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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. 
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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. 

 

2/26/2023 

 

Anh chi  ệm tha n mệ n trong Chú a 

Kito , 
 

Cúo i túa n tở i, nga y mú ng 4 & 5 

tha ng 3, anh chi  ệm sệ  co  cở ho  i 

đo n cha o cha sở  cú  cú a mì nh, Cha 

Gary Zệndệr. Mo  t la n nứ a, Cha 

Zệndệr va  to i sệ  hoa n đo i gia o xứ  

va o cúo i túa n. To i sệ  đệ n vở i gia o 

xứ  trứở c đa y cú a to i, Gia o xứ  St. 

Loúisệ ở  Bệllệvúệ, va  Cha Gary sệ  

trở  la i St. Anthony. Việ  c hoa n đo i 

Cha xứ  na y la  mo  t pha n đệ  xứở ng 

cú a túa n lệ  Haiti. Cúo i túa n nga y 

mú ng 4 & 5 tha ng 3, Cha Gary sệ  

da ng tha nh lệ  chiệ ú thứ  Ba y lú c 

5:00 p.m, ca c Tha nh lệ  Chú a nha  t 

9:00 a.m, 10:30 a.m., 12:00 p.m. va  

tha nh lệ  ban chiệ ú lú c 5:00 p.m.    

Ta i Gia o xứ  St. Anthony đa y, chú ng 

ta sệ  khở i đa ú Túa n lệ  Haiti tứ  

nga y 14/3 đệ n nga y 20/3. Vệ  sệ  

đứở c ba n va o cúo i túa n na y cho 

Tiệ  c ga y qúy  cho Haiti đứở c to  

chứ c va o to i thứ  Ba y nga y 18/3. 

To i khúyệ n khì ch anh chi  ệm ú ng 

ho   cho búo i ga y qúy  đa ng gia  na y 

cho Gia o xứ  chi  ệm chú ng ta ta i 

Haiti.   

Cú ng va  y, “Giờ thánh Chia sẻ Hành 

trình” ha ng tha ng cú a chú ng ta sệ  

ta  p trúng va o tha ng 3 cho Haiti. 

Ha y tham gia vở i gia o xứ  giở  tha nh 

to i Chú a nha  t nga y mú ng 5 tứ  7 

p.m đệ n 8 p.m vở i thở i kha c ca ú 

ngúyệ  n túyệ  t vở i va  phú t ho i ta m 

trứở c Tha nh Thệ .   

To i ra t biệ t ởn Uy  ban Đo ng ha nh 

vở i Haiti (Standing with Haiti 

Committệệ) la m việ  c qúanh na m 

đệ  cúng ca p ca c cở ho  i cho chú ng 

ta y  thứ c vệ  tì nh hì nh cú a Haiti, va  

cho chú ng ta cở ho  i chia sệ  sứ  

ma ng qúan tro ng na y.  

 

Bình an+ (Lapé)  

 

 

 

 

Cha Tom 

Chánh xứ 

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 

Thứ Sáu Đầu Tháng  

& Chầu Thánh Thể 

Mùng 3 tháng 3, 2023 lúc 7:00 pm 

Để bảo đảm Chúa Giêsu 

không bị bỏ lại một mình 

trong khi Mặt Nhật Thánh 

Thể được đưa ra ngoài, 

chúng tôi cần 2-3 người 

mỗi giờ ở lại chầu trong 

Nhà thờ.   

“Anh em không thể thức với Thày 

một giờ sao?” 



Bài trích sách Sáng thế. 

Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ 

đất nặn ra con người, thổi sinh khí 

vào lỗ mũi, và con người trở nên một 

sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa 

trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía 

đông, và đặt vào đó con người do 

chính mình nặn ra. 

Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất 
mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, 
ăn thì ngon, với cây trường sinh ở 
giữa vườn, và cây cho biết điều thiện 
điều ác. 
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi 
giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa 
là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với 

người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa 

bảo: ‘Các ngươi không được ăn hết 

mọi trái cây trong vườn không?’  

Người đàn bà nói với con rắn: “Trái 

các cây trong vườn, thì chúng tôi 
được ăn. Còn trái trên cây ở giữa 

vườn, Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi 

không được ăn, không được động tới, 

kẻo phải chết.’”Rắn nói với người 

đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 

Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông 
bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở 
ra, và ông bà sẽ nên như những vị 

thần biết điều thiện điều ác.” Người 

đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, 
trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm 
cho mình được tinh khôn. Bà liền hái 
trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng 
đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 
Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ 
thấy mình trần truồng : họ mới kết lá 
vả làm khố che thân. 

