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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. 

  

  

 

    

             

 

 7

Vp. Giáo xứ :         (425) 255-3132 

Vp. Mục vụ VN:    (425) 277-6242 



 

 

 

 

 

Ý CẦU  NGUYỆN  

CỦA ĐTC PHANXICÔ 
 

THÁNG HAI , 2023 
 

Cầu cho các giáo xứ 

Chú ng ta ha y ca ú ngúyệ  n cho ca c gia o 

xứ , biệ t đa  t sứ  hiệ  p tho ng la m trúng 

ta m, đệ  nga y ca ng trở  nệ n nhứ ng 

co  ng đoa n đứ c tin, húynh đệ   va  mở  ra 

đo n tiệ p nhứ ng ai thiệ ú tho n nha t. 

 

2/19/2023 

Anh chi  ệm tha n mệ n trong Chú a Kito , 

Tha  t kho  tin mo  t mú a Chay nứ a sa p đệ n ro i. Thứ  Tứ túa n tở i, nga y 22 

tha ng 2, chú ng ta cứ  ha nh thứ  Tứ Lệ  Tro. Tha nh lệ  Xứ c Tro sệ  cứ  ha nh lú c 

7:30 a.m.; Nghi thứ c Xứ c Tro lú c 9:15 a.m va  12:00 p.m; va  hai tha nh lệ  

Xứ c Tro lú c 6:00 p.m (English) va  7:30 p.m. (Spanish). Ca c nga y thứ  Sa ú 

trong mú a Chay chú ng ta sệ  cứ  ha nh Cha  ng Đa ng Tha nh Gia  lú c 4:00 p.m 

ba ng tiệ ng Việ  t, 6:00 p.m ba ng tiệ ng Anh; va o ca c nga y thứ  Tứ Cha  ng 

Đa ng Tha nh Gia  lú c 6:00 p.m ba ng tiệ ng Spanish.  

Thứở ng thì  chú ng ta cho n mo  t ca i gì  đo  đệ  tứ  bo  trong mú a Chay. Súy tứ 

vệ  ca c việ  c hy sinh mú a Chay, dứở i đa y xin đứa ra mo  t va i gở i y :  

TỪ BỎ la ú ba ú! Thay va o đo , trong mo i sứ  hay da ng lở i ta  ởn. Rệ n rì , ca ú 

nha ú va  than phiệ n kho ng pha i la  ngúyệ n ta c cú a ngứở i Kito  hứ ú.   

TỪ BỎ nhì n điệ ú xa ú nởi ngứở i kha c. Thay va o đo , ta  p trúng va o nhứ ng 

điệ ú to t nha t cú a tha nha n. Ta t ca  chú ng ta đệ ú co  lo i la m. Mo i ngứở i sệ  dệ  

da ng bo  qúa nhứ ng thiệ ú so t cú a chú ng ta mo  t khi chú ng ta biệ t bo  qúa 

nhứ ng thiệ ú so t cú a ho  trứở c.  

TỪ BỎ no i lở i ba t nha . Thay va o đo , ha y đệ  cho ngo n tứ  cú a anh chi  ệm 

trở  nệ n đo   lứở ng va  tho ng hiệ ú. Cha ng ma t gì  đệ  no i điệ ú tứ  tệ  va  na ng 

cao tinh tha n.  

TỪ BỎ lo ng ghện ghệ t vở i ba t ky  điệ ú gì  va  vở i ba t cứ  ai. Thay va o đo , 

ha y thứ c hiệ  n ngúyệ n ta c yệ ú kệ  thú  va  ca ú ngúyệ  n cho nhứ ng ngứở i ba t 

bở  anh ệm.  

TỪ BỎ nhứ ng bo n cho n lo la ng. Thay va o đo , ha y tin tứở ng nởi Chú a. Ha y 

so ng nga y ho m nay vở i ởn tha nh Chú a la  đú .   

TỪ BỎ chi tiệ ú la ng phì . Thay va o đo , ha y đệ  đo ng tiệ n anh chi  ệm sệ  chi 

cho nhứ ng thứ  xa xì  đệ  giú p tha nha n đa p ứ ng nhứ ng nhú ca ú ca n ba n cú a 

ho . Chú ng ta đứở c kệ ú go i đệ  qúa n ly  nhứ ng a n sú ng Chú a ban, chứ  kho ng 

pha i đệ  tiệ ú thú  chú ng.  

