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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 BA , 2023 
 

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng 

Chú ng ta ha y ca ú ngúyệ  n cho 

nhữ ng ai bi  to n thữơng vì  nhữ ng 

tha nh việ n cú a Gia o ho  i; xin cho ho  

tì m tha y trong chì nh Gia o ho  i sữ  

ho i đa p cú  thệ  cho no i kho  đaú  

cú a ho . 

 

         3/12/2023 

 Anh chi  ệm tha n mệ n,  

To i hy vo ng anh chi  ệm co  đữơ c mú a Chay tha nh thiệ  n va  

so t sa ng. To i cha c ra ng cúo i túa n qúa, anh chi  ệm ra t vúi vơ i 

sữ  hiệ  n diệ  n cú a Cha Gary Zệndệr ơ  đa y ta i St. Anthony. Tha  t 

vúi biệ t bao khi chú ng to i co  cơ ho  i chúyệ n đo i gia o xữ  mo  t 

nga y cúo i túa n, va  cữ  ha nh Tha nh lệ  vơ i ba n bệ  va  ca c gia o 

da n cú . To i hy vo ng ba i gia ng cú a Cha Gary cha m đệ n ta m 

tì nh cú a anh chi  ệm, giú p anh chi  ệm sa n sa ng cho ca c sữ  kiệ  n 

Túa n lệ  Haiti cú a gia o xữ .  

Túa n na y, chú ng ta sệ  cha o đo n Cha Frank Roúlệaú tữ  

Gia o pha  n Norwich, Connệcticút. Cha Frank la  ngữơ i no i kệ t 

ca c gia o xữ  kệ t nghì a ta i Hoa Ky  vơ i ca c gia o xữ  ta i Haiti. Nga i 

sệ  gia ng lệ  trong ca c tha nh lệ  cúo i túa n tơ i, nga y 18/19 tha ng 

3. Dì  nhiệ n, điệ m no i tro  i cú a sữ  kiệ  n Túa n lệ  Haiti sệ  la  Bữ a 

To i ga y qúy  chiệ ú to i thữ  Ba y túa n tơ i, nga y 18 tha ng 3 saú 

tha nh lệ  5:00 p.m. Xin vúi lo ng múa vệ  ú ng ho   cúo i túa n na y 
cho Bữ a a n to i túyệ  t vơ i va  chữơng trì nh go p vúi.  

Nhữ mo  t sữ  ữú đa i đa  c biệ  t, Đữ c To ng Etiệnnệ sệ  chú  tệ  

tha nh lệ  5:00 p.m. thữ  Ba y túa n tơ i, va  sệ  tham gia vơ i chú ng 

ta trong bữ a to i đo . Đo i vơ i nhữ ng anh chi  ệm tham dữ  Tha nh 

lệ  Chú a nha  t tơ i lú c 9:00 a.m, chú ng ta sệ  la m mơ i la i Giao 

ữơ c vơ i Gia o xữ  St. Annệ trong tha nh lệ . Sệ  co  tiệ  c chiệ ú đa i 

ta i Ho  i trữơ ng Gia o xữ  saú Tha nh lệ  ky  kệ t Giao ữơ c.  

Cúo i cú ng, saú Tha nh lệ  5:00 p.m Chú a nha  t 19 tha ng 3, 

chú ng ta sệ  co  búo i “ga  p ma  t-Town Hall” ta i nha  thơ .  Đa y sệ  

la  cơ ho  i ho c ho i vệ  thữ c tệ  hiệ  n ta i ơ  Haiti, va  sữ  ho  trơ  cú a 
chú ng ta đa  la m nệ n sữ  kha c biệ  t nhữ thệ  na o. To i ra t biệ t ơn 

đo  i ngú  la nh đa o thữơ ng trữ c Standing with Haiti đa  liệ n kệ t 

mo i sữ  kiệ  n đa  c biệ  t cho túa n tơ i, va  tiệ p tú c ho  trơ  la m việ  c 

trong súo t na m. 

Mùa Chay sốt sắng+ 

 

 

 

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 

Giờ Mùa Hè (DST) 

Xin đừng quên vặn đồng hồ 

đi tới 1 giờ.  

Mùa Xuân đáng ở phía trước! 



Bài trích sách Xuất hành. 

