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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 27 TN ngày 3 tháng 10
Thánh vịnh tuần III
Bài đọc: Gl 1, 6-12
Đáp ca: Tv 110, 1-2. 7-8. 9 và 10c
Phúc âm: Lc 10, 25-37
• Thứ Ba trong tuần 27 thường niên ngày 4
tháng 10, thánh Phanxicô Assisi, tu sĩ, phó tế,
lễ nhớ.
Bài đọc: Gl 1, 13-24
Đáp ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15
Phúc âm: Lc 10, 38-42
• Thứ Tư trong tuần 27 TN ngày 5 tháng 10
Bài đọc: Gl 2, 1-2. 7-14
Đáp ca: Tv 116, 1. 2
Phúc âm: Lc 11, 1-4
• Thứ Năm trong tuần 27 TN ngày 6 tháng 10
Bài đọc: Gl 3, 1-5
Đáp ca: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75
Phúc âm: Lc 11, 5-13
• Thứ Sáu trong tuần 27 TN ngày 7 tháng 10, lễ
Đức mẹ mân côi, lễ nhớ.
Bài đọc 1: 1. St 3, 9-15. 20 / Gl 3, 7-14
Đáp ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 / Tv 110, 1-2.
3- 4. 5- 6
Bài đọc 2: Rm 5, 12. 17-19
Phúc âm: Lc 1, 26-38 / Lc 11, 15-26
• Thứ Bảy trong tuần 27 TN ngày 8 tháng 10
Bài đọc: Gl 3, 22-29
Đáp ca: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7
Phúc âm: Lc 11, 27-28
• Chúa Nhật thứ 28 TN năm C ngày 9 tháng 10
Thánh vịnh tuần IV
Bài đọc I: 2 V 5, 14-17
Đáp ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Bài đọc II: 2 Tm 2, 8-13
Phúc âm: Lc 17, 11-19

T hông B áo
Đọc Kinh Mân côi tháng 10
Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh lúc 5:00 pm,
Chúa Nhật 2 tháng 10, gia đình bà cố Nguyễn
Thị Nhật; Thứ Bảy 8 tháng 10, Văn phòng Giáo
xứ CTTĐVN-RVA.

Trang phục các em Lễ sinh
Giáo xứ chân thành cảm ơn quý phụ huynh
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em lễ
sinh tham gia buổi tập huấn tối thứ Sáu ngày
23 tháng 9 vừa qua. Để việc cử hành phụng
vụ được trang nghiêm, xin quý phụ huynh tiếp
tục cộng tác với giáo xứ bằng cách đưa các
em đến nhà thờ 10 phút trước thánh lễ, chuẩn
bị trang phục xứng hợp cho các em: 1) áo
sơ-mi tay dài màu nhạt, 2) quần tây màu sậm,
3) giầy tây màu đen và vớ đen. Những nguyên
tắc này sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 11 năm
2016. Những em thiếu nhi có ý muốn làm lễ

sinh, nhưng vẫn giữ thói quen mặc áo thun,
quần short, đi giầy thể thao, thì sẽ tạm thời
không khuyến khích tham gia đoàn lễ sinh.
Ban Phụng vụ sẽ tiếp tục tổ chức những buổi
tập huấn vào 8:00 tối thứ Sáu thứ ba trong
tháng. Lần tập huấn kế tiếp là ngày 21 tháng
10 năm 2016.

Bổ nhiệm thừa tác viên Thánh thể
Sau khi tham dự buổi tập huấn lúc 9:00pm
thứ Sáu ngày 30 tháng 9, ông Hồ Trung và
Phan Thành sẽ tuyên thệ nhận nhiệm vụ làm
thừa tác viên Thánh Thể trong thánh lễ 8:00am
Chúa Nhật ngày 2 tháng 10. Nhiệm kỳ thông
thường của mỗi ứng viên là 3 năm. Giáo xứ
chân thành cảm ơn quý vị đã sẵn sàng chia
sẻ trách nhiệm phục vụ bàn tiệc Thánh thể với
cộng đoàn Dân Chúa.
Chúc mừng Bổn mạng
Nhân dịp hai ca đoàn Têrêsa & Seraphim mừng
kính thánh bổn mạng, Giáo xứ chúc mừng toàn
thể quý ca viên và thân hữu. Nguyện xin thánh
Têrêsa và thiên thần Seraphim chuyển cầu đặc
biệt cho hai ca đoàn luôn nhiệt thành với ơn
gọi phục vụ Hội thánh.
Khai giảng Giáo lý Dự tòng
Chương trình giáo lý dự tòng 2016 -2017 sẽ

khai giảng vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 năm
2016, lúc 3:30 chiều, tại hội trường giáo xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, và sẽ bế giảng vào
lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 4 tháng
6 năm 2017. Chương trình kéo dài khoảng 50
giờ học, mỗi tuần học 2 tiếng từ 3:30 - 5:30

chiều Chúa Nhật, ngoại trừ các dịp đại lễ và

2/10/2016 • Số 295
Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên - Năm C
ngày nghỉ. Hạn chót ghi danh ngày 2 tháng 10
năm 2016.