Hởn nứ a, ha y nhở  ra ng khi chú ng ta cú ng nhaú đi va o ha nh trì nh mú a 

Chay na y, điệ ú dúy nha t chú ng ta co  thệ  tro ng ca  y, là  Thiê n Chú à sê  khô ng 

TỪ BỎ chúng tà! 

 

Ca ú chú c mú a Chay Tha nh Thiệ  n+ 

 

Chà Tôm 
Chánh xứ 

 

 

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA 

Thứ Hai 2/20/2023 

Lễ nghỉ President’s Day 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ  

TRONG MÙA CHAY 2023 

Các ngày thứ Sáu trong mùa Chay:  

4:00 PM : tiếng Việt 

6:00 PM: English 

Các ngày thứ Tư trong mùa Chay:  

7:00 PM : Spanish 



Va  y đứ ng ai dứ a va o pha m nha n ma  tứ  ha o. Vì  ta t ca  

đệ ú thúo  c vệ  anh ệm; dú  la  Phao-lo , hay A-po -lo , hay Kệ 

-pha, dú  ca  thệ  gian na y, sứ  so ng, sứ  chệ t, hiệ  n ta i hay 

tứởng lai, ta t ca  đệ ú thúo  c vệ  anh ệm, 23 ma  anh ệm 

thúo  c vệ  Đứ c Ki-to , va  Đứ c Ki-to  la i thúo  c vệ  Thiệ n 

Chú a. 

Tin Mừng Chúà Giê-sú Ki-tô thêô thánh Mát-thêú. 

Khi a y, Đứ c Giệ -sú no i vở i ca c mo n đệ   ra ng: “Anh ệm đa  

nghệ Lúa  t da y ra ng: Ma t đệ n ma t, ra ng đệ n ra ng. Co n 

Tha y, Tha y ba o anh ệm: đứ ng cho ng cứ  ngứở i a c; tra i 

la i, nệ ú bi  ai va  ma  bệ n pha i, thì  ha y giở ca  ma  bệ n tra i 

ra nứ a. Nệ ú ai múo n kiệ  n anh đệ  la y a o trong cú a anh, 

thì  ha y đệ  cho no  la y ca  a o ngoa i. Nệ ú co  ngứở i ba t anh 

đi mo  t da  m, thì  ha y đi vở i ngứở i a y hai da  m. 42 Ai xin, 

thì  ha y cho; ai múo n vay mứở n, thì  đứ ng ngoa nh ma  t đi. 

“Anh ệm đa  nghệ Lúa  t da y ra ng: Ha y yệ ú đo ng loa i va  

ha y ghệ t kệ  thú . Co n Tha y, Tha y ba o anh ệm: ha y yệ ú kệ  

thú  va  ca ú ngúyệ  n cho nhứ ng kệ  ngứở c đa i anh ệm.  

Nhứ va  y, anh ệm mở i đứở c trở  nệ n con ca i cú a Cha anh 

ệm, Đa ng ngứ  trệ n trở i, vì  Ngứở i cho ma  t trở i cú a 

Ngứở i mo c lệ n soi sa ng kệ  xa ú cú ng nhứ ngứở i to t, va  

cho mứa xúo ng trệ n ngứở i co ng chì nh cú ng nhứ kệ  ba t 

chì nh. Vì  nệ ú anh ệm yệ ú thứởng kệ  yệ ú thứởng mì nh, 

thì  anh ệm na o co  co ng chi? Ngay ca  nhứ ng ngứở i thú 

thúệ  cú ng cha ng la m nhứ thệ  sao? Nệ ú anh ệm chì  cha o 

ho i anh ệm mì nh tho i, thì  anh ệm co  la m gì  la  thứở ng 

đa ú? Ngay ca  ngứở i ngoa i cú ng cha ng la m nhứ thệ  sao? 

Va  y anh ệm ha y nệ n hoa n thiệ  n, nhứ Cha anh ệm trệ n 

trở i la  Đa ng hoa n thiệ  n.” 

 

 

Bài trích sách Lê-vi. 

Đứ c Chú a pha n vở i o ng Mo -sệ  ra ng: “Ha y no i vở i toa n 

thệ  co  ng đo ng con ca i Í t-ra-ện va  ba o chú ng : Ca c 

ngứởi pha i tha nh thiệ  n, vì  Ta, Đứ c Chú a, Thiệ n Chú a 

cú a ca c ngứởi, Ta la  Đa ng Tha nh. 

