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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 16 Thường niên ngày 18 tháng 7
Bài đọc: Mk 6, 1-4. 6-8
Đáp ca: Tv 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 và 23
Phúc âm: Mt 12, 38-42
• Thứ Ba trong tuần 16 Thường niên ngày 19 tháng 7
Bài đọc: Mk 7, 14-15. 18-20
Đáp ca: Tv 84, 2-4. 5-6. 7-8
Phúc âm: Mt 12, 46-50
• Thứ Tư trong tuần 16 Thường niên ngày 20 tháng 7
Bài đọc: Gr 1, 1. 4-10
Đáp ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17
Phúc âm: Mt 13, 1-9
• Thứ Năm trong tuần 16 Thường niên ngày 21 tháng 7
Bài đọc: Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13
Đáp ca: Tv 35, 6-7ab. 8-9. 10-11
Phúc âm: Mt 13, 10-17
• Thứ Sáu trong tuần 16 Thường niên ngày 22
tháng 7, thánh Maria Madalena. Lễ nhớ.
Bài đọc: Dc 3, 1-4a
Đáp ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Phúc âm: Ga 20, 1. 11-18
• Thứ Bảy trong tuần 16 Thường niên ngày 23 tháng 7
Bài đọc: Gr 7, 1-11
Đáp ca: Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11
Phúc âm: Mt 13, 24-30
• Chúa Nhật thứ 17 Thường niên năm C ngày
24 tháng 7
Bài đọc I: St 18, 20-32
Đáp ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8
Bài đọc II: Cl 2, 12-14
Phúc âm: Lc 11, 1-13

T hông B áo
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân
Tĩnh tâm

Quý Sơ nhà Dòng Con đức Mẹ Vô nhiễm Phú
Xuân sẽ tĩnh tâm 8 ngày từ chiều Chúa Nhật
ngày 17 đến sáng thứ Ba ngày 26 tháng 7, do
cha nguyên Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam
Giuse Nguyễn Cao Luật, o.p, giảng phòng.

Yardsale tháng 7

Thứ Bảy & Chúa Nhật ngày 16-17 & 23-24 tháng
7, Giáo xứ mở cửa Yardsale từ 9:00am-1:00pm,

có phục vụ các món ăn nhanh (fast food): chả
giò, gà chiên, french fries, nước mía, nước
ngọt, nước chai..v.v. Giáo xứ chân thành cảm ơn
rất nhiều bổn đạo đã dâng tặng nhiều mặt hàng
gia dụng quý giá cho chương trình gây quỹ của
giáo xứ. Xin quý vị tiếp tục hiến tặng nhà thờ
những mặt hàng gia dụng như: máy tính, TV,
tủ lạnh, máy giặt, đồ điện, bàn ghế, chén dĩa
v.v…và để ngay trước cửa Hội trường Giáo xứ.

Khách viếng thăm giáo xứ

Nhân dịp thăm Hoa Kỳ, đức cha Giuse Nguyễn
Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hoá đến
thăm giáo xứ vào cuối tuần Chúa Nhật 17 tháng
7. Ngoài ra, giáo xứ cũng được tiếp đón cha
Giuse Nguyễn Cao Luật, o.p., đến giảng phòng
cho quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú
Xuân từ ngày 17 đến 26 tháng 7. Cha Vinh Sơn
Nguyễn Phước Thiện, o.p., đến thăm giáo xứ
từ ngày 18 đến cuối tháng 7.

Quỹ phát triển giáo xứ

Để thực hiện 3 dự án trong năm 2016 -2017
gồm: 1) Làm nhà kho; 2) Làm khu sinh hoạt
cho giới trẻ; 3) Bảo trì bãi đậu xe, tổng kinh phí
là $96,455.00. Các thánh lễ Chúa Nhật ngày 24
tháng 7 sẽ có xin dâng cúng lần 2 cho quỹ phát
triển giáo xứ. Tính đến ngày 10 tháng 7, giáo xứ
đã gây quỹ được: $68,584.40.

Phục vụ ẩm thực sau các thánh lễ cuối tuần
Nhân dịp mở Yardsale vào các cuối tuần 16-17
& 23-24 tháng 7, giáo xứ bán ẩm thực sau thánh
lễ, do các đoàn thể thiện nguyện viên ủng hộ.
Kính mời quý vị thưởng thức và quảng đại hỗ
trợ cho quỹ phát triển giáo xứ.

Đêm nhạc “Mùa Thu Tri Ân”.