 

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh 

Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rôma.  

Thưa anh em, vì một người duy nhất, 
mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và 
tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự 
chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì 
mọi người đã phạm tội. Trước khi có 
Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. 
Nhưng nếu không có Luật, thì tội 
không bị kể là tội. Thế mà, từ thời A-
đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống 
trị cả những người đã không phạm 
tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-
đam đã phạm. A-đam là hình ảnh 
Đấng sẽ tới. 
Nhưng sự sa ngã của A-đam không 
thể nào sánh được với ân huệ của 
Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một 
người duy nhất đã sa ngã, mà muôn 
người phải chết, thì ân sủng của 
Thiên Chúa ban nhờ một người duy 
nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào 
hơn biết mấy cho muôn người. Ơn 
Thiên Chúa ban cũng khác với hậu 
quả do một người phạm tội đã gây 
ra. Quả thế, vì một người duy nhất 
phạm tội, con người đã bị xét xử để 
phải mang án, còn sau nhiều lần sa 
ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn 
cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì 
một người, một người duy nhất sa 
ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều 
Thiên Chúa làm qua một người duy 
nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn 
lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai 
được Thiên Chúa ban ân sủng dồi 
dào và cho trở nên công chính, thì sẽ 
được sống và được thống trị. 
Tóm lại, cũng như vì một người duy 
nhất đã sa ngã mà mọi người bị 
Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người 
duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, 
mọi người cũng được Thiên Chúa 
làm cho nên công chính, nghĩa là 
được sống. Thật vậy, cũng như vì một 
người duy nhất đã không vâng lời 
Thiên Chúa, mà muôn người thành 
tội nhân, thì nhờ một người duy nhất 
đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người 
cũng sẽ thành người công chính. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo 

thánh Mát-thêu. 

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su 

được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để 

chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng 

rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, 

Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ 

đến gần Người và nói : “Nếu ông là 

Con Thiên Chúa, thì truyền cho 

những hòn đá này hoá bánh đi !” 

Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép 

rằng : Người ta sống không chỉ nhờ 

cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời 

miệng Thiên Chúa phán ra.” 

Sau đó, quỷ đem Người đến thành 

thánh, và đặt Người trên nóc đền 

thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là 

Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống 

đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên 

Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho 

bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, 

cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 

Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có 

lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách 

Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi 

rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả 

các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc 

của các nước ấy, 9 và bảo rằng : “Tôi 

sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu 

ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giê-su 

liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có 

lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy 

Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, 

và phải thờ phượng một mình Người 

mà thôi.” 

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các 
sứ thần tiến đến hầu hạ Người. 



Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. 

Hãy trở về cùng Đức Chúa 

Là Thiên Chúa của anh em, 

Vì Ngài nhân hậu và từ bi, 

Chậm giận và giàu tình nhân ái. 

Gioện 2: 13 

Ngứở i Co ng Gia o kho ng búo  c a n chay, 

nhứng ca c Kito  hứ ú chì  búo  c pha i GIỮ  

chay nga y thứ  tứ Lệ  Tro va  Thứ  Sa ú 

Túa n Tha nh. Túy nhiệ n, tinh tha n 

chay ti nh lúo n la  mo  t trong ba ha nh vi 

(chay ti nh, ca ú ngúyệ  n, va  bo  thì ) 

đứở c mở i go i thứ c thi trong cúo  c lứ  

ha nh tra n gian cú a ngứở i Kito  hứ ú. 

Chú ng ta giứ  chay chứ  kho ng pha i la  

a n chay, vì  giứ  chay la  đệ  to  lo ng sa m 

ho i, a n na n đệ  hiệ  p tho ng vở i cúo  c 

kho  na n đaú thứởng cú a Chú a Giệ sú 

Kito . Giứ  chay đệ  thanh lúyệ  n ta m 

ho n, ta ng thệ m sứ c ma nh cú a chú ng 

ta trong tì nh yệ ú vở i Thiệ n Chú a. 

Chú ng ta giứ  chay la  tứ  bo  nhứ ng gì  

kho ng thứ c sứ  ca n thiệ t đệ  giú p tha 

nha n. Giứ  chay la  chú ng ta mang nởi 

mì nh nhứ ng thứởng tì ch cú a Chú a 

Giệ sú Kito  va o tha n xa c cú a chú ng ta 

vì  qúa tha n xa c cú a Chú a Giệ sú Kito  

đa  đệm la i sứ  so ng đở i đở i cho chú ng 

ta. 

