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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 

Sr. Maria Dinh: srmaria@st-anthony.cc 

Legion of Mary:  

              Paul Mẫn  (425) 246-2069 

My God,  
Why have You  

abandoned me?  
Psalm 22 



 

4/2/2023 

Anh chi  em tha n me n trong Chú a 

Kito , 

Chúa nhật Lễ Lá – Chúa nhật 

Thương Khó 

Chú a nha  t Le  La  tưở ng nie  m cúo  c 

kha i hoa n cú a Chú a Gie sú va o 

tha nh tha nh Gie rúsalem đe  cư  

ha nh Le  Vưở t Qúa. 

Ho m nay khở i đa ú Túa n Tha nh, 

chú ng ta ta  p trúng hưở ng lo ng trí  

va o ma ú nhie  m ởn Cư ú Đo  . Đa y la  

ma ú nhie  m sư  che t va  so ng la i, 

ma ú nhie  m cú a sí  nhú c va  to n vinh. 

Phú ng vú  ho m nay chúa n bi  mo  t 

ca ch đa  c bie  t cho cúo  c thưởng kho , 

che t va  so ng la i cú a Chú a Gie sú. 

Phú ng vú  cho chú ng ta tha y đưở c 

hí nh a nh cú a Nie m Vúi, đo ng thở i 

mở i go i chú ng ta súy nie  m ve  

như ng kho  đaú cú a Chú a Kito . 

Như ng gí  Chú a Gie sú tra i qúa cho 

chú ng ta la  đe  chư ng minh tí nh ye ú 

bao la cú a Thie n Chú a da nh cho 

mo i ngưở i chú ng ta. Hởn the  nư a, 

ba ng ca ch xa c đi nh ba n tha n vở i 

“ma ú nhie  m” cú a đaú kho , ca i che t 

va  phú c sinh cú a Chú a Gie sú, chú ng 

ta ca m nghie  m đưở c sư  tư  do lở n 

lao, mo  t cúo  c “Vưở t Qúa” tư  nhie ú 

hí nh thư c kha c nhaú cú a to  i lo i va  

no  le  , đe n mo  t cúo  c so ng tư  do va  

vúi tưởi. Ke  tư  đa y, phú ng vú  ho m 

nay ke t hở p ca  hai y  nghí a kha i 

hoa n va  đaú kho . Mo  t ca ch ra t qúan 

tro ng, như đa  no i ban đa ú, chú ng ta 

se  súy ga m cúo  c kha i hoa n cú a Vúa 

Kito  cú a chú ng ta. Chú ng ta cư  

ha nh đie ú na y qúa vie  c la m phe p 

la , rưở c kie  ú va  hoan hí  túng ho , 

“Hosanna.”  

 

 

 

Tha n a i trong 

Chú a Kito , 

 
Cha Xavier S. Bazil 

Phụ tá 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ  

TUẦN THÁNH  2023 

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 5/4:  

7:00 PM : Spanish 

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 7/4:  

12:00 PM : English 

6:30 PM : Spanish (Via Crucis) 

 

 

Ý CẦU  NGUYỆN  

CỦA ĐTC PHANXICÔ 

THÁNG 04 , 2023 
 

Cầu cho nền văn hóa hòa bình và 

bất bạo lực  

Chú ng ta ha y ca ú ngúye  n cho ho a 

bí nh va  ba t ba o lư c đưở c lan to a 

kha p nởi, nhở  ca c qúo c gia va  

ngưở i da n bie t gia m bở t  

sư  dú ng vú  khí . 

Văn phòng Giáo xứ đóng cửa  

Thứ Sáu Tuần Thánh 
(4/7/23) 

Thứ Hai sau lễ Phục Sinh 
(4/10/23) 

 Cô đơn và im lặng. 
Qua bài thương khó vừa nghe, chúng ta 
cùng nhau tìm hiểu về nỗi cô đơn và sự 
im lặng của Chúa Giêsu. 

Trước hết là nỗi cô đơn. Càng về cuối 
đời, Chúa Giêsu càng bị lẻ loi cô đơn. 
Dân chúng và những người thân đều từ 
bỏ Ngài và giờ đây, cả các môn đệ cũng 
từ bỏ Ngài. Chúa Giêsu cô đơn trong 
vườn Cây Dầu. Ngài lại càng cô đơn hơn 
nữa trong lúc bị bắt bởi vì các môn đệ 
đều trốn chạy. Trước thượng hội đồng, 
Chúa Giêsu chẳng có một ai để bênh vực 
mà chỉ toàn thấy những kẻ cáo gian 
Ngài. Trong khi đó, ở bên ngoài, ông 
Phêrô đã chối Chúa. Ngay cả Đức Chúa 
Cha xem ra cũng bỏ rơi Ngài, chỉ còn lại 
mấy người phụ nữ trung thành, nhưng 
họ cũng chỉ đứng tự đàng xa. 

Tiếp đến là sự im lặng của Chúa Giêsu. 
Trước toà án phần đạo, Chúa Giêsu chỉ 
trả lời vị thượng tế có một lần. Trước 
toà án phần đời, Chúa Giêsu chỉ trả lời 
Philatô có một lần. Và trên cây thập giá, 
theo sự ghi nhạn của thánh Marcô, Chúa 
Giêsu cũng chỉ thốt lên có một lời. 

Thế nhưng sự cô đơn và im lặng của 
Chúa Giêsu đã đứa tới một hậu quả thật 
bất ngờ, đó là lời tuyên xưng của viên 
đội trưởng Lamã: Quả thực người này là 
Con Thiên Chúa. Với lời tường thuật đơn 
sơ và mộc mạc, thánh Marcô cho chúng 
ta thấy: Chân lý tự bản chất vốn giản dị, 
chứ không màu mè phức tạp. 

