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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 12 TN ngày 26 tháng 6
Kinh Phụng vụ: Ca vịnh tuần IV
Bài đọc: St 12, 1-9
Đáp ca: Tv 32, 12-13. 18-19. 20 và 22
Phúc âm: Mt 7, 1-5
• Thứ Ba trong tuần 12 TN ngày 27 tháng 6
Bài đọc: St 13, 2. 5-18
Đáp ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
Phúc âm: Mt 7, 6. 12-14
• Thứ Tư trong tuần 12 TN ngày 28 tháng 6,
thánh I-rê-nê, giám mục tử đạo. Lễ nhớ.
Bài đọc: St 15, 1-12. 17-18
Đáp ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Phúc âm: Mt 7, 15-20
• Thứ Năm trong tuần 12 TN ngày 29 tháng 6,
lễ thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ. Lễ trọng.
Bài đọc 1: Cv 12, 1-11
Đáp ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Bài đọc 2: 2 Tm 4, 6-8. 17-18
Phúc âm: Mt 16, 13-19
• Thứ Sáu trong tuần 12 TN ngày 30 tháng 6
Bài đọc: St 17, 1. 9-10. 15-22
Đáp ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5
Phúc âm: Mt 8, 1-4
• Thứ Bảy trong tuần 12 TN ngày 1 tháng 7
Bài đọc: St 18, 1-15
Đáp ca: Lc 1, 46-47. 48-49. 50 và 53. 54-55
Phúc âm: Mt 8, 5-17
• Chúa Nhật thứ 13 TN năm A ngày 2 tháng 7
Bài đọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a
Đáp ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19
Bài đọc II: Rm 6, 3-4. 8-11
Phúc âm: Mt 10, 37-42

T hông B áo
Picnic cho Đoàn Lễ sinh

Để tri ân và khích lệ các em Lễ sinh nhiệt thành
phục vụ bàn thánh, trong tháng Bảy, anh Vũ
Tường Chinh, trưởng ban giúp lễ, sẽ tổ chức
một ngày dã ngoại cho các em lễ sinh. Xin cha
mẹ các em gặp anh Chinh sau lễ 8:00 am Chúa
Nhật, hoặc gặp ông Bạch, sau lễ 10:30 am Chúa
Nhật tuần này, để lấy đơn ghi danh cho các em.
Để chuẩn bị cho ngày picnic, xin quý phụ huynh
điền đầy đủ thông tin vào đơn ghi danh và gửi

lại cho anh Chinh, hạn chót là ngày 25 tháng
6 năm 2017.

Tân Ban Điều hành Đoàn Hiệp sĩ

Chúa Nhật 18 tháng 6, Đoàn Hiệp Sĩ Anrê Dũng
Lạc đã bầu cử các chức vụ điều hành cho nhiệm
kỳ 2017-2018. Ông Nguyễn Hùng Lân đã tái cử
Đại hiệp, và ông Nguyễn Quang Toản cũng tái
cử Phó Đại hiệp. Giáo xứ chúc mừng Ban điều
hành tái cử. Kính chúc quý Đại hiệp Ban điều
hành ngày càng giúp cho Đoàn Hiệp sĩ thăng
tiến và luôn hăng say làm việc thiện.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể gây quỹ

Để chuẩn bị cho ngày đại hội Thiếu Nhi Thánh
Thể Miền Trung Đông Hoa Kỳ, các em thiếu nhi
Đoàn Gioan Boscô bán ẩm thực sau các thánh
lễ ngày Chúa Nhật nhằm hỗ trợ một phần lộ phí
cho các em thiếu nhi đi tham dự đại hội. Kính
mời quý bổn đạo quảng đại trợ giúp các em.

Về nhà cha

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình anh
chị Mai Hoàng Diệu, về sự ra đi của cụ Gioan
Baotixita Vũ Sử tại Texas, là nhạc phụ của anh
Diệu. Nguyện xin cho linh hồn Gioan Baotixita
được thông phần vĩnh phúc trong nhà Chúa
muôn đời.
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình bà quả
phụ Nguyễn Văn Châu, quý anh chị: Nguyễn
Ngọc Mỹ, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc
Thảo, Nguyễn Thị Hải Yến, về sự ra đi của cụ
Antôn Maria Nguyễn Văn Dũng tại Texas, là em
rể của bà Châu. Nguyện xin cho linh hồn Antôn
Maria được hưởng thánh nhan Chúa.