Giáo xứ tổ chức đêm nhạc “Mùa Thu Tri Ân” vào
Chúa Nhật 4 tháng 9 năm 2016 cho cộng đồng
người Việt, do danh ca Hà Thanh Xuân và nghệ
sĩ vùng phụ cận lưu diễn. Ngoài ra, đêm nhạc
Mùa thu Tri ân cũng nhằm gây quỹ cho các dự
án phát triển giáo xứ bằng chương trình vé số,
đấu giá những tác phẩm nghệ thuật, phục vụ
ẩm thực... Giáo xứ sẽ gửi vé số đến gia đình quý
bổn đạo, các cơ sở thương mại và nhà tài trợ.
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Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Gây quỹ

Nhằm nâng cao chương trình đào tạo, bác ái
xã hội và từ thiện của Hội dòng, Quý Sơ Hội
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân tổ chức
tiệc Appreciation Dinner tại Nhà Hàng Royal
Restaurant, vào lúc 6:00pm Chúa Nhật ngày
7 tháng 8 năm 2016. Kính mời quý bổn đạo
tham gia chương trình vé số ủng hộ những dự
án bảo vệ và phát triển sự sống tại Việt Nam,
như chăm sóc cô nhi, phục vụ người cao tuổi
tại các dưỡng đường, bồi dưỡng văn hoá cho
các học sinh dân tộc miền cao nguyên…, do
Hội dòng quý Sơ đảm trách.

Thường huấn trường thánh Vinh Sơn Liêm

Thấm nhuần lời dạy của Chúa Kitô: “Mù mà
lại dắt mù, ắt cả hai đều lăn xuống hố” (Mt
15,14), Ban Điều hành trường Thánh Vinh Sơn
Liêm đã gửi điện thư mời quý thầy cô và nhân
viên tham dự phiên thường huấn hằng năm vào
Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 12:00-5:00pm,
tại Hội trường của Bệnh viện St. Francis, số
13710 St Francis Blvd Midlothian VA. Hai thuyết
trình viên tiêu biểu được mời đến hội thảo năm
nay là bà Anne Boshinski, giám đốc điều hành
học viện giáo dục Công giáo Atlanta, Georgia;
và bà Nguyễn Phan Trinh, hiệu trưởng trường
Việt Ngữ Hội người Việt tại Hoa Thịnh Đốn. Để
thuận tiện cho ban tổ chức, kính mời quý vị
sớm gửi phúc đáp cho cô Lê Tú Linh tại điện
thư: tulinh_le@bshsi.org.

Chúc mừng

Giáo xứ chúc mừng cháu Gabriel Nguyễn Khaly
Kalynne đã lãnh nhận bí tích Rửa tội ngày 10
tháng 7 năm 2016 tại Giáo xứ CTTĐVN-RVA.
Cháu Gabriel Nguyễn là con đầu lòng của gia
đình anh chị Phêrô Nguyễn Thanh Quốc &
Têrêsa Lê Thuý Vân, do chị Nguyễn Thị Hồng
Oanh đỡ đầu.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Giáo xứ gây quỹ nhờ quý vị trở thành khách
hàng của thương hiệu Kroger, xin quý vị lấy
đơn ghi danh để tại tiền sảnh nhà thờ, điền 4
thông tin sau: 1) tên đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3)
địa chỉ điện thư, 4) và số điện thoại. Sau khi

điền đủ thông tin, quý vị để lại mẫu đơn này tại
tiền sảnh nhà thờ, giáo xứ sẽ ghi danh và gia
hạn mỗi năm cho quý vị.

Gây quỹ từ thương hiệu “Smile.Amazon.com”

Để ủng hộ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
quý vị mua hàng từ trực tuyến từ trang web:
https://smile.amazon.com/ch/54-1965143, sẽ
giúp giáo xứ hưởng lợi 0.5% giá trị sản phẩm.

