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CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, C
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

Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn
nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên
Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.
Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
(Luca 20:37-38)

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 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!

11/6/2022
Anh chị em thân mến trong
Chúa Kitô,
Tôi rất mong đến buổi Chầu
Giờ Thánh cùng Chia sẻ Hành
trình vào Chúa nhật tuần này,
ngày mùng 6 tháng 11, từ 7
đến 8 giờ tối. Tôi khuyến khích
tất cả các gia đình vui lòng đến
tham dự với giáo xứ trong giờ
cầu nguyện đặc biệt này để cầu
cho ơn gọi. Cha Justin Ryan,
Giám đốc Ơn gọi của Tổng
Giáo phận Seattle, sẽ hướng
dẫn giờ cầu nguyện, và thày
chủng sinh, Joseph TapiaBeeman, sẽ chia sẻ phút hồi
tâm. Thày Joseph là một học
sinh đã tốt nghiệp của trường
giáo xứ chúng ta. Thật là một
cách thức cầu nguyện và tuyệt
vời cho chúng ta bắt đầu Tuần
lễ Toàn quốc Cầu nguyện cho
Ơn gọi!

Chúa nhật ngày 13 tháng 11,
Đoàn Knights of Columbus sẽ
đãi bữa sáng với Pancake sau
các thánh lễ sáng Chúa nhật.
Thật là một cơ hội tuyệt vời để
quy tụ cộng đoàn giáo xứ
chúng ta, dành thời gian tương
giao với nhau và hỗ trợ nhiều
công việc từ thiện của Đoàn
Knights of Columbus. Nếu anh
chị em không thể ở lại, đoàn
cũng có sẵn phần “to go” cho
tất cả mọi người muốn đem về
nhà. Tôi rất biết ơn Đoàn
Knights of Columbus mới, đã
tham gia năm nay, và tôi mời
gọi tất cả các Đoàn Knights of
Columbus trong giáo xứ hãy
trở lại, tích cực tham gia các
buổi họp hàng tháng, các dự án
gây quỹ và phục vụ của giáo
xứ. Chắc chắn tôi rất muốn gặp
tất cả các anh em trong Đoàn
Knights of Columbus của tôi.
Xin vui lòng nhớ trong suốt
tháng 11, anh chị em đừng
quên cầu nguyện đặc biệt cho
anh chị em chúng ta đã qua đời
và đã ra đi trước chúng ta,
những người đã được ghi dấu
đức tin. Nguyện xin chọ họ
thực sự được nghỉ yên bình an.
Bình an +

Cha Tom,
Chánh xứ

Lời Chúa
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ
gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.
Thữa anh ệm, xịn chình Chúa chúng ta la Đữc Gịệ-sú Kịto, va xịn Thịện Chúa la Cha chúng ta, Đang yệú thữợng
chúng ta va đa dúng an súng ma ban cho chúng ta nịệm
an úị bat dịệt va nịệm cay trong tot đệp, xịn cac Ngaị an
úị va cho tam hon anh ệm đữợc vững manh, đệ lam va
noị tat ca những gì tot lanh.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
Hoị ay, co bay anh ệm bị bat cúng vợị ba mệ. Vúa Án-tị-o
-kho cho lay roị va gan bo ma đanh ho, đệ bat ho an thịt
hệo la thữc an lúat Mo-sệ cam. Thay mat cho anh ệm
mình, mot ngữợị lện tịệng noị: “Vúa múon tra hoị chúng
toị caị gì? Vúa múon bịệt địệú gì? Chúng toị san sang tha
chệt chang tha vị pham lúat phap cúa cha ong chúng
toị.”
Khị sap trút hợị thợ cúoị cúng, anh noị: “Vúa la mot tện
húng than, vúa khaị trữ chúng toị ra khoị cúoc đợị hịện
taị, những bợị lệ chúng toị chệt vì Lúat phap cúa Vúa vú
trú, nện Ngữợị sệ cho chúng toị song laị đệ hữợng sữ
song đợị đợị.”
Saú ngữợị nay, đện lữợt ngữợị thữ ba bị tra tan. Vữa
đữợc yệú caú anh lịện thệ lữợị, can đam đữa tay ra, va
khang khaị noị: “Toị co đữợc lữợị nay, tay nay, la do
Chúa Trợị ban. Những vì lúat Chúa Trợị, toị coị khịnh
những thữ đo, va toị hy vong nhợ Chúa Trợị, toị sệ lay
laị đữợc.” Nha vúa va qúan than phaị sững sot vì long
can đam cúa ngữợị thanh nịện đa dam coị thữợng đaú
kho.
Ngữợị nay chệt roị, ngữợị ta cúng tra tan hanh ha ngữợị
thữ tữ nhữ vay. Khị sap tat thợ, anh noị nhữ saú: “Tha
chệt vì tay ngữợị đợị đang khị dữa vao lợị Thịện Chúa
hữa ma hy vong sệ đữợc Ngữợị cho song laị. Con vúa,
vúa sệ khong đữợc song laị đệ hữợng sữ song đaú.”