“Ngứởi kho ng đứở c đệ  lo ng ghệ t ngứở i anh ệm, nhứng 

pha i ma nh da n qúở  tra ch ngứở i đo ng ba o, nhứ thệ , 

ngứởi sệ  kho i mang to  i vì  no . Ngứởi kho ng đứở c tra  

thú , kho ng đứở c oa n ha  n nhứ ng ngứở i thúo  c vệ  da n 

ngứởi. Ngứởi pha i yệ ú đo ng loa i nhứ chì nh mì nh. Ta la  

Đứ c Chú a.” 

Bài trích thư thứ nhất củà thánh Phàô-lô tông đồ gửi 

tín hữú Cô-rin-tô.  

Thứa anh ệm, na o anh ệm cha ng biệ t ra ng anh ệm la  

Đệ n Thở  cú a Thiệ n Chú a, va  Tha nh Tha n Thiệ n Chú a 

ngứ  trong anh ệm sao? Va  y ai pha  húy  Đệ n Thở  Thiệ n 

Chú a, thì  Thiệ n Chú a sệ  húy  diệ  t kệ  a y. Vì  Đệ n Thở  

Thiệ n Chú a la  nởi tha nh, va  Đệ n Thở  a y, chì nh la  anh 

ệm. 

Đứ ng ai tứ  lứ a do i mì nh. Nệ ú trong anh ệm co  ai tứ  cho 

mì nh la  kho n ngoan thệo tho i đở i, thì  ha y trở  nệ n nhứ 

điệ n ro , đệ  đứở c kho n ngoan tha  t. Vì  sứ  kho n ngoan 

đở i na y la  sứ  điệ n ro  trứở c ma  t Thiệ n Chú a, nhứ co  lở i 

chệ p ra ng: Chú a ba t đứở c kệ  kho n ngoan ba ng chì nh 

mứú gian cú a chú ng. La i co  lở i ra ng: Tứ tứở ng kệ  kho n 

ngoan, Chú a đệ ú biệ t ca : tha  t chì  nhứ cởn gio  thoa ng 

ngoa i. 

 

Lời Chúa  



Cái Dũng Củà Thánh Nhân 

Lẽ Sống 

Thánh Clêmentê Hofbauer, nổi 
tiếng là một người nóng tính. 

Ngài được cử làm bề trên một cô 

nhi viện. Một hôm trong nhà không 

còn lương thực, Clêmentê đã phải đích 

thân đi xin ăn. Ngài vào nhà một 

người giàu có đang tổ chức  một sòng 

bạc. Người chủ nhà vừa gặp cơn đen 

lại vừa bị người hành khất quấy rầy. 

Ông không kiềm nổi cơn bực bội nên 

đã nhổ tung nước bọt vào mặt thánh 

nhân. Bình thường có lẽ Clêmentê đã 

có phản ứng mạnh. Nhưng vốn luyện 

tập nhẫn nại, nên ngài đã đứng lên lau 

mặt rồi vui vẻ nói với người đã phỉ nhổ 

mình: "Ðó là quà ông dành cho tôi, xin 

cảm ơn ông. Thế còn quà của các trẻ 

mồ côi đâu?" Bị đánh động bởi cử chỉ 

điềm nhiên vui vẻ của thánh nhân, 

người chủ nhà đành phải lấy tiền trao 

cho ngài để giúp đỡ các em mồ côi. 

Ca i dú ng cú a tha nh nha n chì nh la  

biệ t dú ng sứ  thinh la  ng, nha n nhú c đệ  

biệ n ca i ta m ho n con ngứở i. Co  nha n 

thứở ng no i: "Mo  t ca ú nhi n ba ng chì n 

ca ú la nh". Kho ng co  sứ c ma nh na o co  

thệ  tha ng no i sứ  ba t ba o đo  ng. Bở i vì , 

khì  giở i dú  co  to i ta n va  co  sứ c đệ do a 

đệ n đa ú cú ng kho ng thệ  thúyệ t phú c 

đứở c ta m ho n con ngứở i. Chì  co  lo ng 

tha thứ  mở i co  thệ  bệ  ga y đứở c thứ  

vú  khì  a c ha i nha t la  ha  n thú . 

 

 

La  nhứ ng tì n hứ ú Co ng gia o, chú ng ta đứở c mở i go i xa y dứ ng mo i qúan hệ   

sa ú sa c hởn vở i Đứ c Kito , va  vở i tứ ca ch to ng đo  trúyệ n gia o, đệ  mở i go i 

anh chi  ệm kha c trứở ng tha nh trong mo i tứởng qúan cú a ho  vở i Chú a Kito . 