Sổ gia đình Công giáo

Văn phòng giáo xứ đã hoàn tất hồ sơ lãnh bí tích
Thêm sức năm 2017. Kính mời các gia đình có
các cháu đã lãnh nhận bí tích thêm sức năm
nay, nhận lại sổ gia đình Công giáo và chứng thư
tại bàn thông tin ở tiền sảnh nhà thờ.

Kỷ niệm thành hôn

Giáo xứ chúc mừng các gia đình kỷ niệm ngày
thành hôn, quý ông bà: Gioan Baotixita Võ Bá

Long & Anna Hồ Thị Bích Hà, 13 năm; Alphonso
Bùi Duy Hồ Điệp & Maria Nguyễn T. Minh Anh,
13 năm; Phaolô Nguyễn Thanh Diệp & Mađalêna
Nguyễn Thị Phiên, 14 năm; Giuse Vũ Công Thắng
& Rosa Nguyễn Thị Huệ Thanh, 11 năm; Phanxico
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Xavie Nguyễn Quang Việt & Maria Lê Thị Minh
Liên, 15 năm; Tadeo Nguyễn Minh Dũng & Teresa
Nguyễn Thị Thanh Hải, 26 năm; Nguyễn John &
Nguyễn T. Vân, 5 năm; Trần Thiên Triều & Vũ
Thị Hoàng Oanh, 13 năm; Phaolô & Maria, 40
năm. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các gia

đình ông bà luôn được sống trong ân phúc và
tình thương.

Quyên tiền lần 2

Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 25 tháng 6
quyên tiền lần 2 cho quỹ xây dựng của giáo xứ.

Chúc mừng

Giáo xứ chúc mừng cháu Stêphanô Nguyễn Gia
Lâm được lãnh bí tích Rửa tội trong thánh lễ 8:00
am, Chúa Nhật 25 tháng 6. Cháu Stêphanô là
người con thứ ba của gia đình anh chị Stêphanô
Nguyễn Gia Nghiêm & Maria Nguyễn Thị Hồng
Nhung, do chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Huyền
đỡ đầu.

Giới Thiệu Lớp Nhập môn Kinh Thánh

Thánh Augustine có nói cách ví von: “Thánh
Kinh là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi cho
chúng ta là bạn hữu của Người.” Khi nói đến
thư tình, người ta thường chú ý đến những dòng
chữ chất chứa yêu thương hơn là xét nét về văn
phạm sai câu lỗi vần. Cũng vậy, tinh thần học
hỏi Thánh Kinh không nhằm nghiên cứu văn
chương hay lịch sử mà là khám phá và cảm
nhận Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người
trong chương trình cứu độ.
Với tinh thần đó, lớp Nhập Môn Thánh Kinh,
do cha Nguyễn Văn Phương hướng dẫn, giới
thiệu cách đọc “bức thư tình”, qua việc tìm
hiểu những khái niệm nền tảng cho việc đọc
Kinh Thánh: Mặc khải, linh hứng, Giao ước, các
nghĩa trong Thánh Kinh, chú giải Thánh Kinh,
quy điển Thánh Kinh… Kế đến, lớp học dẫn
vào tìm hiểu ý nghĩa tên gọi, cấu trúc và vị trí
của các sách Cựu Ước: Ngũ Thư, các sách Lịch
sử, các sách Giáo huấn, và các sách Ngôn sứ;
trong Phần Tân Ước, lớp học giới thiệu về tác
giả, nội dụng và Đạo lý của các sách Tin Mừng,
các Thư của thánh Phaolô, các thư Chung, và
sách Khải huyền.
Công đồng Vatican II mời gọi mọi Kitô hữu siêng
năng học hỏi Thánh Kinh để đi vào cuộc đối
thoại với Thiên Chúa. Hy vọng rằng lớp Nhập

Môn Kinh Thánh gồm 10 buổi học, các tối thứ
Hai và thứ Năm, từ 7:00 pm đến 9:00 pm trong
tháng Bảy, phần nào giúp cho học viên cách
tiếp cận Kinh Thánh để có thể bước vào tương
quan mật thiết với Thiên Chúa, và nhất là để Kinh
Thánh hướng dẫn đời sống người Kitô hữu. Kính
mời quý bổn đạo và giảng viên giáo lý ghi danh
tại tiền sảnh nhà thờ.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đọc kinh Gia đình
Nhân dịp cử hành tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa
Giêsu, Đoàn LMTT tổ chức đọc kinh lúc 6 giờ
chiều các ngày Chúa Nhật trong tháng tại gia
đình các hội viên:
Chúa Nhật ngày 28/6 tại gia đình ÔB Nguyễn
Trọng Thanh. Đia chỉ: 3005 Dillard Dr. Glen Allen
Va 23060