Lớp luyện thi nhập tịch Hoa Kỳ

Nhà thờ Saint Mary, 9505 Gayton Rd Henrico
VA 23229, mở lớp học luyện thi nhập tịch Hoa
kỳ,vào các ngày thứ Ba và thứ Năm, từ ngày
12 tháng 7 đến 18 tháng 8, tại phòng St. Anne
Room. Xin quý học viên ghi danh với bà Rebeca
tại địa chỉ điện thư: roxenreider@stmarysrichmond.org

Lớp học Tiếng Anh ESL

Nhà thờ Saint Mary, 9505 Gayton Rd Henrico
VA 23229, mở lớp dạy tiếng Anh ESL vào các
buổi sáng thứ Tư, 10:00-12:00noon, từ ngày 16
tháng 9 đến cuối tháng 5 năm 2017. Học viên
ghi danh với bà Rebecca tại địa chỉ điện thư:
roxenreider@stmarysrichmond.org

Hội người Việt Richmond phát thưởng cho
các học sinh ưu tú

Các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, đạt GPA
cuối năm từ 4.0 trở lên, hoặc toàn bộ điểm
A, xin ghi tên phụ huynh, điện thoại liên lạc,
đính kèm bảng điểm, nộp tại hộp Drop-Off Box
“Student Report Cards” tại tiền sảnh nhà thờ.
Hạn chót August 7, 2016.
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H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 17 Thường niên năm C
Phúc âm: Lc 11, 1-13
1
Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.
Người cầu nguyện xong, thì có một người trong
nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin
dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các
ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy
Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến, 3 xin Cha cho chúng
con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha
tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

cứu độ của Ngài.

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em
có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người
bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,
6
vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi
không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người
kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy
rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng
giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho
anh được.’? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu
người kia không dậy để cho người này vì tình
bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả
những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

4. Như người bạn đến xin người láng giềng giúp
cho một nhu cầu, chúng ta cũng phải ngỏ lời
với Thiên Chúa không phải vì những chuyện phù
phiếm, nhưng là để trình bày với Ngài những
nhu cầu thực tế của chúng ta và của người
khác. Đứng trước Thiên Chúa, chúng ta không
cần phải tìm kiếm hoặc tính toán so đo về các
lời lẽ, nhưng chúng ta có thể nói thẳng ra với
Ngài. Và khi cầu nguyện, chúng ta không được
mệt mỏi hoặc nản chí. Chúng ta không được bỏ
Ngài, không mong được Ngài giúp đỡ, để rồi đi
theo đường mình cách cam chịu hoặc tự phụ.
Chúng ta cứ phải liên kết với Ngài bằng một lời
cầu nguyện kiên nhẫn, đầy niềm tin tưởng và
đơn sơ, lặp đi lặp lại và không mỏi mệt.

5

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì
sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở
cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy,
ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là
một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá
lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại
cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những
kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt
của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban
Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”
9

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
1. Trong khi cầu nguyện, Đức Giêsu gọi Thiên
Chúa là “Cha” (Lc 10,21; 22,42; 23,34-46), bởi vì
Người biết Cha như thế. Lời dạy về cầu nguyện
cũng đồng thời là một lời dạy về đức tin. Chúng
ta phải tin rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta và
Ngài quan hệ với chúng ta với tất cả sự quan
tâm và yêu thương. Chúng ta phải ngỏ lời với
Ngài và dâng lên Ngài những lời thỉnh cầu với
đức tin này. Nếu chúng ta có một ý tưởng đúng
về Ngài, chúng ta sẽ trình với Ngài những lời
thỉnh cầu đầy tin tưởng và hy vọng và cậy vào
sự giúp đỡ của Ngài.
2. Đức Giêsu dạy chúng ta phải và có thể cầu
xin cho có những nhu cầu vật chất. Người
không bảo chúng ta xin cho có dư thừa. Lời cầu
nguyện Người dạy cũng không thu hẹp lại theo
kiểu ích kỷ, Người dạy xin cho “chúng con”, tức
là tất cả những ai đang cầu nguyện.
3. Khi chúng ta xin Thiên Chúa hủy diệt sự dữ,
sự thù ghét, bất công, trả thù, chúng ta đã tự
nhắc mình nhờ lại các cam kết lúc nhận bí tích
rửa tội, đó là tận dụng tất cả năng lực chúng ta
mà phụng sự Thiên Chúa, để cho vương quốc
công lý, tình yêu và hòa bình mau đến trên trần
gian này. Điều này có nghĩa là chúng ta cầu
nguyện không phải là để thay đổi “lòng dạ”
Thiên Chúa, nhưng là để thay long đổi dạ chúng
ta, để chúng ta sẵn sàng chấp nhận hoạt động