Chú ng ta thứ c hiệ  n điệ ú na y vở i nhiệ ú ca ch – mo  t trong nhứ ng ca ch đo  la  

tho ng qúa co  ng đo ng gia o xứ  đi a phứởng  chú ng ta. Ca c gia o xứ  la  ca ch 

thứ c chì nh yệ ú ma  ha ú hệ t ca c tì n hứ ú Co ng gia o đệ ú ở  la i đệ  liệ n kệ t đứ c 

tin cú a ho  vở i  ngứở i kha c. Đở i so ng gứởng ma ú cú a gia o xứ  cú ng cho phệ p 

sứ  linh hoa t túyệ  t vở i trong việ  c đa p ứ ng nhú ca ú cú a anh chi  ệm tì n hứ ú 

Co ng gia o ta i ca c thở i điệ m kha c nhaú trong li ch sứ .   

 Nga y nay chú ng ta đo i ma  t vở i nhiệ ú thứ c tệ  đang a nh hứở ng đệ n đở i 

so ng gia o xứ  khiệ n cho no  tha  t kho  kha n đệ  so ng tro n vệ n sứ  ma ng cú a 

chú ng ta. Chú ng ta pha i đo i ma  t vở i mo  t cở ho  i ca p ba ch – nhứng thú  vi  - 

đệ  biệ n đo i đở i so ng gia o xứ  - va  đở i so ng đứ c tin cú a ta t ca  mo i ngứở i 

trong gia o xứ .  

Đức Thánh Chà Phànxicô kêú gọi chúng tà “hãy đọc những dấú chỉ 

củà thời đại” trông khi thích nghi với cả nhú cầú củà các tín hữú và 

sự thày đổi củà lịch sử. 

Để học hỏi thêm về lời mời gọi trở nên Người Cộng tác trông Tin 

Mừng, qúà lời kêú gọi củà Đức Tổng Giám mục Pàúl D. Etiênnê, 

Xin nhắp vàô link dưới đây (có phụ đề tiếng Việt)  

https://vimêô.côm/793439238 

 

 

  

 

 



ARCHDIOCESE OF SEATTLE 

ARCHBISHOP PAUL D. ETIENNE, 
710 9TH AVE 

SEATTLE, WA 98104-2017 

PAUL DENNIS ETIENNE 

BỞI ÂN SỦNG THIÊN CHÚA VÀ 

THẨM QUYỀN GIÁM MỤC 

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE 

 

MIỄN CHUẨN CHO NGÀY LỄ THÁNH PATRICK 

 

 Bo n mứởi nga y mú a Chay la  sứ  chúa n bi  tro ng đa i cho Tam Nha  t Tha nh va  50 nga y mú a 

Phú c Sinh. Súo t mú a sa m ho i na y, chú ng ta ta  p trúng va o chì nh ba n tha n chú ng ta, đệ  kệ t hở p cha  t 

chệ  hởn vở i Chú a Kito , Đa ng đa  chi ú thứởng kho  va  tứ  na n cho chú ng ta, ha ú diệ  t trứ  to  i lo i va  sứ  

chệ t. La  mo  t pha n so ng tinh tha n mú a Chay, ngứở i tì n hứ ú Co ng gia o chú ng ta kiệ ng thi t mo i nga y 

thứ  Sa ú trong mú a Chay.    

Dô bởi, lúa  t kiệ ng thi t búo  c ca c tì n hứ ú túo i tứ  14 trở  lệ n (Gia o lúa  t 1252); va  

Dô bởi, na m nay, lệ  Kì nh tha nh Patrick nga y 17 tha ng 3, 2023 rởi va o thứ  Sa ú trong mú a Chay; va  

Dô bởi, nga y lệ  Tha nh Patrick, thệo trúyệ n tho ng, đứở c mứ ng kì nh ca ch đa  c biệ  t.  

Dô đó, to i cha p thúa  n nga y thứ  Sa ú 17 tha ng 3, 2023, mo i tì n hứ ú Co ng gia o thúo  c To ng Gia o pha  n 

Sệattlệ, ba t kệ  ho  ở  đa ú, va  mo i tì n hứ ú Co ng gia o kha c ngoa i gia o pha  n đang hiệ  n diệ  n trong To ng 

Gia o pha  n na y trong nga y lệ  na y, đệ ú đứở c miệ n trứ  lúa  t búo  c kiệ ng thi t.  

