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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 4 TN ngày 30 tháng 1,
Mồng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm.
Bài đọc 1: St 2, 4b-9. 15
Đáp ca: Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14-16
Bài đọc 2: Cv 20, 32-35
Phúc âm: Ga 5, 16-20
• Thứ Ba trong tuần 4 TN ngày 31 tháng 1,
thánh Gioan Don Bosco. Lễ nhớ.
Bài đọc: Dt 12, 1-4
Đáp ca: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32
Phúc âm: Mc 5, 21-43
• Thứ Tư trong tuần 4 TN ngày 1 tháng 2
Bài đọc: Dt 12, 4-7. 11-15
Đáp ca: Tv. 102, 1-2, 13-14, 17-18a
Phúc âm: Mc 6,1-6
• Thứ Năm trong tuần 4 TN ngày 2 tháng 2, lễ Ðức
Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh. Lễ kính.
Bài đọc 1: Ml 3, 1-4
Đáp ca: Tv 23, 7. 8. 9. 10
Bài đọc 2: Dt 2, 14-18
Phúc âm: Lc 2, 22-32
• Thứ Sáu trong tuần 4 TN ngày 3 tháng 2
Bài đọc: Dt 13, 1-8
Đáp ca: Tv 26, 1. 3. 5. 8b-9abc
Phúc âm: Mc 6, 14-29
• Thứ Bảy trong tuần 4 TN ngày 4 tháng 2
Bài đọc: Dt 13, 15-17, 20-21
Đáp ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Phúc âm: Mc 6, 30-34
• Chúa Nhật thứ 5 TN năm A ngày 5 tháng 2
Bài đọc I: Is 58, 7-10
Đáp ca: Tv 111, 4-5. 6-7. 8a và 9
Bài đọc II: 1 Cr 2, 1-5
Phúc âm: Mt 5, 13-16

T hông B áo
Thông báo Tựu trường

Kể từ Chúa Nhật ngày 5 tháng 2, sau hai tuần lễ
nghỉ Tết Nguyên Đán, các chương trình Giáo lý
phổ thông, Việt ngữ, Giáo lý Dự tòng bắt đầu sinh
hoạt trở lại. Xin quý phụ huynh đưa đón các cháu
thiếu nhi đến nhà thờ đúng giờ theo quy định của
trường Thánh Vinh Sơn.

Biên lai dâng cúng 2016

Ban Tài chánh đã in biên lai dâng cúng năm 2016
và xếp theo thứ tự an-pha-bê của Tên Họ. Xin ban
lễ tân hướng dẫn quý bổn đạo nhận biên lai dâng
cúng sau mỗi thánh lễ cuối tuần. Giáo xứ chân
thành cảm ơn quý bổn đạo đã quảng đại dâng
cúng cho việc xây dựng Hội thánh.

Thông báo vắng nhà

Cha sở đi vắng từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 8
tháng 2. Cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu
sẽ giúp cha sở điều hành mọi sinh hoạt trong
giáo xứ. Xin quý vị liên lạc với cha phó qua điện
thoại văn phòng giáo xứ: 804-784-5450, hoặc
điện thoại tay: 571-293-2924, hoặc địa chỉ điện
thư: vicarcttdva@gmail.com.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Mừng Bổn Mạng

Đoàn Thiếu nhi Thánh thể mừng kính thánh
bổn mạng Don Boscô lần thứ 18 trong thánh lễ
10:30am Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 và có nghi
thức thăng cấp cho đoàn viên. Nhân đây, giáo
xứ chân thành tri ân các em Ấu nhi, Thiếu nhi,
Nghĩa sĩ, Hiệp sĩ, quý Trưởng các ngành, các bạn
trẻ, quý phụ huynh và trợ tá đã nhiệt thành sống
đức tin và xây dựng Hội thánh. Nguyện xin Thánh
Bổn Mạng chuyển cầu cùng Chúa cho các em
Thiếu Nhi và quý thân hữu ngày càng được lớn
lên trong tình thương và ân sủng.