Bao thư dâng cúng
Giáo xứ đã đặt in bao thư dâng cúng cho toàn
thể bổn đạo. Những ai đã hết bao thư, xin tạm
thời sử dụng bao thư màu vàng hoặc màu xanh
để sẵn tại các hành lang nhà thờ. Xin ghi tên
đầy đủ và mã số Gia đình lên bao thư.
Kỷ niệm ngày thành hôn
Giáo xứ chúc mừng các gia đình kỷ niệm ngày
2 năm thành hôn của anh chị: Phêrô Lương
Văn Sơ & Maria Thái Huệ Maudy. Nguyện xin
Chúa chúc lành cho gia đình anh chị luôn được
sống trong ân phúc và tình thương.
Đăng quảng cáo trong Bản tin Chứng Nhân
Giáo xứ trân trọng kính mời quý vị sở hữu
thương hiệu kinh doanh, xin đăng quảng cáo
trong bản tin Chứng Nhân, giúp nhà thờ có
đủ kinh phí in bản tin cuối tuần. Để biết thêm
chi tiết, xin quý vị liên lạc với anh Nguyễn Phú
Cường, số 804-519-2092, hoặc anh Võ Đông,
số 703-627-7007.
Thiện nguyện giúp Trường thánh Vinh Sơn Liêm
Quý phụ huynh làm việc thiện nguyện giúp
Trường Thánh Vinh Sơn Liêm lúc 1:30pm,
Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 là anh Phan Ngọc
Thành và Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 là anh
Vũ Công Tráng. Mỗi phụ huynh phải làm thiện
nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi danh
vào sổ tại tiền sảnh nhà thờ.
Dòng truyền giáo Comboni bán vé số
Quý Sơ dòng Truyền giáo Comboni xin bán vé
số sau các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 2
tháng 9, tại giáo xứ CTTĐVN-RVA, nhằm gây
quỹ cho chương trình từ thiện của Hội dòng.
Giá trị mỗi vé là $5.00. Kính mời quý vị chia sẻ
việc thực hành bác ái với Hội thánh.
Chúc mừng
Giáo xứ chúc mừng cháu Maria Nguyễn
MaiAnh Julia lãnh nhận bí tích Rửa tội trong
thánh lễ 10:30am Chúa Nhật ngày 2 tháng 10
năm 2016 tại Giáo xứ CTTĐVN-RVA. Cháu Maria Nguyễn MaiAnh Julia là con đầu lòng của

gia đình anh chị Gioan Nguyễn Quốc Khanh & Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải
Lucia Tăng Thị Thương, do chị Maria Tăng Thị cả mười người đều được sạch sao? Thế thì
Linh Duyên đỡ đầu.
chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở
Giáo xứ chúc mừng hai cháu Patrick Lucas Alex- lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại
19
ander Lê & Mary Valencia Natilda Lê lãnh nhận bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng
bí tích Rửa tội trong thánh lễ 10:30am Chúa Nhật dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại Giáo xứ CTTĐVN- (Bản dịch nhóm CGKPV)
RVA. Hai cháu Lucas & Valencia Lê là con anh
Suy niệm
chị Giuse Lê Sinh & Maria Phạm MỹChi, do anh
1. Mười người phong cùi được lành bệnh đang
chị Henry Ko & NhưThy Krennhabec đỡ đầu.
khi họ đi đường với nhau. Tân Ước vẫn so sánh
Gây quỹ từ thương hiệu “Smile.Amazon.com” đời sống Kitô hữu như một hành trình dài, mệt
Để ủng hộ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhọc. Sự lành mạnh thiêng liêng của chúng ta
quý vị mua hàng từ trang web: https://smile.ama- không xả ra tức khắc. Nếu chúng ta đã sống
zon.com/ch/54-1965143, sẽ giúp giáo xứ hưởng nhiều năm như một người “phong cùi”, chúng
ta sẽ không được chữa lành đột ngột. Chúng
lợi 0.5% giá trị sản phẩm.
ta phải đi với nhau, và trên đường đi, chúng
Gây quỹ từ thương hiệu Kroger
ta sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta đã được
Để ủng hộ nhà thờ, xin quý vị lấy đơn ghi danh chữa lành.
để tại tiền sảnh nhà thờ, điền 4 thông tin sau: 1) 2. Nghĩ về thân phận người phong, chúng ta
tên đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3) địa chỉ điện thư, 4)
phải đặt ra cho mình câu hỏi: Ai là những người
và số điện thoại. Sau khi điền đủ thông tin, quý
đang sống một cuộc sống bên lề cộng đồng
vị để lại mẫu đơn này tại tiền sảnh nhà thờ, giáo chúng ta? Họ đang phải sống kiểu sống nào?
xứ sẽ ghi danh và gia hạn mỗi năm cho quý vị. Hôm nay, có những dạng bệnh và tật mới,