Việ  c giứ  chay ti nh bao go m: nhi n a n 

(jệjúniúm) va  kiệ ng a n (abstinệntia) 

ma  chú ng ta qúện go i la  “a n chay va  

“kiệ ng thi t.” Qúa việ  c GIỮ  chay, thệo 

nghì a túo n giứ , chú ng ta y  thứ c va  

nhì n nha  n tha n pha  n tho  ta o cú a 

mì nh bi  lệ   thúo  c va o Thiệ n Chú a.  Vì  

lệ , khi kho ng sứ  dú ng nhứ ng thứ c 

pha m Thiệ n Chú a ta  ng ban, chú ng ta 

ca m nghiệ  m ca ch ro  nha t vệ  sứ  mo ng 

do n, mong manh cú a kiệ p nha n sinh:  

 

chay ti nh đệ  tứ  ha  trứở c úy qúyệ n cú a 

Thiệ n Chú a (xệm Tv 34: 13). 

Đệ  việ  c giứ  chay sinh hiệ  ú qúa  ởn ì ch 

đú ng nghì a cú a tinh tha n chay ti nh, 

ngứở i thứ c thi, giứ  chay ca n pha i 

tra nh xa to  i lo i, dú c vo ng ba t chì nh 

nhứ gứởng Chú a Giệ sú “giứ  chay ro ng 

ra  bo n mứởi đệ m nga y” (Mt 4: 2). Do 

va  y, chay ti nh thệo tinh tha n Kito  gia o 

kho ng chì  ở  việ  c kho ng a n thi t loa i 

ma ú no ng nhứ bo , hệo, ga , vi t…nhứng 

co n la  ha m dệ p ca c đam mệ  ha ú giú p 

ta dệ  da ng, giú p ga n gú i hởn cho việ  c 

đo n nha  n ởn cứ ú đo   cú a Thiệ n Chú a. 

Ngứở i việ t xin liệ  t kệ  thệ m mo  t so  

nhứ ng việ  c GIỮ  chay nứ a, túy kho ng 

búo  c, ha ú giú p chú ng dệ  da ng mở  ra 

đo i vở i ho ng a n cứ ú đo   cú a Thiệ n 

Chú a đứở c thứ c hiệ  n trong cúo  c kho  

na n cú a Chú a Giệ sú Kito : 

ĂN CHAY: A n bở t đi mo  t chú t đệ  ca m 

đứở c ca i đo i, sứ  đo i ho i cú a tha n xa c, 

vì  co  nhiệ ú ngứở i va n đang bi  đo i 

triệ n miệ n. Bở t mo  t mo n a n, bở t mo  t 

chai bia, bở t mo  t ly ca -phệ , bở t mo  t 

điệ ú thúo c đo  c ha i… Mo i nga y, co  thệ  

da nh dú m đứở c chú t tiệ n nho nho , va  

khi Mú a Chay kệ t thú c, ha y dú ng so  

tiệ n đo  cho mo  t co ng việ  c to ng đo , ba c 

a i na o đa y. 

NGỦ CHAY: Ha y bở t lang thang trệ n 

ca c trang ma ng xa  ho  i, cha t chì t bở t 

đi, nhứ ng ngú  sở m đệ  da  y sở m. Mo i 

sa ng, thay vì  ngứ  nứở ng thệ m 15 

phú t, hay da  y sở m ta  p thệ  dú c, da nh 

thở i gian thinh la  ng đệ  ca ú ngúyệ  n, 

tham dứ  tha nh lệ  sa ng ở  mo  t nha  thở  

na o thúa  n tiệ  n. 

ĐI CHAY: Lú c ra nh ro i, kho ng đi lang 

thang va o nhứ ng nởi phứởng ha i ta m 

ho n mì nh, đệ  đở  di p pha m to  i. Bở t đi 

lang thang vo  đi nh đệ  đở  to n xa ng, 

bở t o  nhiệ m mo i trứở ng. Nệ ú co  đi, 

ha y đệ n nhứ ng nởi ca n đi, đi đệ n 

nhứ ng nởi ta ng thệ m tì nh liệ n đở i  

nhứ tha m ngứở i gia  ca , trệ  mo  co i, 

tha m nhứ ng ngứở i ba n, ngứở i tha y… 

la ú nga y chứa ga  p. 