Trại Tĩnh tâm Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đon Boscô tổ chức
Trại tĩnh tâm dành cho các em ngành Ấu Nhi và
Thiếu Nhi từ thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017,
đến Chúa Nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2017, với
chủ đề “Humble Yourselves” ( 1Peter 5:6), nhằm
giúp các em mở rộng niềm tin và kết hợp với
Chúa. Mọi thông tin chi tiết đã được trình bày
trong đơn ghi danh tham dự Trại. Kính mong quý
phụ huynh điền đơn và gửi lại cho Đoàn Thiếu
Nhi Thánh Thể trước Chúa Nhật, ngày 26 tháng
2 năm 2017. Để được giải đáp thắc mắc hoặc
góp ý kiến xây dựng, xin quý phụ huynh liên lạc
trực tiếp với Trưởng Nguyễn Tuấn Anh 804-5142081 hoặc Trưởng Kevin Yates 730-909-2957.
Xin chân thành cám ơn quý phụ huynh.

Quỹ Annual Appeal 2017

Giáo phận Richmond đã gửi thông tin đến các
giáo xứ xin gây quỹ Annual Appeal 2017 cho giáo
phận. Chỉ tiêu dành cho giáo xứ CTTĐVN-RVA

là $7,400. Theo hướng dẫn của giáo phận, giáo
xứ sẽ phát động chương trình gây quỹ này vào
các cuối tuần Chúa nhật từ ngày 25 tháng 2 đến
ngày 18 tháng 3. Theo niên giám 2016 của Giáo
xứ, ông Nguyễn Hùng Lân và ông Nguyễn Duy
Vượng sẽ đảm trách việc thông tin, trình chiếu
video, tổ chức và tường trình việc gây quỹ cho
Tòa Giám mục.

Tri ân Nhà Tài Trợ & Thiện nguyện viên

Giáo xứ chân thành tri ân các nhà tài trợ và thiện
nguyện viên giúp Hội chợ Tết và Đêm Nhạc Mừng
Xuân Đinh Dậu 2017. Tấm lòng quảng đại của
quý vị đã để lại những hình ảnh đẹp và đáng mến
trong ký ức của tất cả những ai đến tham dự Hội
Chợ Tết và Đêm Nhạc Mừng Xuân. Nguyện xin
Ơn Trên tuôn đổ phúc lành Đầu Xuân Đinh Dậu
xuống trên gia đình quý vị và bửu quyến, gấp
nhiều lần so với những gì quý vị đã dâng tặng
Hội thánh, cũng như vun đắp tình đồng hương
cho người Việt tại đất khách quê người. Danh
sách các nhà tài trợ Hội chợ Tết và Đêm nhạc
Mừng Xuân Đinh Dậu vẫn tiếp tục được cập nhật
tại đây:
Stt