5. Đức Giêsu cam kết rằng nếu chúng ta tha
thiết cầu nguyện, chúng ta sẽ được Thiên Chúa
nhận lời. Tuy nhiên, dường như điều này không
đúng với kinh nghiệm chúng ta? Thật ra Đức
Giêsu bảo đảm rằng Thiên Chúa chỉ ban những
của tốt lành, nhưng Người không hề bảo đảm
là lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn có
nội dung là những ân ban mà chúng ta thấy
là tốt lành. Người cha không đưa con rắn cho
đứa con xin cá. Nhưng nếu người con xin một
con rắn mà nghĩ rằng đó là điều tốt, thì người
cha, chính vì ông tốt, ông sẽ không nhận lời xin
này. Vậy chính Thiên Chúa phán đoán về các
lời thỉnh cầu của chúng ta. Chúng ta không thể
qui định cho Ngài cách thức Ngài phải theo mà
nhận lời chúng ta. Chỉ có một điều là chúng ta
chắc chắn rằng Ngài sẽ nhận lời vào lúc tốt
nhất cho chúng ta.
6. Không có gì lạ nếu khi dạy chúng ta gọi Thiên
Chúa là “Cha”, Đức Giêsu lại hứa là những ai
ngỏ lời với Thiên Chúa sẽ được Ngài ban Thánh
Thần. Nếu chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa
trong đức tin, chúng ta đã đang cầu nguyện
trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần rồi. Và
khi cầu nguyện như thế, chúng ta đã sẵn sàng
để cho mình được thấm nhuần sâu xa hơn bởi
Thần Khí này, để cho Ngài trở nên sống động
trong ta, và càng ngỏ lời với Thiên Chúa như
là Cha chúng ta trong niềm tin tưởng trọn vẹn
hơn. Điều quan trọng hơn mỗi lời xin và mỗi sự
nhận lời, đó là tương quan chúng ta thiết lập với
Thiên Chúa trong cầu nguyện. Lời kinh dâng lên
với đức tin đã là một sự nhận lời rồi, bởi vì khi
đó dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa được
đào sâu thêm và tăng trưởng hơn: Thiên Chúa
ban Thánh Thần cho những ai cầu nguyện và
đón tiếp họ vào trong sự hiệp thông ngày càng
sống động và thân tình hơn với Ngài.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Seventeenth Sunday in Ordinary Time – Year C
Gospel: Lk 11:1-13
Jesus was praying in a certain place, and when
he had finished, one of his disciples said to him,
“Lord, teach us to pray just as John taught his
disciples.” He said to them, “When you pray,
say: Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread
and forgive us our sins for we ourselves forgive
everyone in debt to us, and do not subject us
to the final test.”

And he said to them, “Suppose one of you has
a friend to whom he goes at midnight and says,
‘Friend, lend me three loaves of bread, for a
friend of mine has arrived at my house from a
journey and I have nothing to offer him,’ and he
says in reply from within, ‘Do not bother me;
the door has already been locked and my children and I are already in bed. I cannot get up to
give you anything.’ I tell you, if he does not get
up to give the visitor the loaves because of their
friendship, he will get up to give him whatever
he needs because of his persistence. “And I tell
you, ask and you will receive; seek and you will
find; knock and the door will be opened to you.
For everyone who asks, receives; and the one
who seeks, finds; and to the one who knocks,
the door will be opened. What father among
you would hand his son a snake
when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who
are wicked, know how to give good gifts to
your children, how much more will the Father
in heaven give the Holy Spirit to those who ask
him?”
(http://www.usccb.org)

Reflection
In an early church writing called the Didache
(The Teaching of the Twelve Apostles; probably second century), we have the first “commandment”

about prayer: to pray the Our Father “as the
Lord bid us in his gospel… pray in this way
three times a day” ( 8:2, 3). The Didache doesn’t
say when the three times a day are to be, but
presumably at traditional prayer times: upon
rising, at midday, upon retiring. This prayer has
been in the hearts of Christians since the early
disciples asked Jesus to teach them to pray. He
gave them words. But he also gave them much
more. Jesus, in this gospel, gives us a way to
address God (as “Father”), how we ought to pray
(with perseverance), and why we pray (because
God gives us all “good gifts”). Jesus teaches us
that prayer is and must be from oneself, very