Thừa tác viên đọc sách thánh
June 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

24, 8:00pm

Trịnh Gia Bảo

Nguyễn Gia Huy

25, 8:00am

Nguyễn TT. Hoàng Nguyễn T. Trinh

25, 10:30am

LMTT

LMTT

July 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

2, 8:00am

Nguyễn T. Phúc

Nguyễn T.A. Vân

2, 10:30am

Võ Kim Tuyền

Võ Đông

9, 8:00am

Phan L.B. Ngọc

Đặng Thanh Hải

9, 10:30am

Cao Đình Tuyên

Đỗ Hiếu Liêm

16, 8:00am

Nguyễn Thu Thảo Trần Quang Kiệt

16, 10:30am

Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Ngọc Mỹ

23, 8:00am

Nguyễn Thu Thuỷ Nguyễn Trọng Thanh

23, 10:30am

Nguyễn T.T. Trang Nguyễn Văn Lanh

30, 8:00am

Vũ Thanh Mẫn

30, 10:30am

Nguyễn Phú Cường Nguyễn Thái Tuyên

Vũ T.T. Mai

Lưu ý về trang phục dành cho thừa tác viên
đọc sách thánh và lời nguyện giáo dân: Nam:
áo sơ mi tay dài màu nhạt, quần tây màu sậm,
giầy đen, vớ đen, hoặc mặc suit là phù hợp nhất!
Nữ: áo sơ mi màu nhạt tay dài, quần tây màu
sậm, giầy đen, vớ đen, hoặc thanh nhã nhất là
mặc suit hay áo dài truyền thống.

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
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
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

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.

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 6:00
pm đến 8:00 pm, bắt đầu từ ngày 11 tháng 7
đến 17 tháng 8. Học viên ghi danh xin liên lạc
văn phòng nhà thờ St. Mary: 804-740-4044.

Thu Nhập GX
Hiện kim

$

Ngân phiếu

$

Tổng cộng
Đợt II cho địa phận

2,923
1,120

$

4,043

$

1,233

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật thứ 13 TN năm A
Phúc âm: Mt 10, 37-42
37
“Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không
xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình
hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không
vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng
với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ
mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm thấy được. 40 “Ai đón tiếp anh em là
đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp
Ðấng đã sai Thầy. 41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ,
vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng
dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người
công chính, vì người ấy là người công chính, thì
sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công
chính. 42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ
này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì
kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh
em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
Ðòi Hỏi Và Vinh Dự Của Môn Ðệ

Chúa Giêsu tuyên bố: ai yêu mến cha mẹ, con
cái hơn Người thì không xứng đáng là môn đệ
của Người. Và Người còn đòi hỏi hơn nữa khi
tuyên bố tiếp theo: “Kẻ không vác lấy khổ giá
mình mà theo Ta, ắt không xứng với Ta”. Nếu
được phép làm một phân tích văn chương nho
nhỏ, chúng ta có thể nói các đòi hỏi đã được
đưa ra càng ngày càng gắt gao hơn. Ðầu tiên
Chúa chỉ đòi người môn đệ phải yêu Người hơn
cha mẹ; rồi Người bảo họ phải yêu Người hơn
cả con cái là những giọt máu của chính bản
thân mình; cuối cùng Người lại buộc họ phải
vác lấy khổ giá mà đi theo Người tức là phải
yêu Người đến nỗi không sợ chết và dám bỏ