Tên

Ùng hộ

95

O/B CỐ LUYỆN

$200

96

O/B ĐOÀN CHÂN

$200

97

O/B BAC SI CHAN

$100

98

NHA SI PHAN DUY MAN

$200

99

A/C QUYNH TAM

$50

100

C MY DAO

$60

101

C LY VO

$50

102

A/C DIEP NGUYEN

$50

103

A/C DUNG GAI

$200

104

RITS NAIL

$200

105

A/C HIEN NGOC, DC

$200

106

A/C HUNG PHUONG, DC

107

A/C SON UT

$200

108

BAC SI KHIET

$200

109

BA CHAU

$100

$50

110

AN DANH

$100

111

A/C TRANG CONG VU

$100

112

A/C TRANG GIAO

$100

113

ANH THIEN VU

$100

114

A/C LANG NHUNG

$200

115

C LOAN

$200

116

BAC NHAN

117

AN DANH

$94
$1,000

Nhân đây, chúng con chân thành tri ân: 1) Quý
Đoàn thể: Hiệp sĩ Đoàn, Đoàn LMTT, Hội Các Bà
mẹ Công giáo, Đoàn Tông đồ Fatima, Huynh đoàn
thánh Máctinô, Đoàn TNTT thánh Gioan Boscô,
ca đoàn Seraphim, ca đoàn Têrêsa, Trường thánh
Vinh Sơn Liêm, Ban Tài chánh, Ban Thường vụ,
Hội đồng Mục vụ; 2) Quý thiện nguyện viên: ông/
bà: Nguyễn Bạch, Nguyễn Vượng, Bùi Liêm, Đoàn
Lân, Trần Thông, Nguyễn Tiếp, Nguyễn Sang, Vũ
Chinh, Mai Tiến, Khổng Linh, Nguyễn Chi, Phạm
Khiết, Vũ Sự, Mai Huyền, Vũ Thành, Cao Tuyên,
Phạm Hùng, Nguyễn Thảo, Vũ Huy, Huỳnh Ty,
Bùi Dũng, Nguyễn Long, Vũ Lý, Nguyễn Tuấn,
Nguyễn Phúc, Nguyễn Hưng, Nguyễn Mỹ, Nguyễn
Thảo, Nguyễn Phương, Vũ Hương, Phạm Toàn,
Phạm TháiNinh, Quý sơ Dòng Con Đức Mẹ vô
nhiễm Phú Xuân, Trần Chức, Lê Miến, Thái Liên,
Nguyễn Khanh, Trần Thúy, Mai Diệu, Nguyễn
Hường, Nguyễn Lân, Phạm Diệp, Ngô An, Nguyễn
Yến, Nguyễn Dung, Trần Kiệt, Nguyễn Phụng, Lê
Lan, Trần Quỳnh, Trần Truyền, Đỗ Liêm, Dương
Linh, Nguyễn Bích, Nguyễn Lành, Phan Nhụy,
Phạm Hương, Sương Quyền Rogers, Dương
Vinh, Nguyễn Đức, Tăng Duyên, Nguyễn Tiên,
Hồ Cường, Mary Hylton, Nguyễn Cường, Nguyễn
Nhàn, Vũ Mẫn, Nguyễn Thủy, Trần Tuyên, Nguyễn
Chín, Phạm Quế, Vũ Nhi, Trần Thoại, Nguyễn
Bình, Phạm Thục, Phạm Tính, Nguyễn Thanh,
Trần Hương, Nguyễn Trang, Lê Hương, Nguyễn
Phượng, Phạm Huệ; 3) Các em thiếu nhi và giới
trẻ: Justin Rogers, Kevin Nguyễn, Kenny Nguyễn,
Phillip Phan, Giang Phạm, TuấnAnh Nguyễn,
ThanhSơn Nguyễn, Matthew Nguyễn, Joseph
Nguyễn, Jennifer Nguyễn, Hưng Phạm, Alex
Đoàn, Long Dương, HồngThương, HồngThư, Kevin
Nguyễn, Angie La, KimNgọc, Adam, Alex, Helen
Nguyễn, Lily Bùi, ThảoVy Mai, Linh Hồ, Alisha
Kha, Kathy Nguyễn, Diane Nguyễn, MinhNguyệt
Nguyễn, Jennifer Trần, AngelMai Trương, Katie
Nguyễn, Trí Nguyễn, Kim Bùi, Quý Phạm, Tín Bùi,
Kevin Yates, Thảo Nguyễn, Ly Bùi, Huyền Nguyễn,
Hòa Phạm, Sonya Nguyễn ThiênSơn Nguyễn.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Để ủng ủng hộ nhà thờ, 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
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

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 “Smile.Amazon.com”

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

Thừa tác viên đọc sách thánh tháng Hai, 2017
Feb, 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

5, 8:00am

Hồ Đoàn

Nguyễn Thu Thủy

5, 10:30am

Bổn mạng TNTT

Bổn mạng TNTT

12, 8:00am Vũ Tuyết Mai

Vũ Triệu Mẫn

12, 10:30am Nguyễn Hùng Lân

Nguyễn Thùy Dung

19, 8:00am Nguyễn Kính Phúc

Trần T. Trầm Nguyên

19, 10:30am

Đỗ Hiếu Liêm

Cao Đình Tuyên

26, 8:00am Nguyễn T. Hồng

Nguyễn T. Bạch Hường

26, 10:30am

Nguyễn Ngọc Mỹ

Nguyễn Tuấn Anh

Thu Nhập GX
Hiện kim
Ngân phiếu

Tổng cộng
Thu đợt II cho Respect for life

$

$

2,502
$
965

3,467

$

1,052

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật thứ 5 TN năm A
Phúc âm: Mt 5, 13-16
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối
mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó
đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài
cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là
ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi
không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai
thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên
đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. 16
Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi
trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc
tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh
em, Ðấng ngự trên trời.
13