 To i khúyệ n khì ch mo i tì n hứ ú ha y thay thệ  sứ  miệ n chúa n na y ba ng ca c việ  c la nh sa m ho i va  

ba c a i kha c bú  va o nga y đo .  

 

Làm tại Toà Tổng Giám mục Seattle,  

Ngày 8 tháng 2, 2023 

Tổng Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL 

Tổng Giáo phận Seattle 

Đã ký &  đóng dấu 

 

Benjamin Altenlofen 

Chưởng ấn 

Đã ký 



Súndày, Fêbrúàry  26 

First Súndày Of Lent 
 

7:30 am Dệnnis Dệ Lệon + 
Presider: Fr. Tom 

9:00 am Intention of Hyacinthe Par ish  

 Presider: Fr. Tom 

10:30 am People of St. Anthony 

Presider: Fr. Bazil 

12:00 pm Los Hermanos Polina Garcia (Oracion) 

Presider: Fr. Tom 

1:30 pm Descanso Del Alma De Benito Her rera + 

Presider: Fr. Tom 

5:00 pm All Intentions by Marites Morgan  

 Presider: Fr. Bazil 

Live Stream Masses on Y ouTube: 

www.tinyurl.com/STANTHONYrenton  

Mass Intentions 
 

Monday, February 20 

7:30 am Julito Roden + by Mantilla Family 

Presider: Fr. Tom 

Tuesday, February 21 

7:30 am Kathryn Johnston + by Sue Blake 

Presider: Fr. Bazil 

Wednesday, February 22 

Ash Wednesday 

7:30 am William Alexander  Roe 

Presider: Fr. Bazil 

Thursday, February 23 

7:30 am  J im Klepach + by Fran Klepach  

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Regina Oreiro by Oreiro Family 

Presider: Fr. Bazil 

Friday, February 24 

7:30 am  Helen Halvorson + 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Werner  Kordowich + 

Presider: Fr. Bazil 

Saturday, February 25 

8:00 am All Souls by My Vy Nguyen 

Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm Lindy Ocampo + by Marites Morgan  

Presider: Fr. Bazil 

 Lễ Trong Tuần 

Active St. Anthony Parish Parents (ASAPP) 

Bán hoa Tulip Mùa Xuân 

ASAPP sẽ tổ chức bán hoa Tulip mùa Xuân gây quỹ 

cho Giáo xứ. Những chậu hoa tulip cao 6 inch tuyệt 

đẹp này được trồng tại địa phương luôn có sẵn màu 

trắng, hồng, tím và hai màu. Mỗi chậu có 5 củ hoa. 

Đặt hàng của bạn sẽ sẵn sàng được giao trước cửa nhà 

thờ St. Anthony, thứ Hai ngày mùng 3 tháng 4 - kịp 
lễ Phục Sinh!  

Chúng tôi có vài cách thuận tiện để đặt hàng, và phải 

đặt hàng trước ngày mùng 3 tháng 3: 

Điền mẫu đơn đặt hàng và gửi lại St. Anthony Parish, c/o 

ASAPP với tiền mặt hoặc check payable to St. Anthony 

Parish đính kèm hoặc gửi qua bưu điện đến: 

St. Anthony Parish, 
 c/o ASAPP, 336 Shattuck Ave. S., Renton, WA 98057 

Điền vào mẫu đơn đặt hàng và điện tử đến  
renee.rassilyer@swedish.org  

& Venmo @Renee-Rassilyer-Bomers 

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn! 

Wednesday, February 22 

Ash Wednesday 

Thánh lễ Xức Tro: 
7:30 am (Fr. Bazil), 6:00 pm (Fr. Bazil), 

& 7:30 pm (Spanish– Fr. Tom) 

Nghi thứ Xức Tro: 
9:15 am (School– Fr. Tom) & 

12:00 pm (Fr. Tom) 

Friday, February 24 

Stations of the Cross 

Vietnamese, 4:00 pm 

English, 6:00 pm 

http://www.tinyurl.com/STANTHONYrenton


Phục Sinh—ngày Chúa Sống lại  

Giáo xứ sẽ trang hoàng nhà thờ với các chậu hoa Lily trắng tuyệt đẹp. Hoa Lily báo trước sự phục sinh của 

Chúa và ơn cứu độ của chúng ta. Nếu anh chị em muốn dâng hoa Phục Sinh này để tưởng nhớ những người 

thân đã qua đời, xin dùng các phong thư có sẵn ở tiền sảnh nhà thờ, hoặc cắt phần thông tin dưới đây và bỏ 

vào hộp thư tại văn phòng giáo xứ, hoặc gửi qua bưu điện đến văn phòng giáo xứ trước ngày 31 tháng 3.  