Trong sa ma c, da n kha t nữơ c nệ n đa  

kệ ú tra ch o ng Mo -sệ  ra ng: “Ô ng đữa 
chú ng to i ra kho i Ai-ca  p đệ  la m gì ? Co  

pha i la  đệ  cho chú ng to i, con ca i 
chú ng to i, va  sú c va  t cú a chú ng to i bi  
chệ t kha t hay kho ng?” Ô ng Mo -sệ  kệ ú 

lệ n cú ng Đữ c Chú a: “Con pha i la m gì  
cho da n na y ba y giơ ? Chì  mo  t chú t 

nữ a la  ho  nệ m đa  con!” Đữ c Chú a 
pha n vơ i o ng Mo -sệ : “Ngữơi ha y đi 
lệ n phì a trữơ c da n, đệm thệo mo  t so  

ky  mú c Í t-ra-ện; ca m la y ca y ga  y 
ngữơi đa  dú ng đệ  đa  p xúo ng so ng 

Nin, va  đi đi. Co n Ta, Ta sệ  đữ ng ơ  
đa ng kia trữơ c ma  t ngữơi, trệ n ta ng 

đa  ơ  nú i Kho -rệ p. Ngữơi sệ  đa  p va o 
ta ng đa . Tữ  ta ng đa , nữơ c sệ  cha y ra 

cho da n úo ng.” Ô ng Mo -sệ  đa  la m nhữ 
va  y trữơ c ma t ca c ky  mú c Í t-ra-ện.  
Ô ng đa  t tệ n cho nơi a y la  Ma-xa va  
Mơ-ri-va, nghì a la  thữ  tha ch va  ga y 

sữ , vì  con ca i Í t-ra-ện đa  ga y sữ  va  thữ  
tha ch Đữ c Chú a ma  ra ng: “Co  Đữ c 
Chú a ơ  giữ a chú ng ta hay kho ng ?” 

 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông 

đồ gửi tín hữu Rô-ma.  

Thữa anh ệm, mo  t khi đa  đữơ c nệ n 
co ng chì nh nhơ  đữ c tin, chú ng ta 
đữơ c bì nh an vơ i Thiệ n Chú a, nhơ  

Đữ c Giệ -sú Ki-to , Chú a chú ng ta. Vì  
chú ng ta tin, nệ n Đữ c Giệ -sú đa  mơ  lo i 
cho chú ng ta va o hữơ ng a n sú ng cú a 
Thiệ n Chú a, nhữ chú ng ta đang đữơ c 
hiệ  n nay; chú ng ta la i co n tữ  ha o vệ  
niệ m hy vo ng đữơ c hữơ ng vinh  
qúang cú a Thiệ n Chú a.  

 

Tro ng ca  y nhữ thệ , chú ng ta sệ  kho ng 
pha i tha t vo ng, vì  Thiệ n Chú a đa  đo  
tì nh yệ ú cú a Ngữơ i va o lo ng chú ng ta, 
nhơ  Tha nh Tha n ma  Ngữơ i ban cho 
chú ng ta. Qúa  va  y, khi chú ng ta kho ng 
co  sữ c la m đữơ c gì  vì  co n la  ha ng 

ngữơ i vo  đa o, thì  thệo đú ng ky  ha n, 
Đữ c Ki-to  đa  chệ t vì  chú ng ta. Ha ú 
nhữ kho ng ai chệ t vì  ngữơ i co ng 
chì nh, hoa  may co  ai da m chệ t 

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo 

thánh Gio-an. 

Khi a y, Đữ c Giệ -sú đệ n mo  t tha nh xữ  

Sa-ma-ri, tệ n la  Xy-kha, ga n thữ a đa t 
o ng Gia-co p đa  cho con la  o ng Giú-sệ. 
Ở  đa y, co  giệ ng cú a o ng Gia-co p. 

Ngữơ i đi đữơ ng mo i mệ  t, nệ n ngo i 
ngay xúo ng bơ  giệ ng. Lú c đo  va o 

khoa ng mữơ i hai giơ  trữa. 

Co  mo  t ngữơ i phú  nữ  Sa-ma-ri đệ n 

la y nữơ c. Đữ c Giệ -sú no i vơ i ngữơ i 
a y: “Chi  cho to i xin chú t nữơ c úo ng!”  

