m cữợng qúyệ t, đệ  con da m so ng 
ba ng nhữ ng cữ  chì  anh hú ng, da m to  
tha ị đo   dữ t khoa t khị cho n lữ a đữ ng 
vệ  phì a Chú a. Vì  khị con so ng địệ ú 
Chú a da y, khị con da m thữ c hịệ  n lệ  
lúa  t Chú a, tữ c la  con đang tữ  đa o 
ha ng nga y, va  đang trợ  tha nh chữ ng 
nha n cho Chú a gịữ a thệ  gịợ ị ho m 
nay. Xịn Chú a gịú p con. Amện. 

Ghi nhớ: “Các con sẽ bị điệu đến nhà 
cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để 
làm chứng cho họ và cho dân ngoại 
biết”. 

 

THÔNG TIN & TRI ÂN 

Thay mặt cho Vietnamese M. 

Commission và Giáo xứ Ste. Anne, 

chúng tôi chân thành cám ơn sự 

ủng hộ và hào phóng của anh chị 

em. Lòng quảng đại về thời gian, tài 

năng và của cải của anh chị em đã 

minh chứng cho đức tin và sức 

mạnh của cộng đồng giáo xứ St. 

Anthony. Sự thành công của PHỞ 

FOR HAITI  sẽ không thể nào có 

được nếu không có sự ủng hộ của 

anh chị em.  

Về sự kiện vừa qua, chúng tôi đã 

bán được 471 tô phở, 500 bánh 

Pâté Chaud, 650 chả giò, 125 ly cà 

phê và các thức uống khác. Chúng 

tôi đã thu được tiền mặt ủng hộ 

tổng cộng $2,500. Tổng số tiền chi 

phí khoảng $2,825 và đều được 

tặng lại cho Quỹ Haiti. Với số thu 

được $3,675 nâng tổng số tiền gây 

quỹ cho Ste. Anne là $9,000.  

Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng 

hộ và đóng góp hào phóng của 

anh chị em.  

Hẹn gặp lại lần nữa vào năm 

tới !!! 

The Knights of 

Columbus, St. Anthony 

Council 3645  
 

 

Tổ chức Bữa Sáng với Pancake 

CHÚA NHẬT 11/13/2022 

TỪ 8:30 AM - 11:30 AM 

TẠI PARISH HALL 

 
Hoan nghên tiếp đón mọi người.  

Mọi hình thức ủng hộ đều rất 

đáng được trân trọng. 

 



 

 
 

Monday, November 14 

7:30 am Maureen & Ray Mitchell + 

by Karen Stevenson 

Presider: Fr. Tom 

Tuesday, November 15 

7:30 am O. Taguinod birthday 

Presider: Fr. Bazil 

 

Wednesday, November 16 

7:30 am Lindy Ocampo + 

by Mexico Pilgrimage Grp. Nov. 21 

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm Josefina Uribe Lopez + 

Presider: Fr. Tom 

 

Thursday, November 17 

7:30 am  Jim Klepach + by Fran Klepach 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm Anthony Mach Nguyen + 

by St. Joseph Convent 

Presider: Fr. Bazil 

 

Friday, November 18 

7:30 am  Henry A. Gray + by Ruby Grobe Gray 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Geminiano, Olympia, & 

Cristina Babasanta +  

Presider: Fr. Bazil 

 

Sunday, November 20 

The Solemnity of 

Our Lord Jesus Christ, 

King of the Universe 
 

READING 1 

2 SAMUEL 5:1-3 

RESPONSORIAL PSALM 

PSALMS 122:1-2, 3-4, 4-5 

Let us go rejoicing to 

the house of the Lord. 

READING 2 

COLOSSIANS 1:12-20 

GOSPEL 

LUKE 23:35-43 

 

7:30 am Repose of the soul of Joseph Hung Vu + 

Presider: Fr. Tom 

9:00 am Christian Vera + 

by Adriana Vera 

Presider: Fr. Tom 

10:30 am Reposed Soul of Hau Vu + 

by Ho Family 

Presider: Fr. Bazil 

12:00 pm (Sp) Ste. Anne Parish d’Hyacynthe 

Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted 

1:30 pm Movimiento Familiar Catolico Cristiano 

by Rosa Valdez 

Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted 

5:00 pm People of St. Anthony 

Presider: Fr. Tom 

https://bible.usccb.org/bible/2Samuel/5?1
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/122?1
https://bible.usccb.org/bible/Colossians/1?12
https://bible.usccb.org/bible/luke/23?35


“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa.”  

(Khôn ngoan 3:1) 

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ THÁNH LỄ 

CHÚA NHẬT 11/13/2022 

LÚC 3:00 PM 

TẠI NHÀ THỜ ST. ANTHONY  

(416 S 4TH ST., RENTON, WA 98057)  

Chủ tế: Rev. Vincent Phục Anh, SJ 

The Vietnamese Ministry Commission 



 

 

 

 

THÔNG BÁO  
 

Trường St. Anthony hiện đang ghi danh 
 

Ba n co  qúan ta m đệ n vịệ  c con ba n nha  n đữợ c mo  t nệ n gịa o dú c Co ng gịa o ta  p 

trúng va o co  ng đo ng, dữ a trệ n mo  t sữ  ma ng kho ng? Đa  ga n 100 na m, trữợ ng St. 

Anthony đa  gịa o dú c trệ  hữợ ng đệ n mo  t thệ  gịợ ị to t đệ p hợn va  bịệ t phú c vú  

ngữợ ị kha c. Trữợ ng St. Anthony hịệ  n đang ghị danh cho mo  t so  cho  gịợ ị ha n cho 

na m ho c hịệ  n ta ị, va  ghị danh ta t ca  ca c lợ p cho na m ho c tợ ị (2023-2024). Xịn vúị 

lo ng ghệ  tha m wệbsịtệ cú a chú ng to ị ta ị www.sasr.org hoa  c gữ ị ệmaịl cho Jệan 

Dang ta ị đị a chì  dang@sasr.org đệ  la m cúo  c hệ n tham qúan trữợ ng va  đệ  tì m hịệ ú 

thệ m tho ng tịn chị tịệ t.  

Hãy tham gia vào cộng đồng đức tin sôi động của chúng tôi  

và luôn trau dồi kiến thức học hỏi!  

 

“Để giáo dục trẻ em trở thành những con người vui vẻ, yêu thương & lấy 

Chúa Kitô làm trung tâm, có khả năng phục vụ người khác & làm nên thế 

giới tốt đẹp hơn” 

 

Lớp Giáo dục buổi tối dành cho người lớn 

Truyền thông Xã hội có nâng cao Phẩm giá Con người?  

Cùng với Chị Helen Nguyen 

 

Thứ Hai ngày 21/11/2022 từ 6:30 đến 8:00 pm tại Parish Hall 

Cú ng vợ ị sữ  ta  p trúng va o vịệ  c trang bị  cho ca c ba  c cha mệ  núo ị 

dữợ ng y  thữ c tữ  to n tro ng nha n pha m ta ị nha , Chị  Hệlện cú ng sệ  đệ  ca  p đệ n ca c loa ị 

phữợng tịệ  n trúyệ n tho ng xa  ho  ị ca n tra nh xa con ca ị cú a ba n.  

 

http://www.sasr.org
mailto:dang@sasr.org