Cập nhật thông tin kỷ niệm thành hôn
Giáo xứ đăng danh sách những gia đình kỷ niệm
ngày thành hôn trong bản tin mục vụ hàng tuần
kể từ tháng 9 năm 2016. Phần lớn các ngày kỷ
niệm hôn nhân của các gia đình đã có trong hồ
sơ giáo xứ. Tuy nhiên, nếu gia đình nào thấy sót
ngày kỷ niệm của mình, xin cập nhật thông tin
bằng cách điền vào mẫu đơn “Cập nhật thông
tin gia đình”, màu vàng tại tiền sảnh nhà thờ và
gửi cho cha sở.
Thu Nhập GX
Hiện kim
Ngân phiếu

hoặc một sự sa cơ thất thế, cũng khiến người
ta có thể bị đẩy ra bên lề xã hội. Phải chăng
chúng ta coi đó là chuyện đương nhiên, dễ
hiểu?
3. Thông thường khi nhận được một sự trợ

555

giúp, người ta mau quên người đã giúp đỡ
mình. Người ta say sưa với viễn tượng tương
lai đang mở ra. Đối với Thiên Chúa, có khi ta
còn đối xử tệ hơn. Bởi vì Người thường xuyên
ban cho chúng ta qua nhiều ơn lành, chúng ta
chẳng nghĩ rằng mọi điều ta có đều là do Thiên
Chúa xót thương ban tặng. Chúng ta cứ lao tới
trước, bỏ lại đàng sau chúng ta Đấng liên tục
ban ơn để chúng ta có thể lao tới phía trước.

3,243

4. Khi chúng ta nhận được một điều tốt lành,

$

2,688
$

Tổng cộng

$

Thu đợt hai quĩ xây dựng

$

2,277

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 28 Thường niên năm C
Phúc âm: Lc 17, 11-19
11
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi
qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12
Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người
mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại
đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su,
xin rủ lòng thương chúng tôi!”14 Thấy vậy, Đức
Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.”
Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong
bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn
tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới
chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

chúng ta nên đặt ra cho mình câu hỏi: Điều
gì đáng giá hơn đối với chúng ta, ân huệ hay
là người ban ơn? Cần phải đặc biệt đặt ra câu
hỏi này cho mọi ơn lành nhận được từ Thiên
Chúa. Nếu chúng ta chỉ chú ý đến ân huệ (quà
tặng), nghĩa là đến các của cải vật chất, đến
sức khoẻ, v.v., thì trái tim của chúng ta còn
giới hạn, còn ích kỷ. Nếu đi từ quà tặng, chúng
ta chú ý đến tình yêu và lòng nhân ái của ân
nhân, thì kinh nghiệm về ân huệ trở thành gặp
gỡ mới mẻ và riêng tư với người ban ơn. n ban
có thể là một sự trợ giúp lớn lao. Nhưng điều
làm cho chúng ta sung sướng hơn nữa là có
thể nhận biết sự tốt lành của Đấng ban và có
thể cám ơn Ngài về điều đó. Không phải là
Thiên Chúa nhận được gì từ lời cám ơn của
chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ nên nghèo nàn

hơn nếu không cám ơn Ngài. Nếu chúng ta chỉ
ích kỷ nhìn vào tặng phẩm, chúng ta đang mất
khả năng thấy, trải nghiệm và nhận biết tình
yêu của Đấng ban ơn.
5. Cám ơn Thiên Chúa là dâng trả ân huệ về