Saú cúng, thữa anh ệm, xịn anh ệm caú ngúyện cho
chúng toị, đệ lợị Chúa đữợc pho bịện maú chong va đữợc
ton vịnh, nhữ đa thay nợị anh ệm. Xịn cúng caú ngúyện
cho chúng toị đữợc thoat khoị tay ngữợị đoc ac xaú xa,
bợị vì khong phaị aị cúng co đữc tịn. Những Chúa la Đang
trúng tìn : Ngữợị sệ lam cho anh ệm đữợc vững manh, va
bao vệ anh ệm khoị ac than. Trong Chúa, chúng toị tịn
tữợng vao anh ệm : anh ệm đang lam va sệ lam những gì
chúng toị trúyện. Xịn Chúa hữợng dan tam hon anh ệm,
đệ anh ệm bịệt yệú mện Thịện Chúa va bịệt chịú đững
nhữ Đữc Kị-to.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khị ay, co may ngữợị thúoc nhom Xa-đoc đện gap Đữc
Gịệ-sú. Nhom nay chú trữợng khong co sữ song laị. May
ngữợị ay hoị Đữc Gịệ-sú: “Thữa Thay, ong Mo-sệ co vịệt
cho chúng ta địệú lúat nay: Nệú anh hay ệm cúa ngữợị
nao chệt đị, đa co vợ ma khong co con, thì ngữợị ay phaị
lay nang, đệ sịnh con noị dong cho anh hay ệm mình.
Vay nha kịa co bay anh ệm traị. Ngữợị anh ca lay vợ,
những chữa co con thì đa chệt. Ngữợị thữ haị, roị ngữợị
thữ ba đa lay ngữợị vợ goa ay. Cữ nhữ vay, bay anh ệm
đệú chệt đị ma khong đệ laị đữa con nao. Cúoị cúng,
ngữợị đan ba ay cúng chệt. Vay trong ngay song laị,
ngữợị đan ba ay sệ la vợ aị, vì ca bay đệú đa lay nang lam
vợ ?”
Đữc Gịệ-sú đap: “Con caị đợị nay cữợị vợ lay chong, chữ
những aị đữợc xệt la đang hữợng phúc đợị saú va song
laị tữ coị chệt, thì khong cữợị vợ cúng chang lay chong.
Qúa that, ho khong thệ chệt nữa, vì đữợc ngang hang vợị
cac thịện than. Ho la con caị Thịện Chúa, vì la con caị sữ
song laị. Con vệ van đệ kệ chệt troị day, thì chình ong Mosệ cúng đa cho thay trong đoan van noị vệ búị gaị, khị
ong goị Đữc Chúa la Thịện Chúa cúa to phú Áp-ra-ham,
Thịện Chúa cúa to phú I-xa-ac, va Thịện Chúa cúa to phú
Gịa-cop. Ma Ngữợị khong phaị la Thịện Chúa cúa kệ chệt,
những la Thịện Chúa cúa kệ song, vì đoị vợị Ngữợị, tat ca
đệú đang song.”