Donation for Easter Flowers in memory of: 
(Dâng hoa Phục sinh để tưởng nhớ:) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Amount (số lượng): ________________________________________________ 

Donor (Người dâng): _________________________________________________ 

 

Drop off or Mail Donation to: 

St Anthony’s Parish 314 South 4th Street, Renton WA  98057 

Attention: Liza Pare-Seidel 

MÙA CHAY SẮP ĐẾN RỒI! 

Hãy tham gia vào cộng đoàn đức tin – gần 13,000 cộng đồng Công giáo trên lãnh thổ Hoa 

Kỳ - trong hành trình biến đổi mùa Chay với CRS Rice Bowl. Hãy cầm lấy hộp CRS Rice 

Bowl cho gia đình của bạn ở tiền sảnh nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ, bắt đầu từ thứ Tư Lễ 

Tro ngày 22/2. Tiền dâng cúng ủng hộ các chương trình giảm đó toàn cầu và địa phương. 

Các hộp Rice Bowls  sẽ được thu gom vào ngày thứ Năm Tuần Thánh ngày 6/4. Xin vui lòng 

đổi tiền cash/coins mà bạn góp được sang tấm check gửi cho: “St. Anthony Parish”, và bảo đảm tại hàng 

Memo ghi hàng chữ “CRS Rice Bowl.”   Hoặc muốn dâng cúng trực tuyến tại:  
www.st-anthony.cc. 

Trong suốt 40 ngày mùa Chay, chúng ta sẽ hồi tâm về tác động của nạn đói toàn cầu và sự 

biến đổi khí hậu trên các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, và chúng ta sẽ cầu 

nguyện, ăn chay và bố thí để giúp đỡ những anh chị em đang thiếu thốn. Để biết thêm chi tiết, 

xin truy cập tại crsricebowl.org. 

QUY ĐỊNH MÙA CHAY 

Ngày 22/2, thứ Tư Lễ Trô, khở i đa ú mú a Chay, chúa n bi  mứ ng lệ  Chú a so ng la i trong nga y Phú c Sinh mú ng 9 

tha ng 4. Súo t mú a Chay, ca c tì n hứ ú Co ng gia o đứở c kệ ú go i la m ca c việ  c hy sinh ba c a i, ha m mì nh va  tha nh ta m 

sa m ho i. Điệ ú kiệ  n to i thiệ ú cho mo i tì n hứ ú Co ng gia o búo  c pha i giứ  chay:  

Túổi ăn kiêng: Thệo GL 1252, búo  c ca c tì n hứ ú túô i từ  14 trở  lê n, kho ng a n thi t va o nga y thừ  Từ Lê  Trô, thứ  

Sáú Túần Thánh (mú ng 7/4) va  cà c ngà y thừ  Sà ú trông mú à Chày. 

Túổi ăn chày: Búo  c mo i tì n hứ ú túô i từ  18 đê n 59 (GL 97 & 1252), kho ng a n thi t, chì  a n mo  t bứ a no va o nga y 

thứ  Tứ Lệ   Tro va  thứ  Sa ú Túa n Tha nh.  

Lúa  t giứ  chay, kiệ ng thi t cú ng co  thệ  miện hoa  c gia m cho nhứ ng ngứở i gia  yệ ú, đaú bệ  nh, phú  nứ  co  thai va  

núo i con bang sứ a mệ …) 

*** Ghi chú: xin xem thư Miễn Chuẩn của Đức Tổng Giám mục Etienne cho ngày lễ Thánh Patrick, thứ Sáu ngày 17 tháng 3. 



 

 

 

Dâng cúng ủng hộ tại:  www.st-anthony.cc  

 

 

 

 

 

BỮ A TỐ Í va  Rú t tha m, thứ  Ba y nga y 18/3  ta i Parish Hall. 

Vệ  đứở c ba n saú ca c Tha nh Lệ , ba t đa ú tứ  nga y 25/2 

$35/người – KHÔNG bán vé tại cửà. 

Khách mời đặc biệt: Chà   Frànk   Rôúlêàú,  Oútrêàch  tô  Hàiti.   

http://www.st-anthony.cc/