cho Ngài, là nhìn nhận Ngài là nguồn mạch
tuôn trào ra ân huệ chúng ta đã lãnh nhận.
Cám ơn là đi vào luồng tương giao tình yêu
phát xuất từ Thiên Chúa đến với chúng ta và trở
lại với Ngài. Người vô ơn là người chặn đứng
luồng tương giao này lại, không cho nó trở về
với nguồn mạch, và sẽ làm cạn khô tương giao
đang có. Công trình cứu độ của Đức Giêsu chỉ
thực sự sinh hiệu quả nếu chính chúng ta cởi
mở để cho mọi sự quay trở lại với Người.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time – Year
C
Gospel: Lk 17:11-19
As Jesus continued his journey to Jerusalem,
he traveled through Samaria and Galilee. As
he was entering a village, ten lepers met him.
They stood at a distance from him and raised
their voices, saying, “Jesus, Master! Have pity
on us!” And when he saw them, he said, “Go
show yourselves to the priests.” As they were
going they were cleansed. And one of them,
realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of
Jesus and thanked him. He was a Samaritan.
Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were
they not? Where are the other nine? Has none
but this foreigner returned to give thanks to
God?” Then he said to him, “Stand up and go;
your faith has saved you.”
(http://www.usccb.org)

Reflection
In this gospel Jesus tells the one leper who
returns to give him thanks for being healed
that “your faith has saved you.” What amazing
words to speak to a leper, one who is removed
from family and community, one who is an
outcast! The ten lepers were all outcasts. Jesus, on his journey to Jerusalem which would
end in salvation for all, healed them all. For
Jesus, there are no outcasts. Yet only one of
the ten demonstrates that being saved is being healed, is returning to the Healer, is glorifying God, is falling at the feet of Jesus, is
giving thanks. Only one shows us how faith
saves. Faith is not static; it is dynamic, unfolding in various movements. Being healed: In
our woundedness we must cry out, “Jesus,
Master! Have pity on us!” Our crying out establishes a relationship with Jesus. We must

admit our need for him, our need for healing.
We must trust that he will respond. We must
surrender ourselves
into Jesus’ care, risk overturning our outcast
status to become a vital member of family and
community.
Returning to the Healer: After receiving Jesus’
healing touch, our returning to him to encounter him in a new way expresses that we have a
new relationship with him. We are indebted to
him, not just for healing, but for the restoration
that enables us to see life through different
lenses, live life through different experiences,
appreciate life through different postures. Returning to the Healer helps us “Stand up and
go,” helps us go forth as a new Presence.
Glorifying God: More than in the quiet of our
hearts, after a healing encounter with Jesus
we are “glorifying God in a loud voice.” We
cannot contain our joy, our enthusiasm, our
relief at breaking free from limiting wounds.
Our freedom brings us to a new expression
of our relationship with Jesus whereby we
exalt God for mercy and care and proclaim
God’s power to save.Falling at the feet of Jesus: A healing relationship brings us to our
knees in the deepest humility. On our knees
we acknowledge our need, our dependence,
our creatureliness. On our own we are unable
to sustain life’s journey. In humble relationship
to Jesus, we are able to grow into an intimate
relationship with Jesus, one that raises us up
to new Life.
Giving thanks: Thankfulness can only happen
when two are present, can only happen in relationship. Giving thanks binds two together in
an experience of self-giving. Healer and healed
become one.
The grateful leper, through his actions, teaches
us much. We learn that salvation is not freedom from disease, but a new relationship with
Jesus. We learn how faith saves: by being in
intimate relationship with Jesus, our Healer.

To the point:
The ten lepers were outcasts. Jesus, on his
journey to Jerusalem which would end in
salvation for all, healed them all. For Jesus,
there are no outcasts. Yet only one of the ten
demonstrates that being saved is being healed,
is returning to the Healer, is glorifying God, is
falling at the feet of Jesus, is giving thanks.
Only one shows us how faith saves.
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy ngày 01 tháng 10
• Ca đoàn Seraphim xin lễ tạ ơn cầu bình an
cho ca viên và thân hữu (Ca đoàn Seraphim)
• Cầu nguyện cho ca đoàn Têresa dịp lễ bổn
mạng
• Lh Anna & các lh mồ côi (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse, Gioakim & các lh (P. Anh)
• Lh Teresa Hồng Yến Nguyễn, lễ giỗ (Gđ
Ngọc, Mai, Angelmai)

• Xin lễ tạ ơn & xin theo như ý
• Xin ơn bình an cho gđ (Hong Nguyen)
Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 02 tháng 10
• 2 lh Anna (Maria Kim Thanh)
• Ca đoàn Seraphim xin lễ tạ ơn cầu bình an
cho ca viên và thân hữu (Ca đoàn Seraphim)
• Các đẳng lh (Đoàn LMTT)
• Các lh mồ côi (Cúc Natalia)
• Cầu nguyện cho ca đoàn Têresa dịp lễ bổn
mạng
• Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban phúc lành
hồn xác cho gđ (ÔB Trị)
• Lh Giuse Nguyễn Văn Thanh, lễ giỗ (Quỳnh
Trang)