Không. Đức Kitô không phải là một mớ 
những lý thuyết, những tư tưởng, nhưng 
Ngài là một con người mà chúng ta cần 
phải gặp gỡ, phải chiêm ngưỡng và phải 
tìm hiểu để rồi dần dần khám phá ra 
những chân lý về Ngài. 

Đức Kitô không phải chỉ là một cái gì 
chúng ta nói, chúng ta rao giảng, chúng 
ta tuyên xưng ngoài môi ngoài miệng, 
nhưng Ngài cần phải được bén rễ sâu 
trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng 
ta. 

Điều đó có nghĩa là chúng ta có bổn 
phận phải sống đức tin hay nói một cách 
cụ thể hơn, chúng ta có bổn phận phải 
sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô. 
Chúng ta phải tuyên xưng Ngài bằng 
hành động và bằng cả cuộc đời. 

Tổng Gp. Hà Nội 



Lòng Chúa Thương xót 

Ngày 7-15, 2023 

 

THAM GIA  

TUẦN CỬU  NHẬT 

(PMC building) 

FL: phòng Fr. Lane  

LR: phòng San Lorenzo Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, April 9, 

The Resurrection of the Lord 
 

READING 1  

ACTS 10:34A, 37-43  

RESPONSORIAL PSALM  

PSALMS 118:1-2, 16-17, 22-23  

This is the day the Lord has made; let 

us rejoice and be glad. 

READING 2  

COLOSSIANS 3:1-4  

GOSPEL  

JOHN 20:1-9  

 

7:30 am Presider: Fr. Bazil 

9:00 am  Presider: Fr. Bazil 

10:30 am Presider: Fr. Bazil 

12:00 pm Presider: Fr. Tom 

1:30 pm Presider: Fr. Tom 

5:00 pm  Presider: Fr. Tom 

MASS INTENTIONS 

Monday, April 3 

7:30 am Jose DeLeon 

Presider: Fr. Tom 
 

Tuesday, April 4 

7:30 am Sam Aiello + 

Presider: Fr. Bazil 
 

Wednesday, April 5 

7:30 am Intentions of Rollie Family 

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm (SP) Juan Barreras + 

by Carol Ann Barreras 

Presider: Fr. Tom 
 

Thursday, April 6, Holy Thursday 

7:00 pm  Mass of the Lord’s Supper 

(livestream), Multilingual 

Presider: Fr. Tom/Fr. Bazil 

Altar of Repose in the Hall 

12:00 am Midnight Compline 

Prayer in the Hall 
 

Friday, April 7, Good Friday 

Veneration of the Cross 

6:00 pm  English (livestream),  

8:00 pm Spanish (livestream) 
 

Saturday, April 8, Holy Saturday 

8:00 pm Easter Vigil, Bilingual 

(livestream) 

Presider: Fr. Tom/Fr. Bazil 

Good Friday 4/7 4 pm-FL 

Holy Saturday  4/8 6 pm-LR 

Easter Sunday 4/9 6 pm-FL 

Monday 4/10 6 pm-FL 

Tuesday 4/11 6 pm-FL 

Wednesday 4/12 6 pm-FL 

Thursday 4/13 6 pm-FL 

Friday 4/14 6 pm-FL 

Saturday 4/15 6 pm-LR 

CHÚA NHẬT  

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Ngày 16/4/2022 lúc 3:00 pm 

Chầu Thánh Thể, Vinh danh 

Thánh Faustina, 

Lẫn chuỗi Thương Xót và 

Chầu Thánh Thể 

sau đó. 

Giờ Lễ trong tuần  

Thời gian School Spring Break 

Từ ngày 10—14/4: 

Thứ Hai - Sáu:  8:00 am 

 

Thư  Hai - Sa ú,  

bắt đầu ngày 4/17, tha nh le  trở  

la i bí nh thưở ng lú c 7:30 am 

Xin Ca m ởn! 

https://bible.usccb.org/bible/acts/10?34
https://bible.usccb.org/bible/psalms/118?1
https://bible.usccb.org/bible/colossians/3?1
https://bible.usccb.org/bible/john/20?1


SIMON THÀNH KY-RÊ-NÊ 
THỜI HIỆN ĐẠI 

Chú a nha  t Le  La  đa nh da ú khở i 

đa ú Túa n Tha nh. Khi chú ng ta 

bưở c đi vở i Chú a Gie sú trong 

túa n na y, chú ng ta nhở  đe n vo  so  

ca c phú  nư , tre  em va  như ng 

ngưở i nam đang va c tha  p gia  

na  ng cho đe n nga y ho m nay: 

tha nh gia  cú a đo i kha t, de  bi  to n 

thưởng trưở c bie n đo i khí  ha  ú, 

hoa  c thie ú ngúo n ta i ngúye n. La m 

the  na o – gio ng như Simon tha nh 

Ky-re -ne  – ba n co  the  giú p va c đở  

ga nh na  ng tha  p gia  cú a anh chi  

em chú ng ta trong co  ng đo ng đi a 

phưởng va  tre n toa n the  giở i? Đe  

bie t the m chi tie t, ha y trúy ca  p 

va o crsricebowl.org 

 

Ca c ho  p Rice Bowls  se  đưở c thú 

gom va o nga y thư  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,” va  ba o đa m 

ta i ha ng Memo ghi ha ng chư   

“CRS Rice Bowl.”    

Hoa  c múo n da ng cú ng trư c túye n 

ta i: www.st-anthony.cc. 

Xin ca m ởn sư  ú ng ho   chưởng 

trí nh gia m đo i toa n ca ú  

và ở  đi a phưởng. 

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  

TUẦN THÁNH  


