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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

“Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông,
xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh
sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
(Luca 23:42-43)

Ý CẦU NGUYỆN
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 nệ
n gịao dúc va co cợ hoị song trong
tình yệú gịa đình.

11/20/2022
CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA ALLELUIA.

Thanksgiving Holiday
Thứ Năm ngày 24/11
Thứ Sáu ngày 25/11
Văn phòng đóng cửa

VUI LÒNG ĐÁNH DẤU LỊCH
CỦA BẠN
1. LỄ GIÁNG SINH
(SONG NGỮ VIỆT—ENGLISH)
CHÚA NHẬT 25/12/2022
LÚC 12:30 PM
2. LỄ TẾT MỪNG TÂN NIÊN
2023
CHÚA NHẬT 15/01/2023
LÚC: 3:00 PM

Lệ Chúa Kịto Vúa đữợc
thịệt lap bợị Đữc Gịao hoang Pịo
XI vao nam 1925 qúa thong địệp
Qúas Prịmas. Ngaị đa khang
định vữợng qúyện cúa Đữc Kịto
khong phaị chịệm đữợc bợị bao
lữc. Đữc Gịao hoang noị, “Đức
Kitô có quyền thống trị trên tất
cả mọi tạo vật, một quyền thống
trị không bị bạo lực nắm giữ hay
chiếm đoạt, mà là quyền thống
trị của Ngài về bản chất và tự
nhiên.”
Đữc
Gịao
hoang
Bệnệđịcto XVI đa khang định
rang vữợng qúyện cúa Đữc Kịto
khong đat nện tang trện “sức
mạnh nhân loại” ma dữa trện
tình yệú va phúc vú ngữợị khac.
Thong thữợng, cac khaị
nịệm vệ vúa va vữợng qúoc gợị
lện trong chúng ta cac y nghì

ranh gịợị địa ly, qúyện lữc va
thong trị vì đaị, khoị cúa caị
khong lo, qúan đoị húng manh
va đữợc trang bị tot đệ chong laị
va trững phat kệ thú, v.v…
Những Chúa Kịto Vúa khong
phaị la mot trong những thệ lữc
qúan sữ phị thữợng. Vữợng
qúoc cúa Ngữợị khong co ranh
gịợị. Vữợng nịệm cúa Ngữợị
đữợc nam bang ngoc hoa bình,
mac ao choang tha thữ, va ngoị
trện ngaị vang cúa sữ khon
ngoan, tay cam vữợng trữợng
khịệm ton phúc vú.
Chúng ta hay dúng cợ hoị
nay đệ xệt mình laị (kịệm tra
lữợng tam) chúng ta đa thệ hịện
sữc manh cúa chúng ta nhữ thệ
nao đoị vợị ban bệ than hữú taị
nha, nợị sợ lam, trong nha thợ
va ngoaị xa hoị, v.v…
Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Xavier Bazil
Phụ tá

Lời Chúa

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
Hoị đo, toan thệ cac chị toc It-ra-ện đện gap vúa Đa-vìt
taị Khệp-ron va thữa: “Chúng toị đay la cot nhúc cúa
ngaị. Ngay ca trữợc kịa, khị ong Sa-ún lam vúa caị trị
chúng toị, chình ngaị đa chì húy cac cúoc hanh qúan cúa
It-ra-ện. Đữc Chúa đa phan vợị ngaị: ‘Chình ngữợị sệ
chan dat It-ra-ện, dan Ta, chình ngữợị sệ la ngữợị lanh
đao It-ra-ện’.” Toan thệ ky múc It-ra-ện đện gap vúa taị
Khệp-ron. Vúa Đa-vìt lap gịao ữợc vợị ho taị Khệp-ron,
trữợc nhan Đữc Chúa. Roị ho xữc daú tan phong Đa-vìt
lam vúa It-ra-ện.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín
hữu Cô-lô-xê.
Thữa anh ệm, anh ệm hay vúị mững cam ta Chúa Cha, đa
lam cho anh ệm trợ nện xững đang chúng hữợng phan
gịa nghịệp cúa dan thanh trong coị đay anh sang.
Ngữợị đa gịaị thoat chúng ta khoị qúyện lữc toị tam, va
đữa vao vữợng qúoc Thanh Tữ chì aị; trong Thanh Tữ,
ta đữợc ợn cữú chúoc, đữợc thữ tha toị loị.
Thanh Tữ la hình anh Thịện Chúa vo hình,
la trữợng tữ sịnh ra trữợc moị loaị tho tao,
vì trong Ngữợị, múon vat đữợc tao thanh
trện trợị cúng dữợị đat,
hữú hình vợị vo hình.
Daú la hang dúng lữc than thịệng
hay la bac qúyện nang thữợng gịợị,
tat ca đệú do Thịện Chúa tao dững
nhợ Ngữợị va cho Ngữợị.
Ngữợị co trữợc múon loaị múon vat,
tat ca đệú ton taị trong Ngữợị.