•
•
•
•

Lh hội viên đoàn Tông đồ Fatima (Hội Fatima)
Lh hội viên Fatima (Hội Fatima)
Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (Gia đình)
Lh Phêrô, Tiên nhân & mồ côi (Phuong
Nguyen)

• Lh thai nhi & các lh bị quên lãng (Bà Lan)
• Xin lễ tạ ơn (Gđ Trung & Mai)
• Xin ơn bình an (Cháu Nghĩa)

• Lh ÔB cha mẹ (Phan Luân)
• Lh Teresa Hồng Yến, lễ giỗ (Các con (Yến)
• Lh Martha Tuyết, lễ giỗ 4 năm (Nguyễn’s
family)

• Lh Phanxicô Hồ Văn Thao
• Lh Maria Ngô Thị Bông
• Ca đoàn Seraphim xin lễ tạ ơn cầu bình an
cho ca viên và thân hữu (Ca đoàn Seraphim)
• Cầu nguyện cho ca đoàn Têresa dịp lễ bổn
mạng
• Lh Anrê Dũng Lạc Trần Nguyên Cát (Gia
đình)

• Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (Gia đình)
• Xin lễ tạ ơn Chúa đã cho gia đình được
đoàn tụ bình an (AC Khanh Thương)
• Xin lễ tạ ơn các tổng lãnh thiên thần
Micaen, Gabrien và Pharaen và cầu bình
an (ÔB Minh Tâm)

G iáo L ý
Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số
294)... ví dụ như một gia đình gồm những
người nam và nữ đã gặp gỡ Chúa Giêsu, cùng
nhau tuyên xưng Người là Đức Chúa, mong
được ân sủng của Người để hình thành nên đời
sống của mình, và giúp nhau đáp lại ý Ngài.
165. Phải hiểu giáo huấn Công giáo về đồng

tính luyến ái dưới ánh sáng này. Cũng giáo
huấn đó mời gọi những người chịu thu hút
bởi người đồng giới (same-sex-attracted persons)
sống khiết tịnh bằng hình thức tiết dục, lại
kêu gọi tất cả mọi người Công giáo hãy bỏ đi
những nỗi sợ hãi, tránh sự kỳ thị bất công, và
đón nhận các anh chị em đồng tính đến hiệp
thông trong tình yêu thương và chân lý trong
Hội Thánh . Tất cả các Kitô hữu được mời gọi
đối diện với các khuynh hướng tính dục rối
loạn của mình và lớn lên trong đức khiết tịnh

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 02 tháng 10
• Xin lễ tạ ơn (Gđ Trung & Mai)
(lời kêu gọi này nhắm đến hết mọi người và từng
• Xin ơn bình an (Cháu Nghĩa)
người) và trong trao ban và lãnh nhận tình yêu
• Lh Teresa Hồng Yến Nguyễn, lễ giỗ (Gđ theo cách thức phù hợp với bậc sống của mình
Ngọc, Mai, Angelmai)
Tuy nhiên, việc đáp ứng lại lời kêu gọi sám hối
này chắc hẳn là cả một tiến trình phục hồi của
• Lh mồ côi (Đính Vũ)
các tội nhân như chúng ta, vốn là những thành
• Lh Đaminh & Rosa
• Lh Phêrô Đặng Tiến Lộc mới qua đời tại viên làm nên Hội thánh. Điểm mấu chốt là phải
tạo nên trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn
VN (Gđ Việt Nga)
Kitô rộng lớn hơn, một môi trường nâng đỡ
• Lh Đôminicô (Bà Tu Thị Dương)
lẫn nhau, trong đó con người mỗi ngày trưởng
• Lh Andreé Dũng Lạc (Nguyễn’s family)
thành và biến đổi về mặt luân lý.
• Các đẳng lh
166. Ngày nay người ta có thể hiểu được một
• Lh Giuse, Maria & Gioan Baotixita (Thược
số người muốn yêu cầu khẩn thiết đòi được
Nguyễn)
chấp thuận hay xác lập tình trạng pháp lý cho
• Lh mồ côi (Maria Kim Thanh)
việc sống chung giữa những cặp đồng tính
• Lh Phêrô Sâm, lễ giỗ (Các con)
cũng như dị tính, điều đó xuất phát từ nỗi sợ
(Còn tiếp)

C hứng N hân S ố 295