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Muối tăng thêm hương vị; muối thấm vào thực
phẩm để giữ cho khỏi hư thối. Muối hòa tan ra,
và được phân phối trong tất cả khối lương thực.
Muối có mặt khắp nơi trong khối lượng thực,
nhưng muối vẫn là muối, thì mới giữ được giá
trị và tính hữu hiệu của mình. Giống như muối,
các môn đệ Đức Giêsu phải hiện diện trong môi
trường và liên kết với môi trường. Nhưng họ phải

cứ là muối, phải bảo toàn được cách thức sống
của Cha họ ( 5,48). Muối không phải là một viên
ngọc, một nén bạc phải được cất giữ hoặc đưa
ra mà làm cho sinh lãi, nhưng là một chất gia
vị. Nó sinh tác dụng khi nó chấp nhận “tự hủy”
đi, hòa tan vào thực phẩm. Kitô hữu là muối cho
đời, bởi vì người ấy không được kêu gọi đi vào
một cuộc sống tách biệt, xa rời những người
khác, nhưng bởi vì người ấy biết tan biến mình
đi trong đại gia đình nhân loại để hỗ trợ bất cứ
ai cần. Hình ảnh muối chống lại mọi thứ tinh
thần phân lập (separatism) kiểu Pharisêu và gợi
đến dụ ngôn men vùi trong bột ( 13,23). Kitô hữu
không những là người của những người khác, mà
còn được gọi sống với những người khác, theo
chiều hướng của Đức Kitô (bạn của người tội lỗi
và thu thuế: 11,19).
2. Hình ảnh của ánh sáng đi song song với hình
ảnh muối, vì ánh sáng cũng ảnh hưởng trên cuộc
sống của con người. Không có ánh sáng, thì
không thể có sự sống; mọi sự chìm vào trong
bóng tối và trở nên hỗn độn (x. St 1,1). Như thế,
trách nhiệm của người Kitô hữu là không thể
lường được. Nếu sự dữ không lui đi, là vì ánh
sáng phải đánh đuổi sự dữ đi lại quá yếu hoặc
tệ hại hơn nữa, lại tắt mất rồi!
3. Các môn đệ của Đức Giêsu phải đói khát sự
công chính, đói khát lối xử sự công chính ( 5,6),
và đó là mối quan tâm đầu tiên của họ. Cách xử
sự này là hình thức căn bản qua đó họ làm chứng
về Thiên Chúa Cha. Xuyên qua lối xử sự của họ,
các môn đệ phải đưa loài người đến chỗ quan
tâm, suy nghĩ và tự hỏi, sao cho cuối cùng loài
người cũng hòa với họ trong việc ca ngợi Thiên
Chúa. Vậy các môn đệ phải bắt chước cách xử sự
của Chúa Cha. Chỉ như thế thì qua lối sống của
họ, bản chất của Chúa Cha mới được mạc khải
ra và nhận biết. Nhờ những người sống như là
con của Ngài, Thiên Chúa muốn được nhìn nhận
như là Cha nhân lành và lôi kéo càng ngày càng
nhiều người đến với Ngài.
4. Các môn đệ Đức Giêsu phải là một điểm quy
chiếu và là ánh sáng, làm cho mỗi sự vật xuất
hiện ra trong bộ mặt thật của nó và trong giá trị
thật của nó. Do đó, họ phải ở vào một vị trí dễ
thấy. Kitô hữu không được quên và càng không
được cắt đứt sự thông truyền các ân ban mình
đang có cho kẻ khác. Họ không được chạy lung
tung để tìm người theo phe mình. Họ cũng không
được rút lui vào tình trạng vô danh hoặc náu
mình vào trong đám đông. Chỉ khi họ có thể thấy
được, chứ không đi trốn hoặc đi ngụy trang, thì
nhờ họ, Thiên Chúa mới có thể được nhận biết
như là Cha nhân lành. Chỉ có lòng nhân ái, lòng
tốt, tình yêu, tinh thần phục vụ mới có thể trở
thành ánh sáng cho người khác.
5. Môn đệ Đức Kitô phải là một ngọn đèn đặt trên
đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Ở vào
vị trí sao cho người ta thấy được mình thì hoàn