Ngữợị cúng la đaú cúa than thệ,
nghìa la đaú cúa Hoị Thanh ;
Ngữợị la khợị ngúyện,
la trữợng tữ
trong so những ngữợị tữ coị chệt song laị,
đệ trong moị sữ Ngữợị đững hang đaú.
Vì Thịện Chúa đa múon
lam cho tat ca sữ vịện man
hịện dịện ợ nợị Ngữợị,
cúng nhữ múon nhợ Ngữợị
ma lam cho múon vat
đữợc hoa gịaị vợị mình.
Nhợ maú Ngữợị đo ra trện thap gịa,
Thịện Chúa đa đệm laị bình an
cho moị loaị dữợị đat
va múon vat trện trợị.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khị ay, Đữc Gịệ-sú bị đong định trện thap gịa, dan chúng
thì đững nhìn, con cac thú lanh thì búong lợị cữợị nhao:
“Han đa cữú ngữợị khac, thì cữú lay mình đị, nệú that
han la Đang Kị-to cúa Thịện Chúa, la ngữợị đữợc túyện
chon !” Lình trang cúng chệ gịệú Ngữợị. Chúng laị gan,
đữa gịam cho Ngữợị úong va noị: “Nệú ong la vúa dan Do
-thaị thì cữú lay mình đị!” Phìa trện đaú Ngữợị, co ban an
vịệt: “Đay la vúa ngữợị Do-thaị.”
Mot trong haị tện gịan phị bị trệo trện thap gịa cúng nhúc
ma Ngữợị: “Ông khong phaị la Đang Kị-to sao? Hay tữ
cữú mình đị, va cữú ca chúng toị vợị !” Những tện kịa
mang no: “May đang chịú chúng mot hình phat, vay ma
ca Thịện Chúa, may cúng khong bịệt sợ! Chúng ta chịú
nhữ thệ nay la đìch đang, vì xững vợị vịệc đa lam. Chữ
ong nay đaú co lam địệú gì traị!” Roị anh ta thữa vợị Đữc
Gịệ-sú: “Ông Gịệ-sú ợị, khị ong vao Nữợc cúa ong, xịn
nhợ đện toị !” Va Ngữợị noị vợị anh ta: “Toị bao that anh,
hom nay, anh sệ đữợc ợ vợị toị trện Thịện Đang.”

Ngày lễ Tạ Ơn năm nay, chúng ta hãy nhớ đến bao điều tốt lành cùng tất cả những ai đã đến trong
cuộc đời chúng ta. Trước hết, hãy cám ơn từng người đã nâng đỡ và hỗ trợ chúng ta hằng ngày,
sau là dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về mọi ân phúc Chúa đã ban cho thế giới này.

Chúng ta cùng cầu nguyện...
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Xin hãy đón nhận tấm lòng biết ơn
và khiêm tốn của dân Chúa.
Mọi sự chúng con có / cần được chia sẻ và cho đi,
Vì tất cả đều do tình yêu tạo dựng của Cha.
Thường chúng con nghĩ rằng,
những gì chúng con có đều do tay chúng con làm ra.
Hôm nay chúng con cầu xin Cha
ban cho chúng con lòng biết ơn,
để chúng con nhận ra
mọi ơn lành chúng con nhận được,
đều bởi Cha mà đến.
Chúng con cầu Cha xin nhờ Đức Kitô,
Người Anh Cả của chúng con
trong quyền năng Chúa Thánh Thần.
Amen.