Lú c đo , ca c mo n đệ   cú a Ngữơ i đa  va o 
tha nh múa thữ c a n. Ngữơ i phú  nữ  Sa-
ma-ri liệ n no i: “Ô ng la  ngữơ i Do-tha i, 

ma  la i xin to i, mo  t phú  nữ  Sa-ma-ri, 
cho o ng nữơ c úo ng sao?” Qúa  thệ , 
ngữơ i Do-tha i kho ng đữơ c giao thiệ  p 
vơ i ngữơ i Sa-ma-ri. Đữ c Giệ -sú tra  

lơ i: “Nệ ú chi  nha  n ra a n húệ   Thiệ n 
Chú a ban, va  ai la  ngữơ i no i vơ i chi : 

‘Cho to i chú t nữơ c úo ng’, thì  ha n chi  
đa  xin, va  ngữơ i a y đa  ban cho chi  
nữơ c ha ng so ng.” Chi  a y no i: “Thữa 
o ng, o ng kho ng co  ga ú, ma  giệ ng la i 
sa ú. Va  y o ng la y đa ú ra nữơ c ha ng 

so ng?  Cha ng lệ  o ng lơ n hơn to  phú  
chú ng to i la  Gia-co p, ngữơ i đa  cho 
chú ng to i giệ ng na y? Chì nh Ngữơ i đa  

úo ng nữơ c giệ ng na y, ca  con cha ú va  
đa n gia sú c cú a Ngữơ i cú ng va  y.” Đữ c 
Giệ -sú tra  lơ i: “Ai úo ng nữơ c na y, sệ  
la i kha t. Co n ai úo ng nữơ c to i cho, sệ   

kho ng bao giơ  kha t nữ a.  Va  nữơ c to i 
cho sệ  trơ  tha nh nơi ngữơ i a y mo  t 
ma ch nữơ c vo t lệ n, đệm la i sữ  so ng 
đơ i đơ i.” 

Ngữơ i phú  nữ  no i vơ i Đữ c Giệ -sú : 
“Thữa o ng, xin o ng cho to i thữ  nữơ c 
a y, đệ  to i hệ t kha t va  kho i pha i đệ n 
đa y la y nữơ c.” Ngữơ i ba o chi  a y: “Chi  
ha y go i cho ng chi , ro i trơ  la i đa y.”  

Ngữơ i phú  nữ  đa p: “To i kho ng co  
cho ng.” Đữ c Giệ -sú ba o: “Chi  no i: ‘To i 
kho ng co  cho ng’ la  pha i, vì  chi  đa  na m 
đơ i cho ng ro i, va  ngữơ i hiệ  n đang 

so ng vơ i chi  kho ng pha i la  cho ng chi . 
Chi  đa  no i đú ng.” Ngữơ i phú  nữ  no i 
vơ i Ngữơ i: “Thữa o ng, to i tha y o ng 

tha  t la  mo  t ngo n sữ  ... Cha o ng chú ng 
to i đa  thơ  phữơ ng Thiệ n Chú a trệ n 
nú i na y; co n ca c o ng la i ba o: Giệ -rú-sa
-lệm mơ i chì nh la  nơi pha i thơ  
phữơ ng Thiệ n Chú a.” Đữ c Giệ -sú 

pha n: “Na y chi , ha y tin to i : đa  đệ n giơ  
ca c ngữơ i sệ  thơ  phữơ ng Chú a Cha, 

kho ng pha i trệ n nú i na y hay ta i Giệ -rú
-sa-lệm. Ca c ngữơ i thơ  Đa ng ca c 

ngữơ i kho ng biệ t; co n chú ng to i thơ  
Đa ng chú ng to i biệ t, vì  ơn cữ ú đo   pha t 
xúa t tữ  da n Do-tha i. Những giơ  đa  

đệ n -va  chì nh la  lú c na y đa y- giơ  
nhữ ng ngữơ i thơ  phữơ ng đì ch thữ c 

sệ  thơ  phữơ ng Chú a Cha trong tha n 
khì  va  sữ  tha  t, vì  Chú a Cha tì m kiệ m 
nhữ ng ai thơ  phữơ ng Ngữơ i nhữ thệ . 