mạng sống vì Người.
Nói cách khác, Chúa đòi người môn đệ phải từ
bỏ tất cả, ngay cả mạng sống mình để đi theo
và yêu mến Người. Người không cho phép môn
đệ nào được lấy cớ yêu cha yêu mẹ, yêu con
cái hay sự sống của mình mà từ chối với Người
một điều gì khiến Người thấy tình yêu của môn
đệ đối với Người chưa thật hoàn toàn và Người
chưa là tất cả đối với họ. Người có thể đòi hỏi
như thế bởi chính Người đã từ bỏ tất cả vì môn
đệ và để cho người ta trở thành môn đệ. Chúng
ta đã thấy Người đã nộp mình chịu chết cho
những kẻ Người thương yêu như thế nào. Tình
yêu lớn lao như vậy và tuyệt đối như thế chỉ thấy
người môn đệ xứng đáng khi họ cũng yêu tuyệt
đối và lớn lao như vậy.
Ðức Giêsu đã đưa ra những đòi hỏi tuyệt đối,
không phải nhân danh sự chết của mình cho
những người mình yêu thương, nhưng nhân
danh bản tính Thiên Chúa ở nơi mình và vì mình
là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể
đòi hỏi một cách tuyệt đối như vậy. Mọi sự, mọi
người và nhất là sự sống đều là của Thiên Chúa
ban cho chúng ta. Người có quyền đòi chúng ta
phải dâng tất cả lại cho Người, nhất là khi hiến
dâng đây, chúng ta không những không mất mát
mà còn được lãnh nhận gấp trăm, gấp nghìn.
Dĩ nhiên, khi tuyên bố những lời này, Đức Giêsu
chuyển tiếp từ bình diện tự nhiên sang bình diện
siêu nhiên, từ những sự ở đời này sang những
thực tại vô hình. Những hy sinh mà người môn
đệ phải chịu rất là thực tế, còn phần thưởng
dành cho họ vẫn đòi hỏi một niềm tin. Thế nên
không thể nói đến sự hy sinh của họ không
thoát khỏi vòng danh lợi. Chúa Giêsu đòi người
môn đệ phải dám hy sinh tất cả cho Người để
chứng tỏ tình yêu đối với Người. Khi hy sinh như
vậy họ tìm được sự sống.
Hơn nữa, Thiên Chúa sẵn sàng thưởng công
cho những ai có một cử chỉ tốt lành nào đó đối
với các môn đệ, dù chỉ biếu họ một bát nước
lã mà thôi. Với lời hứa này Người khuyến khích
mọi người yêu mến các môn đệ của Người, cho
dù họ thật bé mọn trước mặt thế gian. Tóm lại,
Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng là người môn đệ
đi theo Người phải có lòng yêu mến Người đến
nỗi sẵn sàng hy sinh đến cả mạng sống. Thật
vậy, đó chính là nếp sống của người môn đệ đối
với Thiên Chúa. Vinh dự của người môn đệ là
bất cứ ai quảng đại trợ giúp họ đều không mất
phần thưởng trên Nước Trời.
(Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm)

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Year A
Gospel: Mt 10:37-42
Jesus said to his apostles: “Whoever loves father or mother more than me is not worthy of
me, and whoever loves son or daughter more

than me is not worthy of me; and whoever does
not take up his cross and follow after me is not
worthy of me. Whoever finds his life will lose
it, and whoever loses his life for my sake will
find it.
“Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent
me. Whoever receives a prophet because he
is a prophet will receive a prophet’s reward,
and whoever receives a righteous man because
he is a righteous man will receive a righteous
man’s reward. And whoever gives only a cup
of cold water to one of these little ones to drink
because the little one is a disciple - amen, I
say to you, he will surely not lose his reward.”
(http://www.usccb.org)

Reflection

Whenever there is a discussion about prayer,
the question that most often arises is about
distractions. We have every good intention to
keep ourselves focused on God, but our mind
tends to have a mind of its own! Our thoughts
wander. We begin to think about what we forgot
to buy at the grocery but need to make dinner,
why the youngsters aren’t home yet, the harsh
words we exchanged with someone, how exhausted we are, why we can’t figure out the
new cell phone. Our behaviors and choices can
wander, too. We are serious about following Jesus’ commandment of love, but find ourselves
slipping when we choose to fritter away time on
too much TV watching rather than spending it
with someone who is lonely, or when we stretch
a fifteen-minute break at work into a half hour,
or when we needlessly tear into another over
some small annoyance. It is so difficult for us to
be consistently single-minded about prayer and
Gospel living. In fact, it is pretty difficult for us
to be single-minded about anything! In this Sunday’s gospel Jesus is calling his apostles (and
us) to single-mindedness. Jesus clearly states
that he is to be above everyone and everything
in our lives - even family. This is a pretty radical
single-mindedness! But this does not mean that
we ignore others. Jesus also says that whoever receives his followers receives him. Jesus
is reminding us that our relationship to him is
expressed in our relationship with each other.
In giving and receiving we make evident that
Jesus is the center and focus of our lives. In
giving and receiving we lose our lives for the
sake of others. In giving and receiving we find
fullness of Life - Jesus himself. We can’t receive
unless someone gives. When we think about it,
so much of our lives depends upon the generosity of others. And all life and everything we do
depends upon the utter generosity of God. God
gives everything. God created this world, God

saves us from our wandering, God graces us
with divine Presence and love. God’s greatest
Gift, of course, is the divine Son. Jesus took
on our human flesh with all its weaknesses,
except that Jesus never sinned. Because Jesus understands our tendency to wander, he
reminds us to keep love of God above everyone
and everything, full well knowing how difficult
that is for us. Full well knowing how willing we
are to “take up his cross” but then stumble
through our wandering into selfishness and
greed and putting ourselves first. Jesus reminds us that we cannot always be takers. To
“take up his cross” and lose our life for Jesus’
sake means that we must be givers as well as
receivers. In giving to each other we learn to
receive from God. In giving to each other we
learn the self-giving that defines a disciple of
Jesus. In giving to each other we learn that we
are Jesus’ Presence to others, even when we
wander.