Trong bài giảng giáo lý ngày lễ Tạ
Ơn, ĐTC Phanxciô nói:

Thanh sữ Lúca kệ laị rang: khị
Chúa Gịệsú đang trện đữợng đị,
mữợị ngữợị phong cúị đện gan
Ngữợị va caú xịn Ngữợị: “Lay
Đữc Gịệsú, xịn thữợng xot chúng
toị!” (17:13).
… Chúa Gịệsú mợị ho đị trình
dịện vợị cac tữ tệ, những ngữợị
von đữợc lúat chì định đệ chững
nhan vịệc chữa lanh đa xay ra.
Chúa Gịệsú khong noị gì khac.
Ngữợị nghệ lợị caú ngúyện cúa
ho, va Ngữợị saị ho đện ngay cac
tữ tệ.
… Co thệ noị, caú chúyện nay chịa
thệ gịợị ra lam haị: kệ khong ta
ợn va kệ ta ợn; những ngữợị tịệp
nhan moị sữ nhữ thệ chúng mac
nợ ho, va những ngữợị tịệp nhan
moị sữ nhữ mot hong phúc, nhữ
mot ợn thanh. Sach Gịao ly noị:
“moị bịện co va nhú caú đệú co
thệ trợ thanh cúa lệ ta ợn” (so
2638). Lợị caú ngúyện ta ợn lúon
bat đaú tữ đay: nhan bịệt ợn
thanh đị trữợc chúng ta. Chúng ta
đa đữợc nghì đện trữợc khị
chúng ta hoc cach súy nghì;
chúng ta đa đữợc yệú thữợng
trữợc khị chúng ta hoc cach yệú
thữợng; chúng ta đa đữợc khao
khat trữợc khị traị tịm cúa chúng
ta hình thanh mot khat khao. Nệú
chúng ta nhìn cúoc song nhữ thệ,

thì caú "cam ợn" sệ trợ thanh
đong lữc trong ngay cúa mình. Va
bịệt bao lan chúng ta tham chì
qúện noị "cam ợn".
Đoị vợị cac Kịto hữú, ta ợn la tện
đữợc đat cho Bì tìch thịệt yệú
nhat hịện co: Bì tìch Thanh Thệ.
Thữc vay, chữ Hy Lap nay co
nghìa chình xac la: ta ợn. Cac Kịto
hữú cúng nhữ tat ca những ngữợị
tịn, chúc túng Thịện Chúa vệ
hong phúc sữ song. Song, trữợc
hệt, la đa nhan đữợc: đa nhan
đữợc sữ song! Tat ca chúng ta
đữợc sịnh ra bợị vì aị đo múon
chúng ta co sữ song. Va đay chì la
khoan nợ đaú tịện trong mot
chúoị daị cac khoan nợ ma chúng
ta phaị mac trong lúc song. Cac
mon nợ ta ợn.
…
Lợị “Cam ợn” ma chúng ta phaị
noị lịện túc nay, lợị cam ợn ma
cac Kịto hữú chịa sệ vợị moị
ngữợị, phat trịện khị gap gợ Chúa
Gịệsú. Cac sach Tịn Mững chững
thữc rang khị Chúa Gịệsú đị
ngang qúa, Ngữợị thữợng khợị
day nịệm vúị va sữ ngợị khện
Thịện Chúa nợị những aị Ngữợị
gap. Cac tữợng thúat Tịn Mững
đay những ngữợị caú ngúyện,
những ngữợị rat cam kìch trữợc
sữ xúat hịện cúa Đang Cữú Thệ.
Va chúng ta cúng đữợc kệú goị
tham dữ vao nịệm han hoan bao
la nay. Tình tịệt vệ mữợị ngữợị
phong cúị đữợc chữa lanh cúng
gợị y địệú đo.
… Vì

vay, thữa anh chị ệm, chúng
ta hay tìm cach lúon ợ trong nịệm
vúị đữợc gap gợ Chúa Gịệsú.
Chúng ta hay traú doị nịệm vúị.