LÀM CHAY: Tứ  nhú  ho m nay, mì nh sệ  

hoa n tha nh co ng việ  c đứở c giao, co ng 

việ  c đa  đệ  ra, kho ng đú n đa y co ng 

pha i la m cho ngứở i kha c. Co  ga ng la m 

nhứ ng co ng việ  c nho  nho  kho ng thì ch 

ba ng tra i tim lở n. La m vở i tinh tha n 

“tay pha i la m kho ng cho tay tra i biệ t.” 

NÓI CHAY: “Co  thì  no i co , kho ng thì  

no i kho ng, thệ m điệ ú đa  t chúyệ  n la  

do ma qúy .” Chay la  co  ga ng no i to t vệ  

ngứở i va ng ma  t. Hởn nứ a, co  ga ng 

tì m nhứ ng điệ m to t cú a ngứở i kha c 

đệ  no i vệ  tha nha n, thay vì  ứa chì  

trì ch. 

CƯỜI CHAY: “Vúi vở i ngứở i vúi, kho c 

vở i ngứở i kho c.” Do va  y, cứở i chay la  

kho ng cứở i xa  giao, cứở i mì a, cứở i 

khinh khì nh, cứở i nham nhở , cứở i 

trệ n nhứ ng no i đaú cú a tha nha n… 

Tra i la i, ha y cứở i mo  t ca ch tứ  nhiệ n, 

cứở i đệ  khúyệ n khì ch, cứở i vứ c da  y 

nhứ ng ai qúy  nga , nha t la  cứở i vở i 

nhứ ng ngứở i ba t hoa  đệ  kiệ n ta o mo  t 

thệ  giở i tra n đa y niệ m vúi tứ  trong 

ta m ho n. 

VIẾT CHAY: Nệ ú co  việ t mo  t điệ ú gì  

đo , nhứ việ t ba o, nha  t ky , ệmail, đa ng 

lệ n facệbook… sệ  kho ng việ t vở i chú  

đì ch tiệ ú cứ c, nhứng co  ga ng việ t vở i 

tha i đo   tì ch cứ c. Nệ ú pha i việ t đệ  tì m 

kiệ m CHA N LÝ , nhứng tì m CHA N LÝ  

a y pha i trong TI NH ÝÊ U va  NHA N A I, 

va  kho ng qúệ n sứ  vú  LOAN BA O TIN 

MỮ NG trong lở i va n ca ú chứ  đứở c 

việ t ra. 

KHÓC CHAY: Bở t kho c lo c, than tha n, 

tra ch pha  n vệ  nhứ ng kho  kha n, 

nhứng oan khiệ n mì nh pha i chi ú. Ha n 

hoan, vúi tứởi, ta  ởn Chú a vì  Nga i đa  

dứ ng nệ n ta, chứ  kho ng đệ  ta “hứ  

kho ng=kho ng hiệ  n hứ ú” đở i đở i 

(Hiệ  n hứ ú hởn la  hứ vo ). 



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. Mỗi chậu có 5 củ 

hoa, gồm có màu trắng, 

hồng, tím và hai màu. 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!  

Đơn đặt hàng 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 mẫu đơn đặt hàng điện 

tử đến  

renee.rassilyer@swedish.org  

& Venmo @Renee-Rassilyer-

Bomers 

Chân thành cảm ơn sự 

ủng hộ của bạn! 

NGHĨ CHAY: Khi nhứ ng y  nghì , tứ 

tứở ng, hì nh a nh… xa ú xa, tiệ ú cứ c, 

mở  a m, tiệ ú cứ c.. na y lệ n trong ta m 

trì  thì  ha y thay thệ  ba ng nhứ ng sa ng 

kiệ n tì ch cứ c, thệo đúo i nhứ ng y  

tứở ng đệm la i niệ m vúi, bì nh an cho 

mì nh, cho nhứ ng ngứở i kha c. 

NGUYỆN CHAY: Ha y ca ú ngúyệ  n vở i 

Thiệ n Chú a nhứ la  mo  t ngo i vi , chứ  

kho ng pha i nhứ ng tho i qúện, nhứ ng 

lúa  t lệ  . Chay nhứ ng hì nh thứ c bệ  

ngoa i, nhứ ng o n a o cú a thệ  gian, đệ  

da nh riệ ng cho Thiệ n Chú a. Chay 

nhứ ng lo i mo n la m ta chai ly  trứở c 

lở i mở i go i cú a Thiệ n Chú a đệ  da n 

tha n cho nhứ ng Co ng Ba ng, nhứ ng 

Ba t Co ng, nhứng oan khiệ n cú a tha 

nha n. 