Thiệ n Chú a la  tha n khì , va  nhữ ng kệ  
thơ  phữơ ng Ngữơ i pha i thơ  phữơ ng 
trong tha n khì  va  sữ  tha  t.” Ngữơ i phú  
nữ  thữa: “To i biệ t Đa ng Mệ -si-a, go i la  
Đữ c Ki-to , sệ  đệ n. Khi Ngữơ i đệ n, 

Ngữơ i sệ  loan ba o cho chú ng to i mo i 
sữ .” Đữ c Giệ -sú no i: “Đa ng a y chì nh la  
to i, ngữơ i đang no i vơ i chi  đa y.” 27 

Vữ a lú c đo , ca c mo n đệ   trơ  vệ . Ca c 

o ng nga c nhiệ n vì  tha y Ngữơ i no i 
chúyệ  n vơ i mo  t phú  nữ .  Túy thệ , 
kho ng ai da m ho i: “Tha y ca n gì  va  y ?” 
Hoa  c “Tha y no i gì  vơ i chi  a y?”  Ngữơ i 
phú  nữ  đệ  vo  nữơ c la i, va o tha nh va  
no i vơ i ngữơ i ta: “Đệ n ma  xệm: co  
mo  t ngữơ i đa  no i vơ i to i ta t ca  nhữ ng 

gì  to i đa  la m.  Ô ng a y kho ng pha i  la   



Đa ng Ki-to  sao?” Ho  ra kho i tha nh va  
đệ n ga  p Ngữơ i.  

Trong khi đo , ca c mo n đệ   thữa vơ i 
Ngữơ i ra ng: “Ra p-bi, xin mơ i Tha y 

dú ng bữ a.” Ngữơ i no i vơ i ca c o ng : 
“Tha y pha i dú ng mo  t thữ  lữơng thữ c 
ma  anh ệm kho ng biệ t.” Ca c mo n đệ   

mơ i ho i nhaú: “Đa  co  ai mang thữ c a n 
đệ n cho Tha y ro i cha ng?” Đữ c Giệ -sú 
no i vơ i ca c o ng: “Lữơng thữ c cú a 
Tha y la  thi ha nh y  múo n cú a Đa ng đa  

sai Tha y, va  hoa n ta t co ng trì nh cú a 
Ngữơ i. Na o anh ệm cha ng no i: Co n 

bo n tha ng nữ a mơ i đệ n mú a ga  t? 
Những na y, Tha y ba o anh ệm: Ngữơ c 
ma t lệ n ma  xệm, đo ng lú a đa  chì n 

va ng đang chơ  nga y ga  t ha i ! Ai ga  t thì  
la nh tiệ n co ng va  thú hoa lơ i đệ  đữơ c 

so ng múo n đơ i, va  nhữ thệ , ca  ngữơ i 
giệo la n kệ  ga  t đệ ú hơ n hơ  vúi mữ ng. 

Tha  t va  y, ca ú tú c ngữ  “kệ  na y giệo, 
ngữơ i kia ga  t” qúa  la  đú ng! Tha y sai 

anh ệm đi ga  t nhữ ng gì  chì nh anh ệm 
đa  kho ng pha i va t va  la m ra. Ngữơ i 
kha c đa  la m lú ng va t va ; co n anh ệm, 

anh ệm đữơ c va o hữơ ng kệ t qúa  co ng 
lao cú a ho .” 

Co  nhiệ ú ngữơ i Sa-ma-ri trong tha nh 

đo  đa  tin va o Đữ c Giệ -sú, vì  lơ i ngữơ i 
phú  nữ  la m chữ ng: o ng a y no i vơ i to i 
mo i việ  c to i đa  la m. Va  y, khi đệ n ga  p 

Ngữơ i, da n Sa-ma-ri xin Ngữơ i ơ  la i 
vơ i ho , va  Ngữơ i đa  ơ  la i đo  hai nga y. 
So  ngữơ i tin vì  lơ i Đữ c Giệ -sú no i co n 
đo ng hơn nữ a. Ho  ba o ngữơ i phú  nữ  : 

“Kho ng co n pha i vì  lơ i chi  kệ  ma  
chú ng to i tin. Qúa  tha  t, chì nh chú ng 
to i đa  nghệ va  biệ t ra ng Ngữơ i tha  t la  

Đa ng cữ ú đo   tra n gian.” 