Thay vao đo, ma qúy saú khị đa
lữa doị chúng ta - bang bat cữ
cợn cam do nao - lúon khịện
chúng ta búon ba va co đợn. Nệú
chúng ta ợ trong Chúa Kịto,
khong co toị loị va moị đệ doa
nao co thệ ngan can chúng ta
tịệp túc vúị tữợị trện đữợng đị
cúa mình, cúng vợị nhịệú ban
đong hanh khac cúng đị.
Vay, chúng ta đững qúện ta ợn:
nệú chúng ta la những ngữợị
mang long bịệt ợn, thì chình thệ
gịợị sệ trợ nện tot đệp hợn, dú
chì mot chút ta ợn thoị, cúng đú
đệ trúyện taị mot chút hy vong.
Thệ gịợị can hy vong. Va vợị
long bịệt ợn, vợị thoị qúện noị
lợị cam ợn nay, chúng ta sệ
trúyện đị mot chút hy vong. Moị
sữ đệú hợp nhat va moị sữ đệú
co lịện kệt vợị nhaú, va moị
ngữợị can lam phan vịệc cúa
mình dú chúng ta ợ bat cữ nợị
đaú. Con đữợng dan đện hanh
phúc la con đữợng ma Thanh
Phaolo đa mo ta ợ cúoị mot
trong những bữc thữ cúa ngaị:
“Hay caú ngúyện khong ngững,
hay ta ợn trong moị hoan canh;
vì đay la y múon cúa Thịện Chúa
trong Chúa Gịệsú Kịto danh cho
ban. Chợ dap tat Chúa Thanh
Than”(1 Tx 5: 17-19). Đững dap
tat Chúa Thanh Than ma chúng
ta co bện trong, Đang dan chúng
ta đện long bịệt ợn.
https://vietcatholic.net/News/Home/
Article/264631

Monday, November 21

Sunday, November 27

7:30 am Karla C. Sorto
Presider: Fr. Tom

First Sunday
of Advent

Tuesday, November 22
7:30 am Repose of the soul of Joseph Hung Vu +
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, November 23
7:30 am Pringle Family + by Mary Clare & Rose
A. Paglia
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
Thursday, November 24

Thanksgiving Day
9:00 am
Presider: Fr. Bazil
Friday, November 25
7:30 am Jim Klepach + by Fran Klepach
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Manuel Quiambao + by Patrick & Vangie
Lim
Presider: Fr. Bazil
Saturday, November 26
8:00 am Thomas Ninh Nguyen + by MyVi Nguyen
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Kathryn Deacy + by Family
Presider: Fr. Tom

READING 1
ISAIAH 2:1-5
RESPONSORIAL PSALM
PSALMS 122: 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9

Let us go rejoicing to the
house of the Lord.
READING 2
ROMANS 13:11-14
GOSPEL
MATTHEW 24:37-44
7:30 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Reposed Soul of Thanh Nguyen +
by Nguyen Family
Presider: Fr. Bazil
10:30 am Rosario Fulgencio +
by Patrick & Vangie Lim
Presider: Fr. Tom
12:00 pm (Sp) Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
1:30 pm Available for Mass Intention
Presider: Fr. Tom
5:00 pm Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil

THÔNG BÁO
Trường St. Anthony hiện đang ghi danh
Ban co qúan tam đện vịệc con ban nhan đữợc mot nện gịao dúc Cong gịao tap
trúng vao cong đong, dữa trện mot sữ mang khong? Đa gan 100 nam, trữợng St.
Anthony đa gịao dúc trệ hữợng đện mot thệ gịợị tot đệp hợn va bịệt phúc vú
ngữợị khac. Trữợng St. Anthony hịện đang ghị danh cho mot so cho gịợị han cho
nam hoc hịện taị, va ghị danh tat ca cac lợp cho nam hoc tợị (2023-2024). Xịn vúị
long ghệ tham wệbsịtệ cúa chúng toị taị www.sasr.org hoac gữị ệmaịl cho Jệan
Dang taị địa chì dang@sasr.org đệ lam cúoc hện tham qúan trữợng va đệ tìm hịệú
thệm thong tịn chị tịệt.
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
Cúng vợị sữ tap trúng vao vịệc trang bị cho cac bac cha mệ núoị
dữợng y thữc tữ ton trong nhan pham taị nha, Chị Hệlện cúng sệ đệ cap đện cac loaị
phữợng tịện trúyện thong xa hoị can tranh xa con caị cúa ban.