SUY NIỆM
SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
Suy niệm: Những ngữợị Do Thaị
nhom Xa-đoc lay ‘raú ong cam cam
ba’, đệm chúyện cữợị vợ lay chong ợ
đợị nay đệ vệ ra mot “ca” cữc ky kho
tịn la trong Nữợc Thịện Chúa laị co
chúyện bay ong la chong cúa mot ba.
Trong baị gịang hom nay, Chúa Gịệsú bac bo loị ap dúng khịện cữợng
ay, va Ngaị mac khaị cho chúng ta sữ
that vệ cúoc song maị saú. Lúc đo,
ngữợị ta khong con phaị lo chúyện
cữợị vợ lay chong, khong con bị rang
búoc bợị những qúy lúat cúa cúoc
song tran gịan ma tat ca la an phúc,
la nệm hữợng vịnh qúang Thịện
Chúa trong cúoc song “ngang hàng
với các thiên thần”. Qúa that, Đữc Kịto đện tran gịan đệ cho con ngữợị
đữợc song va song doị dao, khong
chì ợ tran gịan nay ma con la cúoc
song vịện man trong Nữợc Thịện
Chúa trong ngay canh chúng, bợị vì
Ngaị cúng chình la Thịện Chúa va la
Chúa cúa kệ song.
Mời Bạn: Ban va toị đang đị trện
con đữợng lữ hanh tran gịan nay,
những địệm đện toị haú chình la vệ
nha Thịện Chúa, nợị Ngaị don san
cho chúng ta. Đệ chúan bị cho cúoc
song maị saú đo, chúng ta khong
đệm tịnh than thệ túc đệ ap dúng
vao cúoc song thịện đang, ma traị laị
ngay tữ bay gịợ, chúng ta phaị song
nhữ những ngữợị con caị Chúa va la
anh chị ệm con mot Cha trện trợị.
Sống Lời Chúa: “ Đừng bao giờ chua
cay gắt gỏng… trái lại, đối xử tốt với
nhau…” (x. Ep 4,31-32)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho
chúng con luôn sống theo Lời Chúa
dạy, chúng con được vui hường hạnh
phúc trong nhà Chúa muôn đời.

Monday, November 7
7:30 am All Souls + by Nga Nguyen
Presider: Fr. Tom
Tuesday, November 8
7:30 am Prayers for this Election Day
Presider: Fr. Bazil
Wednesday, November 9
7:30 am Camille & Edward Ohata +
by Mary Clare & Rose A. Paglia
Presider: Fr. Bazil
6:00 pm Norma Fabella De Leon +
by Aliw Moral
Presider: Fr. Gramaje
Thursday, November 10
7:30 am Flora Taguinod +
Presider: Fr. Bazil
7:00 pm John P. Dunkel + by Dunkel
Family
Presider: Fr. Bazil
Friday, November 11
7:30 am Tom Deperalta +
by Naty Acierto
Presider: Fr. Tom
9:15 am School Mass
Presider: Fr. Tom
7:00 pm Jim Klepach +
by Fran Klepach
Presider: Fr. Bazil
Saturday, November 12
8:00 am Deceased Knights of
Columbus +
Presider: Fr. Bazil
5:00 pm Ramon Ramirez +
Presider: Fr. Bazil

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM
Chúa nhật 11/13/2022
Lúc: 3:00 PM
Tại nhà thờ St. Anthony
Chủ tế: Lm. Vincent Phục Anh, SJ

Cộng đoàn chia sẻ tiệc mừng
sau Thánh Lễ tại Parish Hall

Sunday, November 13
Thirty Third Sunday
in Ordinary Time
READING 1
MALACHI 3 :19 -20 A
RESPO NSO RIAL PSALM
P SALMS 98 :5 -6, 7 -8 , 9
The Lord comes to rule
the earth with justice.
READING 2
2 THESSALONIANS 3 :7 -1 2
GO SPEL
LUKE 21 :5 -19

7:30 am Wilber Jose Sorto
Presider: Fr. Bazil
9:00 am Ste. Anne Parish d’Hyacynthe
Presider: Fr. Bazil
10:30 am People of St. Anthony
Presider: Fr. Tom

12:00 pm (Sp) Alexa Gaytan Solis +
Presider: Fr. Tom
1:30 pm Para el Congreso Familiar
Parroquial 2023
by Kely Euan
Presider: Fr. Tom
3:00 pm Vietnamese Martyrs
Presider: Fr. Vincent Anh, SJ
5:00 pm John Latendresse + by Paul
Feider
Presider: Fr. Tom

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI
TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 62:
CHỈ MỘT LẦN SỐNG TRÊN ĐỜI,
NÊN SỐNG SAO CHO TRỌN VẸN?
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ

CHỈ DẪN VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ
VÀ VIẾNG NGHĨA TRANG
Tữ trữa ngay lệ Cac Thanh đện nữa
đệm ngay lệ Cac Lịnh Hon, aị vịệng
nha thợ nha ngúyện (đoc mot kịnh
Lay Cha va mot kịnh Tịn Kình) thì
đữợc hữợng mot ợn đaị xa, vợị
những địệú kịện thữợng lệ (xững
toị, rữợc lệ, caú ngúyện thệo y Đữc
Gịao hoang); những phaị chì cho cac
lịnh hon. Ơn đaị xa moị ngay đữợc
hữợng mot lan ma thoị.
Áị bị ngan trợ, co thệ vịệng nha thợ
(hay nha ngúyện) đệ lình ợn đaị xa,
vao Chúa nhat trữợc hay Chúa nhat
saú.
Tữ ngay 01/11 đện ngay 08/11 nay,
cac tìn hữú thanh kình đị vịệng
vữợn thanh (va dú co đoc kịnh tham
caú ngúyện caú cho cac lịnh hon)
cúng đữợc hữợng nhợ mot ợn đaị
xa, những phaị chì cho cac lịnh hon
(trong 8 ngay nay, moị ngay đữợc
hữợng ợn đaị xa mot lan ma thoị).
Cac ngay khac trong nam, khị đị
vịệng vữợn thanh va caú ngúyện cho
cac lịnh hon, thì đữợc hữợng nhợ ợn
tịệú xa.
(Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999,
concessio 29).

Hỏi: Có nhiều người vẫn tin rằng đời
người chỉ có một lần, nên hàng ngày
đã đi làm, cuối tuần phải tranh thủ đi
chơi, đi tiệc. Nhiều khi chọn đi tiệc, đi
chơi, bỏ Lễ Chủ nhật. Có tiệc là có
mặt, còn Lễ thì ít khi thấy. Làm sao
để giáo dân hiểu, ăn tiệc với Chúa
quan trọng hơn?
Caú hoị cúa Ban đữa toị vệ laị vợị
mot kịnh nghịệm cach đay vaị nam.
Múa Thú trợị bat đaú trợ lanh, la
vang thay nhaú rúng rợị, baú khì am
đam hợn, trong ngoị thanh đữợng
cúa Đat Thanh, chúng toị cữ hanh
Thanh Lệ đữa tang cho mot ngữợị
mợị qúa đợị trong sữ ngợ ngang cúa
tat ca.
Ngợ ngang va bat ngợ, vì súot ca
cúoị túan vữa qúa anh con nhaú
nhệt vúị vệ vợị ban bệ. Say sìn vệ
nha vao toị Chúa Nhat roị ngú lúon.
“Ngú lúon” đện noị, sang thữ haị ong
chú hang khong thay bong dang đaú,
nện phaị goị địện cho ngữợị than.
Ngữợị than đện nha mợ cữa mợị
thay anh nam chệt trện gịữợng saú
mot cúoị túan chì co ban bệ va rữợú
chệ, ma khong mang tợị Thịện Chúa
va cúng chang Thanh Lệ chị ca.
Lam đam tang ma Lợị Chúa kệú goị
“tình thữc” khong ngợt vang lện
trong tam trì: “Vậy anh em hãy canh
thức, vì anh em không biết ngày nào
Chúa của anh em đến. Anh em hãy
biết điều này: nếu chủ nhà biết vào
canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã
thức, không để nó khoét vách nhà
mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy,

anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ
phút anh em không ngờ, thì Con
Người sẽ đến” (Mt 24,42-44).

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để
lòng mình ra nặng nề vì chè chén
say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy
như một chiếc lưới bất thần chụp
xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập
xuống trên mọi dân cư khắp mặt
đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát
khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng
vững trước mặt Con Người” (Lc
21,34-36).
Những lợị kệú goị tình thữc đữa
chúng ta vao thữc tệ cúoc song cúa
chúng ta, cúoc song mang mot gịa
trị cao qúy ma Chúa đa ban cho
moị ngữợị.
Giá trị cao quý của cuộc sống
“Taị sao Ban va toị co mat trện traị

đat nay?” Vợị toị caú tra lợị thanh
that la: chúng ta khong thệ tra lợị
tữợng tan. Chúng ta chì nhan ra
rang, sữ song cúa moị ngữợị la mot
qúa tang va an ban cúa tình yệú,
tình yệú cúa Mệ Cha, tình yệú cúa
Thịện Chúa. Trong tình yệú, moị
ngữợị chúng ta la vịện ngoc qúy gịa
cúa Thịện Chúa, va la kho tang cúa
Cha Mệ chúng ta. Vì thệ cúoc song
cúa moị ngữợị mang mot gịa trị
that cao qúy.
....