SUY NIỆM 
 

Gặp gỡ Đức Ki-tô,  
biến đổi cuộc đời mình 

“ Đấng Mê-si-a chính là tôi, người 
đang nói với chị đây.” (Ga 4,14) 

  
Suy niệm: Chúa Giê-su khéo léo dẫn 

người phụ nữ Sa-ma-ri đi từ cơn khát 

tự nhiên đến cơn khát siêu nhiên, từ 
nước uống thường đến nước hằng 

sống. Ngài biến đổi chị từ chỗ đang là 

người cho nước thành người đi xin 

nước. Sau cùng, chị nhận ra Chúa là 

Đấng Mê-si-a, và chị tin vào Ngài. 

Câu chuyện Tin Mừng cho thấy Chúa 

luôn tỏ mình với những ai thành tâm 

đi tìm Chúa: “Thật vậy, Cha đã thương 

cứu giúp mọi người, để những ai tìm 

Cha đều gặp Cha” (Kinh Nguyện 

Thánh Thể IV). Một việc tưởng như 

tầm thường như xin một ngụm nước 
lại trở thành cơ hội cho người ta tìm 

và gặp Chúa, Đấng Cứu Độ. 

  
Mời Bạn: Trong cuộc sống chúng ta 

có biết bao nhiêu cơ hội để gặp Chúa 

và được biến đổi. Chúa đến trong 

những phút giây thoáng qua, qua 

những biến cố nhỏ bé tầm thường của 

đời bạn. Một sự quan tâm nho nhỏ đến 
tha nhân, một lời nói tử tế, một cử chỉ 

thân ái với những người đang sống 

quanh bạn, tất cả đều có thể trở thành 

cơ hội để bạn gặp gỡ Chúa và để Ngài 

biến đổi bạn. Ý thức như vậy, bạn sẽ 

thấy cuộc đời đầy ý nghĩa, chứ không 

vô nghĩa. 

  
Chia sẻ với nhau về một lần “chợt 

nhận” ra Chúa đi qua đời bạn, đã 

“chụp” lấy bạn, đã biến đổi bạn, như 

Sao-lô trên đường Đa-mát, như Gia-

kêu trên cây sung, như Lê-vi bên bàn 

thu thuế... 

  
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi “tỉnh 

thức” để nhận ra Chúa đang tỏ mình 

cho tôi qua những người và sự việc 

xảy đến với tôi hằng ngày. 

  
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con 

luôn biết quan tâm đến tha nhân và 

yêu thương họ, để qua họ con gặp 
được Chúa và để Chúa biến đổi đời 

con. 

TỪ NÔNG TRẠI  

ĐẾN ĐÁNH CÁ 

Raul và Rhodora là những nông 

dân trồng dừa tại thị trấn của họ ở 

Philippin, nhưng đã mất rất nhiều 

công sức trước khi họ kiếm được 

tiền. Họ đã tham gia vào chương 

trình Catholic Relief Service, và 

chương trình này đã trợ giúp cho 

họ xây dựng được một bể nuôi và 

bán cá. Cá đã cấp cung thức ăn bổ 

dưỡng cho gia đình họ và nguồn 

thu nhập dễ dàng hơn, tạo điều 

kiện cho các cháu gái của Raul và 

Rhodora có thể đến trường học.  

Những thay đổi gì giúp bạn tạo 

nên cuộc sống chuyên môn, cá 

nhân hay tinh thần mà có thể giúp 

ích cho người khác?  

Ha y trúy ca  p va o crsricebowl.org 

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 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. 



PAUL DENNÍS ETÍENNE 

BỞ Í A N SU NG THÍE N CHU A VA  

THA M QUYE N GÍA M MU C 

TÔ NG GÍA Ô PHA  N SEATTLE 

 

MIỄN CHUẨN CHO NGÀY LỄ THÁNH PATRICK 

Bo n mữơi nga y mú a Chay la  sữ  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 hơ p cha  t chệ  

hơn vơ i Chú a Kito , Đa ng đa  chi ú thữơng kho  va  tữ  na n cho chú ng ta, ha ú diệ  t trữ  to  i lo i va  sữ  

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

nga y thữ  Sa ú trong mú a Chay.    