personal. Prayer is a gift of self. Jesus’ disci- • Lh Banabê Đỗ Hữu Tài (Kim Miên)
ples want him to teach them to pray “just as • Lh Đaminh, Maria & Gioakim
John taught his disciples.” Jesus couldn’t teach • Lh Laurensô Bùi Công Nghệ mới qua đời
them the prayer of John, however, because he
tại VN (Đaminh)
was not John. He was himself, and would teach
a prayer that is the very gift of himself to us. Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 17 tháng 7
Jesus’ prayer to his Father flows from who he • Cầu nguyện cho cha giảng phòng và quý Sơ
trong tuần tĩnh tâm năm (CVM)
is - the One who praises, intercedes, forgives,
reconciles, and protects. In this he gives us a • Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban phúc lành hồn
xác cho gđ (ÔB Trị)
pattern for our prayer, even if we do not use
•
Lh
Anrê Huỳnh Hưng & Đôminicô Nguyễn
these very words. Our prayer flows from our
Thanh
Dũng (Ty & Phượng)
physical needs, our emotional attachments and
relationships, our spiritual desires. In the end, • Lh cha mẹ, các em 2 bên nội ngoại & các
lh thai nhi (ÔB Chấn)
however, Jesus’ prayer is for his Father to “give
the Holy Spirit.” Then, no request is too great, • Lh Đaminh Nguyễn Văn Thanh (Quyền&Sương)
no seeking is unrewarded, no door is locked. • Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
The Holy Spirit transforms our prayer - and • Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
us - into turning ourselves toward God, into • Lh Laurensô Bùi Công Nghệ mới qua đời
allowing the prayer to change us into those who
tại VN (Đaminh)
seek only what God desires for us. The two • Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (Gia đình)
examples that Jesus uses (neighborly friendship
• Lh Maria Nguyễn Thị Thanh Hà
and father-son kinship) reveal that what is always
•
Lh Matta, lễ giỗ (Thành Liên)
granted through prayer is deeper relationship
with God and others. Jesus teaches us that the • Lh mồ côi & các thai nhi (Bà Lan)
One to whom we pray is our “Father” whose • Lh Phêrô Huỳnh Ngọc Sơn (Hiếu Huỳnh)
love and care for us is unlimited. This deeply • Lh Sơ Anna Đỗ Thị Tâm, lễ giỗ 100 ngày (ÔB
Đỗ Doãn Nhơn & con cháu)
intimate and personal relationship with God inspires in us the confidence (“how much more… • Xin lễ tạ ơn (Thành Liên)
”) to pray with “persistence” and the realization • Xin ơn bình an và sức khoẻ cho ÔB Nguyễn
that what we pray for is not so important as
Quang Châu & Trần Thị Kim Cúc nhân dịp
the fact that we address God in such intimate
mừng thượng thọ (Gđ AC Dũng & Thanh Hải)
terms. The prayer always deepens our relationThánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 17 tháng 7
ship with God and this is already an answer
• Các đẳng lh
to what we need. The prayer transforms our
• Các đẳng lh
relationship with each other - opening us to forgiveness and reconciliation - and this is surely • Cầu cho bà Ngô Thị Bông, thân mẫu được
khoẻ mạnh (Gđ các con)
an answer to who we are and wish to become.
• Cầu nguyện cho cha giảng phòng và quý Sơ
To the point:
trong tuần tĩnh tâm năm (CVM)
Jesus’ disciples want him to teach them to • Lh Anna Maria, lễ giỗ & các lh (Chị Hoà)
pray “just as John taught his disciples.” Jesus • Lh Anrê Huỳnh Hưng & Đôminicô Nguyễn
couldn’t teach them the prayer of John, howThanh Dũng (Ty & Phượng)
ever, because he was not John. Jesus’ prayer • Lh Đaminh Nguyễn Văn Thanh (Quyền&Sương)
to his Father flows from who he is - the One • Lh Laurensô Bùi Công Nghệ mới qua đời
who praises, intercedes, forgives, reconciles,
tại VN (Đaminh)
and protects. In the end, his prayer is for his • Lh Maria Bùi Thị Thu Nguyệt (Bùi Thị Liễu)
Father to “give the Holy Spirit.” Then, no re• Lh Maria Lưu Lộc Sen (Triều & Oanh)
quest is too great, no seeking is unrewarded,
• Lh Maria Mai & lh mồ côi
no door is locked.
• Lh Sơ Anna Đỗ Thị Tâm, lễ giỗ 100 ngày (ÔB
(Source: Living Liturgy 2016)
Đỗ Doãn Nhơn & con cháu)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 16 tháng 7
• Cầu nguyện cho cha giảng phòng và quý Sơ
trong tuần tĩnh tâm năm (CVM)

• Lh Tôma, Maria & Đôminicô (Bà Tu)
• Lh Vincente (Liên Huỳnh)
• Xin theo như ý (ÔB Trần V Sen)
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