Trong baị gịang va vợị sữ xúc đong
vệ tình yệú Thịện Chúa lam nện gịa
trị cúa đợị ngữợị, đac bịệt vợị cac
anh chị vo gịa cữ nghệo kho ợ
trữợc mat, toị nghện ngao noị:
“Ánh Chị Em than mện, Thịện Chúa
yệú thữợng va dững nện chúng ta,
va tình yệú cúa Ngaị đữa laị pham
gịa cao qúy cho cúoc song cúa moị
ngữợị chúng ta. Dú chúng ta la aị
va ợ trong hoan canh nao đị nữa,
thì ‘trong đoị mat cúa Chúa, moị

ngữợị chúng ta đệú rat qúy gịa”, va
lúon đữợc Chúa tran trong mện
thữợng (x.Is 43,4)”
....
Mệ Tệ-rệ-sa Can-cút-ta co noị rang:
“Khị ban cam thay co đợn, khị ban
cam thay mình thữa thaị, khị ban
thay yệú ợt va bị qúện lang, hay nhợ
rang ban van la đữa con yệú daú đoị
vợị Chúa. Ngaị yệú ban. Hay đap laị
tình yệú đo bang tình yệú đoị vợị
ngữợị khac, đo la tat ca những gì
Chúa Gịệsú đện đệ day chúng ta”.
Ban la con yệú daú cúa Chúa, dú ban
thệ nao đị nữa. Tữ ngay Thịện Chúa
tao dững nện ban va toị, Thịện Chúa
đa noị: “Ôị, tot đệp chững nao” (St
2,24). Caị tot đệp nhat Thịện Chúa
cay vao trong chúng ta, la Ngaị đa
ban tang cho cúoc song cúa moị
ngữợị mot gịa trị cao qúy: “con
ngữợị mang hình anh cúa Thịện
Chúa”. Hợn nữa, Thịện Chúa cúng
mợị goị con ngữợị bịệt song cúoc
song cho that tron vện, đay y nghìa
va tot lanh, haú trợ nện ngữợị nhữ
long Chúa ữợc mong.
Đời người chỉ một lần sống, nên
cần sống cho ra người thật
“Con ngữợị khong nhat thịệt đa la
ngữợị”. Caú noị “trệú troc va gay kho
chịú” cúa mot trịệt gịa gịúp cho
chúng ta bịệt mợ ra va y thữc hợn.
Đữợc Chúa cho sịnh vao đợị la ngữợị
những van lúon ợ trện đữợng đệ
“trợ nện ngữợị”.
Trong yệú thữợng Thịện Chúa đa
“cay vao” trong chúng ta những kha
nang phat trịện đệ cúoc song đữợc
súng man hoan toan. Sữ phat trịện
cúa than thệ vợị những ky nang va y
thữc cham soc than thệ qúa tap thệ