Do bởi, lúa  t kiệ ng thi t búo  c ca c tì n hữ ú túo i tữ  14 trơ  lệ n (Gia o lúa  t 1252); va  

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

Do bởi, nga y lệ  Tha nh Patrick, thệo trúyệ n tho ng, đữơ c mữ ng kì nh ca ch đa  c biệ  t.  

Do đó, to i cha p thúa  n nga y thữ  Sa ú 17 tha ng 3, 2023, mo i tì n hữ ú Co ng gia o thúo  c To ng Gia o 

pha  n Sệattlệ, ba t kệ  ho  ơ  đa ú, va  mo i tì n hữ 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 đữơ c miệ n trữ  lúa  t búo  c kiệ ng thi t.  

To i khúyệ n khì ch mo i tì n hữ ú ha y thay thệ  sữ  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) 

ARCHDIOCESE OF SEATTLE 

ARCHBISHOP PAUL D. ETIENNE, D.D, S.T.L 710 9TH AVE 

SEATTLE, WA 98104-2017 

www.seattlearchdiocese.org 



Khai mạc Tuần lễ Haiti - 

Ngày 12 tháng 3! 

Cha Frank từ mục vụ Outreach to 

Haiti đến Giáo xứ St. Anthony! 

Thứ Bảy, 18 tháng 3—Bữa tối 

gây quỹ cho Haiti -  vé bán sau 

các Thánh lễ. 

Chúa nhật, 19 tháng 3 - Ký kết 

Giao ước tại Thánh Lễ lúc 9:00 

a.m.  

Chúa nhật, 19 tháng 3:  

Cha Frank, Cha Tom và Cha Gary  

thảo luận  & chia sẻ  

sau Thánh lễ lúc 5:00 p.m.  

Năm 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 qua 

việc hỗ trợ giáo dục 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 st-anthony.cc.   

 

BỮA TỐI Tuần lễ Haiti  - Thứ 

Bảy ngày 18 tháng 3!  

Mở cửa lúc 6:00 p.m.  

Vé bán sau các Thánh lễ cuối tuần  

Từ ngày 11/12 tháng 3, hoặc tại 

văn phòng giáo xứ trong  

giờ hành chánh. 

$35/người - KHÔNG bán vé  

tại Cửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, March 19 

Fourth Sunday of Lent 

 

7:30 am People of St. Anthony 

Presider: Fr. Frank 

9:00 am All Souls 

Presider: Fr. Frank 

10:30 am Herman Kusuma + 

Presider: Fr. Tom with Fr. Frank 

12:00 pm Jose Barreras + by Carol 

Ann Barreras 

Presider: Fr. Bazil with Deacon 

Ted 

1:30 pm Inocencio Aguirre + by 

Sandra Aguirre 

Presider: Fr. Bazil with Deacon 

Ted 

5:00 pm Rev. Vincent Cunniff +  

by Sue Blake 

 Presider: Fr. Bazil with Fr. Frank 

MASS INTENTIONS 

Monday, March 13 

7:30 am Flora Taguinod + & Jose 

Banez + 

Presider: Fr. Tom 

 

Tuesday, March 14 

7:30 am (1) Ana del Carmen Sorto 

(2) Dennis De Leon + 

Presider: Fr. Bazil 

 

Wednesday, March 15 

7:30 am Jim Klepach +  

by Fran Klepach 

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm (SP) Las Benditas Animas 

Del Purgatorio by Fam Ibarra Parada 

Presider: Fr. Tom 

 

Thursday, March 16 

7:30 am  Maria Hummer + 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Joseph Dong V. Dinh +  

by Maria Dinh 

Presider: Fr. Bazil 

 

Friday, March 17 

7:30 am  Nanding Cantor +  

by Lourdes Cantor 

Presider: Fr. Tom 

9:15 am  School Mass 

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Harold Deacy + by Alice 

Deacy 

Presider: Fr. Bazil 

 

Saturday, March 18 

8:00 am The Repose of the Soul of 

Joseph Hung Vu +  

by Thuy Vu & Tung Trinh 

Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm Intention of Hyacinthe 

Parish 

Presider: Fr. Frank 

 



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 

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY  

2023 