toàn khác với việc tìm cách khoe mình (x. 6,1-18)
vì những động lực khác. Chúng ta phải cho thấy
các việc tốt đã làm không phải để được người
ta khen ngợi ( 6,2), nhưng để cho nhờ ta trung
thành sống bản tính con Thiên Chúa trước mắt
người khác, Thiên Chúa được khen ngợi ( 5,16).
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Fifth Sunday in Ordinary Time – Year A

Gospel: Mt 5:13-16
Jesus said to his disciples: “You are the salt of
the earth. But if salt loses its taste, with what can
it be seasoned? It is no longer good for anything
but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world. A city set on a
mountain cannot be hidden. Nor do they light a
lamp and then put it under a bushel basket; it is
set on a lampstand, where it gives light to all in
the house. Just so, your light must shine before
others, that they may see your good deeds and
glorify your heavenly Father.”
(http://www.usccb.org)

Reflection

Before the days of well-stocked supermarket
shelves, salt was an expensive and coveted
commodity. It was the one thing that couldn’t be
grown or produced locally; it had to be bought.
Salt does more than make foods tastier. It is a
preservative, very necessary before the age of
electricity, refrigerators, and freezers. It is an
essential nutrient for the body. In times gone
by, salt licks were natural deposits of salt where
wild animals would instinctively gather and so
salt licks became natural hunting grounds for
humans. Before the days of widespread electricity and the lightbulb, dispelling darkness was
limited and limiting. Poor people who could not
afford candles, oil for lamps, or even firewood
for a fire would go to bed with sundown and
darkness. For those who could afford oil for one
lamp or a single candle, the light emitted was
rather dim, adequate only to see large objects
unless one was very close to the source of light.
Jesus uses salt and light, two things common
and necessary for enhanced life, to describe the
essential gifts discipleship brings to the world.
Disciples are to be salt and light for others. In
this gospel Jesus calls us to assess whether our
discipleship has lost its potency because our
salt has become flat and our light has become
dim. The good news is that no matter how bland
or dim our discipleship, Christ never throws us
out, tramples us underfoot, or hides us. Here
is the twist of the gospel: Jesus calls disciples
to be “the salt of the earth” and the “light of
the world,” yet to be such, Christ must first be
our salt and light. We need first to encounter
Christ who always remains with us, making it
possible for us to mature in our discipleship.
We can be faithful disciples - salt that seasons

others in Gospel living, and light that dispels the
darkness of uncertainty and lack of clear direction - when, as the disciples in the gospel, we
listen to Jesus and allow him to guide us. To be
fruitful disciples, the first relationship we must
foster is with Jesus. This relationship ensures
that we are not just any salt or any light, but
that of Christ. Disciples do not act alone, but are
always instruments in God’s hand who, through
God’s power acting in them, do good for others.
We are the salt licks attracting others to Christ;
we are the light that makes clear for others the
way to Christ.