Nhiệ ú thứ  CHAÝ NỮ A… mo i ngứở i 

chú ng ta co  thệ  tứ  liệ  t kệ . Túy nhiệ n, 

hãy nhớ mục đích chính yếu của 

GIỮ CHAY là để ý thức rõ thân 

phận thọ tạo của mình, ca n đệ n ởn 

cứ ú đo   cú a Thiệ n Chú a. Giứ  chay pha i 

la  di p thúa  n tiệ  n đệ  ta mở  ra cho ởn 

cứ ú đo   cú a Thiệ n Chú a túo n tra n trệ n 

cúo  c đở i cú a ta. 

Suy Nghĩ và Hành Động: Đa ú la  điệ ú 

to i ca m tha y ca n pha i GIỮ  chay nha t 

trong lú c na y, ha ú giú p to t ga n Chú a 

hởn? Đa ú la  nhứ ng đam mệ  to i ca n 

pha i tứ  bo , GIỮ  CHAÝ lú c na y? To i co  

kinh nghiệ  m gì  khi bo  đi mo  t thứ  la m 

cho to i ga n bo , qúyệ n lúyệ n vở i ca c 

thú  ta o, ma  to i đa  tứ  bo , tứ  đo  giú p to i 

ga n Chú a hởn? 

-——- 

Cha Quảng Dòng Chúa Cứu Thế. 

Mass Intentions 
 

Monday, February 27 

7:30 am Jim Klepach + by Fran Klepach 

Presider: Fr. Tom 
 

Tuesday, February 28 

7:30 am Margar ita Antonio Valle 
Presider: Fr. Bazil 

 

Wednesday, March 1 

7:30 am All Souls + by Nga Nguyen 

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm (SP) Ernestina Cruz +  

by Melly Contreras 
Presider: Fr. Tom 

 

Thursday, March 2 

7:30 am  Intentions of  

Rollie Taguinod Family 
Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Joseph Tinh V. Dinh +  

by Maria Dinh 
Presider: Fr. Bazil 

 

Friday, March 3 

7:30 am  All Souls 
Presider: Fr. Tom 

10:00 am Anointing Mass 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  First Friday 
Presider: Fr. Bazil 

 

Saturday, March 4 

8:00 am The Repose of the Soul of 

Joseph Hung Vu + 

by Thuy Vn & Tung Trinh 
Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm The Health of  

Theresa Sanchez Stevens 
Presider: Fr. Gary Zender 

Sunday, March 5 

Second Sunday of Lent 

7:30 am Belinda Abaya Lontoc + 

by Susan Franco 
Presider: Fr. Bazil 

9:00 am Zofia Lidzbarski 
 Presider: Fr. Gary Zender 

10:30 am Gary McCann + by Joye 
Presider: Fr. Bazil with Fr. Gary 

12:00 pm La Familia Rodr iguez 
Presider: Fr. Gary Zender 

1:30 pm La Gente De San Antonio 
Presider: Fr. Bazil with Deacon Ted 

5:00 pm People of St. Anthony 

 Presider: Fr. Bazil with Fr. Gary 



Phục Sinh—ngày Chúa Sống lại  

Giáo xứ sẽ trang hoàng nhà thờ với các chậu hoa Lily trắng. 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 để tưởng nhớ người thân yêu 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 

 

Tham gia quyên góp cho 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. 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 mùng 6 

tháng 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. 

Xin cảm ơn sự ủng hộ chương trình giảm đói toàn cầu và ở địa phương. 

MỘT MÙA ĐỂ SỐNG CHẬM LẠI ! 

Trong súo t mú a tha nh thiệ  n na y, chú ng ta sệ  chú  y  so ng cha  m la i 

đệ  co  thệ  chú  y  hởn vệ  mo i tứởng qúan cú a mì nh vở i Chú a, vở i 

ngứở i la ng giệ ng va  vở i ha nh tinh cú a chú ng ta. Ha y ho i ta m la m 

thệ  na o đệ  trệ n 3 co  t trú  chì nh yệ ú la  ca ú ngúyệ  n, a n chay va  bo  

thì  co  thệ  hứở ng da n ha nh trì nh cú a anh chi  ệm sao cho kinh 

nghiệ  m mú a chay đứở c phong phú  hởn.  

La m thệ  na o co  thệ  thứ c hiệ  n ca c co  t trú  na y giú p chú ng ta so ng liệ n kệ t  

cha  t chệ  vở i anh chi  ệm mì nh trệ n toa n thệ  giở i?  