dúc thữợng xúyện. Cợ thệ phat trịện
cao hợn qúa sữ khệo tay va toị lúyện
cúa con ngữợị trong cac nganh nghệ
khac nhaú.
...
Những con ngữợị khong bao gịợ la
“mot hon đao” lệ loị, ma con ngữợị
con la “con vat co xa hoị tình”. Vì thệ,
con ngữợị hoc bịệt đệ phat trịện cac
gịao tịệp. Tữ saú tham trong ban
chat cúa con ngữợị, Thịện Chúa đa
“lap trình” đệ tat ca đệú co long ao
ữợc múon mợ ra vợị ngữợị khac, va
đac bịệt mợ ra vợị Thịện Chúa. Con
ngữợị khong thệ la ngữợị that, khị
chì song mot mình trện hoang đao;
con ngữợị khong bao gịợ la ngữợị
that, khị vang bong Thịện Chúa.
Gịao tịệp vợị ngữợị khac đệ co tình
ban, đệ co những qúan hệ tịn tữợng,
qúa đo co thệ mợ long chịa sệ, trao
đoị cac súy tữ, dữ định, kệ hoach,
cúng nhữ đệ đữợc đong hanh va
đong hanh vợị ngữợị khac. Mot cach
song chú tam, tữợng trợ đợ nang
nhaú trện hanh trình “trợ nện ngữợị
that”. Vì thệ, gap gợ, kệt noị, hịệp
thong lúon can thịệt cho sữ phat
trịện lam ngữợị that. Những ong ba
cha mệ rat chì ly khị khúyện nhú:
“Nhợ chon ban ma chợị”. Chon ban
tot đệ đữợc đon nhan “vệt daú loang
tot lanh” cúa ban, đệ cúng ban phat
trịện lam ngữợị that nhữ long Chúa
ữợc mong.
...
Tat ca đệú mong sao đợị mình tran
đay sữ thịện va tot lanh. Van nhợ
những lợị la mang, những lan roị cúa
Cha Mệ lam cho đoị tay đaú nhoị, vì
thang bệ nghịch ngợm, loị pham. Vì
yệú thữợng ma Cha Mệ phaị “lệo laị”
con mình hữợng vệ Sữ Thịện.

Tat ca đệú hữợng vệ vệ đệp. Áị laị
khong ngay ngat trữợc khúng canh
thịện nhịện túyệt vợị. Áị laị khong
thìch ngoị trện ban an vợị những
mon an khong chì “ngon mịệng” ma
“ngon ca đoị mat”, vì nệt trững bay
that đệp cúa ngữợị chúan bị. Va aị
laị khong thìch tịệp xúc vợị những
tam hon đệp vợị những nệt đệp
trong lợị noị va cúng cach hanh xữ
cúa ho.
Đệ song va trợ nện la ngữợị that
sữ, con ngữợị lúon y thữc “mình
đang ợ trện đữợng” va tịệp túc
hữợng vệ phìa trữợc đệ no lữc traú
doị va phat trịện. Co nhữ vay, đện
mot lúc nao đo con ngữợị sệ trợ
thanh ngữợị that, mot kịệú ngữợị
trữợng thanh trong moị khìa canh
cúa cúoc song, đac bịệt vợị Kị-to
hữú la trong đợị song Đữc Tịn vao
Thịện Chúa.

(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ
Công giáo, Tập 4, Nxb Tôn Giáo,
04/2021)
WHĐ (24.10.2022)

Giải Đáp - Thông Tin
CẢM TẠ
The Vietnamese M. Commission xin chân thành cảm ơn
sự ủng hộ quảng đại của anh chị em trong buổi Bán Phở
gây quỹ cho Giáo xứ St. Anne, Haiti. Đó thật là niềm vui
được thấy mọi anh chị em cùng tham gia vào Giáo xứ St.
Anthony cùng với tất cả những gì anh chị em đã ủng hộ
và cung cấp .
Lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến:
 Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
 Standing with Haiti committee

The Knights of Columbus phục vụ pancake
sau các thánh lễ:

7:30 A.M & 9:00 A.M. 13 tháng 11
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.

 Nhân viên Giáo xứ
 Các phụ huynh và học sinh trường St. Anthony và

trường Kennedy
 Các thiện nguyện viên
Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình
luôn mãi.
The Vietnamese M. Commission

Hãy ủng hộ Giáo xứ St. Anthony
Knights of Columbus Council 3645!

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.

SỐNG TINH THẦN QUẢN LÝ 2023
Tổng số cam kết đến ngày 11/1/2022: 172 (9%) trong số
1,819 Giáo dân thành viên ghi danh
Tổng số cam kết đến ngày 11/1/2022: $375.452
Xin cảm ơn anh chị em nào đã gửi lại phiếu cam kết.
Chúng tôi mời gọi anh chị em tiếp tục cầu nguyện và xem
xét, sau đó điền vào phiếu cam kết và vui lòng gửi lại phiếu
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
Click on “Give/Serve” | Click “Donate” |
Log In/Sign Up
Mọi thắc mắc hoặc cập nhật giao dịch định kỳ, xin liên lạc:
Liza Pare-Seidel: (425) 277-6194 | lizapare@st-anthony.cc

“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

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.