To the point:

In this gospel Jesus calls us to assess whether
our discipleship has lost its potency because our
salt has become flat and our light has become
dim. The good news is that no matter how bland
or dim our discipleship, Christ never throws us
out, tramples us underfoot, or hides us. Christ
is our salt and light, remaining always with us,
making it possible for us to mature in our discipleship.
(Source: Living Liturgy 2017)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 28 tháng 1
• Lh Đaminh Nguyễn Hữu Kỳ
• Lh Đaminh Vũ Đức Cung
• Lh Gioan Baotixita Bùi Quang Vinh
• Lh Giuse Chu Cung
• Lh Giuse Đỗ Minh Lộ
• Lh Giuse Đỗ Ngọc Bảo
• Lh Giuse Nguyễn Công Minh
• Lh Hilariô Nguyễn Công Minh
• Lh Lui Hồ Sĩ Thuyên
• Lh ông bà tổ tiên

• Lh ÔB cha mẹ, anh chị em nội ngoại (Trần Thiên Ân)
• Lh ÔB, cha mẹ & mồ côi
• Lh Phêrô, Anna & các lh
• Lh Têrêsa Nguyễn Thị Hạnh mới qua đời tại VN (ÔB
Trị)
• Lh thuộc gia tộc bà Maria Nguyễn Thị Thiên (Châu
& Cúc)
• Lh Tiên nhân, cha mẹ 2 bên nội ngọai & các lh
mồ côi (ÔB Chấn)
• Lh Tổ tiên nội ngoại (ÔB Vũ Thành)
• Lh Tổ tiên nội ngoại (ÔB Vũ Thành)
• Lh Tổ tiên ÔB nội 2 bên (Tịnh Luân)
• Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh Giuse, và xin cho
gia đình được bình an (Chị Hoa)
• Xin lễ tạ ơn & xin ơn bình an (Gđ Trung & Mai)
• Xin lễ tạ ơn & xin ơn bình an trong năm mới (ÔB
Sự)
• Xin lễ tạ ơn Ba Đấng (Gđ Leo Phạm)
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & Cha Trương Bửu Diệp
(Gđ Khanh Ngọc)
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse
(ÔB Minh)
• Xin lễ tạ ơn năm cũ & cầu bình an cho năm mới
(Cúc)
• Xin lễ tạ ơn năm cũ & xin ơn bình an cho gđ trong
năm mới (Ly & Loan)
• Xin ơn bình an & hạnh phúc cho gđ trong năm
mới (Gđ Thục Mi Phạm)
• Xin ơn bình an cho gđ & các con (ÔB Chấn)
• Xin ơn bình an trong năm mới (Gđ Khanh Ngọc)
• Xin ơn hiệp nhất trong gđ giữa vợ chồng & con cái

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 29 tháng 1
• Các lh Tổ tiên nội ngoại
• Các lh trong gia tộc nội ngoại (Hội & Lành)
• Lh Giuse mới qua đời tại VN (Phong & Trang)
• Lh Maria Tang Thi Xuyen (Tam Phat)

• Lh Phêrô Thái Công Lạc (Thái Liên)

• Lh Phanxico Trương Bửu Diệp

• Lh Vincentê Nguyễn Hữu Dụ

• Lh Phaolo Gene (Tam Phat)
• Lh Tiên nhân, ÔB nội ngoại & xin ơn bình an cho
con cái (Hạt Nguyễn )

• Lh Vincentê Mai Cao Hiển
• Tạ ơn Thánh Gia, xin ơn sức khỏe cho song thân
và gia đình

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 29 tháng 1
• Các lh thai nhi

• Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn
xác cho gđ (ÔB Trị)
• Lh Antôn & Matta (ÔB Trị)
• Lh cha mẹ 2 bên (Tịnh Luân)
• Lh Christina Nguyễn Thị Lý (Gia đình)
• Lh Giuse Ngô Thanh Đạo (Gđ Kim Liên)
• Lh Giuse Ngô Thanh Đạo mới qua đời tại VN (Thu
Thanh)

• Lh Maria Tăng Thị Xuyến (Gia đình)
• Lh ÔB cha mẹ (Cúc)

• Lh Tổ tiên & các lh (Thường)
• Lh Toma (Con)
• Xin cho con cháu đi đường bình an (Gđ Việt &
Nga)
• Xin đi đường được bình an
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse
(Kim & David)
• Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý (Hội & Lành)
• Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý (Lan)
• Xin ơn bình an trong năm mới (Thường)
• Xin ơn hiệp nhất trong gđ giữa vợ chồng & con

cái

• Xin theo như ý (Tam Phat)
• Xin theo như ý
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