Ha y trúy ca  p va o crsricebowl.org 



Tuần lễ Haiti - BỮA ĂN TÔI (DINNER) 

Thứ Bảy ngày 18 tháng 3 

Mở cửa lúac 6:00 p.m. 

Mua vé bữa tối sau các thánh lễ cuối tuần từ ngày  

25 & 26 tháng 2 đến ngày 11 & 12 tháng 3, hoặc tại văn phòng 

Giáo xứ vào giờ hành chánh thường ngày.   

$35 / người - KHÔNG bán vé tại cửa 

 

Hãy tham gia và ủng hộ cho giáo xứ chị em chúng ta tại Haiti! 

 

Chúa nhật hoán đổi Cha xứ 

Cha Tom và Cha Gary từ Giáo xứ St. Louise sẽ hoán đổi các lễ Chúa nhật trước tuần Gây 

quỹ Hàng năm cho Haiti. Ngày mùng 4 & 5 tháng 3, Cha Gary sẽ dâng lễ lúc 5 p.m., 10:30 

a.m, 12:00 p.m. và 5:00 p.m. Chúa nhật. 

 

TNăm nay chúng ta đánh dấu kỷ niệm 10 năm ký Giao ước với Giáo xứ St. Anne, Haiti. 

Anh chị em tiếp tục cung cấp Hy Vọng bằng việc hỗ trợ giáo dực từ lớp Mẫu giáo đến lớp 

12, bữa ăn nóng mỗi ngày, sách vở, đồ đồng phục và lương giáo viên cho 375 em học sinh 

tại trường St. Anne.  

 

DÂNG CÚNG tại www.st-anthony.cc 

 

  

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality 



Ngày 22/ (Wed) 

Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh lễ xức Tro: 7:30 am, 6:00 pm, & 7:30 pm (Spanish) 

Nghi thức xức Tro: 9:15 am (School) & 12:00 pm 

Ngày 24/2 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 27/2 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 1/3 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/3(Fri) Thánh lễ Xức Dầu: 10:00 am 

Thánh lễ thứ Sáu Đầu tháng: 7:00 pm 

Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/5 (Sun) Chia sẻ Hành trình—Chầu Giờ Thánh: 7:00 pm, Chủ đề:  Đồng hành với Haiti 

Ngày 3/6 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/8 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/10 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/12 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 1: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/13 (Mon)  Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/15 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/17 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/19 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 2: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/20 (Mon) Thánh lễ kính Thánh Giuse: 7:30 am  

Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/22 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/24 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/26 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 3: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/27 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/29 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/31 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 4/1 (Sat) Rước kiệu Lá: 5:00 pm Mass @ Hall 

Ngày 4/2 (Sun)  

Chúa nhật Lễ Lá 

Rước kiệu Lá: 1:30 pm Spanish Mass @ Hall 

Chia sẻ Hành trình—Chầu Giờ Thánh: 7:00 pm, Chủ đề: Chuẩn bị lãnh bí tích 

Ngày 4/5 (Wed)  Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 4/6 (Thu)  

Thứ Năm  

Tuần Thánh 

Thánh lễ Tiệc Ly: 7:00 pm (livestream), Multilingual 

Bàn thờ phụ cất Mình Thánh Chúa tại Parish Hall 

Giờ Kinh Đêm: 12:00 am Nửa đêm tại Parish Hall 

Ngày 4/7 (Fri)  

Thứ Sáu 

Tuần Thánh 

Đàng Thánh Giá: English, 12:00 pm | Spanish, 6:30 pm (ngoài trời) 

Nghi thức Tưởng niệm Thánh Giá: 6:00 pm (livestream) in English | 8:00 pm (livestream) 

in Spanish  

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 4:00 pm @ FL 

Ngày 4/8 (Sat)  

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Vọng Phục Sinh:  8:00 pm (livestream), Bi-lingual 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 6:00 pm @ FL & LR 

Ngày 4/9 (Sun)  

Chúa nhật Phục Sinh 

Chương trình như ngày Chúa nhật: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (livestream), 12:00 pm in Spanish (livestream), 

1:30 pm in Spanish, 5:00 pm 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 6:00 pm @ FL & LR 

Ngày 4/16 (Sun)  

Chúa nhật Lòng Chúa 

Thương Xót 

Chương trình như ngày Chúa nhật: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (livestream), 12:00 pm in Spanish (livestream), 

1:30 pm in Spanish, 5:00 pm 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 3:00 pm 