To the point:

In this gospel Jesus clearly states that he is to
be above everyone and everything in our lives
- even family. But this does not mean that we
ignore others. Jesus also says that whoever
receives his followers receives him. In giving
and receiving we make evident that Jesus is
the center and focus of our lives. In giving and
receiving we lose our lives for the sake of others. In giving and receiving we find fullness of
Life - Jesus himself.
(Source: Living Liturgy 2017)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00 PM Thứ Bảy 24 tháng 6
• Lh Anê Nguyễn Thị Chiêu
• Lh Antôn Maria Nguyễn Anh Dũng mới qua
đời tại TX
• Lh đức cha Giuse Trương Cao Đại
• Lh Gioan Baotixita Vũ Sử mới qua đời tại TX
• Lh Lý Văn Hoa & Phêrô Phạm Nhựt
• Lh Maria Nguyễn Thị Ba
• Lh thầy Gioan Baotixita Bùi Văn Toán
Thánh lễ 8:00 AM Chúa Nhật 25 tháng 6
• Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô & Đức Mẹ
hằng cứu giúp (Bà Bảo)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (ÔB Thật)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (ÔB Thông gia)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (Ông Chấn)
• Lh Antôn Maria Nguyễn Anh Dũng mới qua
đời tại TX
• Lh Gioan Baotixita Vũ Sử mới qua đời tại TX
• Lh Giuse, Anna (Gđ Khanh Ngọc)

• Lh Giuse, Maria, Phanxicô, Anna, Phêrô (ÔB
Hau Dung)

• Lh Maria Tăng Thị Xuyến (Gia đình)
• Lh Maria, Anna & các lh
• Lh Mattha Nguyễn Thị Son, lễ giỗ (Gđ Thái
Hưng & Ngọc Hằng)

•
•
•
•

Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
Lh mẹ Anna Phạm Thị Vinh (Con Anh Thư)
Lh Tadeô, Tôma, Maria (Trâm, Kha & các cháu)
Lh Vicente Nguyễn Văn Kiển, lễ giỗ (Gđ Thái
Hưng & Ngọc Hằng)

• Lh Vincentê & Phêrô (Gđ Trần Thiên n)
• Xin lễ tạ ơn
• Xin lễ tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria &
Thánh Cả Giuse (Cúc Natali)
• Xin ơn bình an trong việc làm
• Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban cho gia
đình bình an (Chị Hoa)

Thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật 25 tháng 6
• Các đẳng lh
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (Bà Tâm Phát)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (Ông Huỳnh & các con)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (Anh Vân)
• Lh Anna Phạm Thị Vinh (Trâm Kha & các cháu)
• Lh Antôn Maria Nguyễn Anh Dũng mới qua
đời tại TX
• Lh Gioan Baotixita (Hương & Minh)
• Lh Gioan Baotixita & Phaolô (Gđ Sỹ & Phụng)
• Lh Gioan Baotixita Vũ Sử mới qua đời tại TX
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Marguerita Đào Phương Liên
• Lh Maria & Marguerita
• Lh Maria & Phaolô (Trần Thị Chiêng)
• Lh Maria Hoàng Thị Cận (Hoàng Mai Vũ)
• Lh Maria Mađalêna, Matthêu, Giuse (Con &
các cháu)

• Lh Maria Nguyễn Thi Hai
• Lh Maria Phêrô, Maria Giuse, Phêrô (Thê Vũ)
• Lh Mattha Nguyễn Thị Son, lễ giỗ (Nguyễn
Chí Vinh)

•
•
•
•
•

Lh một người vừa qua đời
Lh Phaolo Gene (Tam Nguyen)
Lh Phaolô Vũ V. Duy (Hoàng Mai Vũ)
Lh Têrêsa (Liên)
Lh Vicente Nguyễn Văn Kiển, lễ giỗ (Nguyễn
Chí Vinh)

• Xin lễ tạ ơn Chúa đã ban bình an & ơn lành
cho gđ con (Hồng Nguyễn)
• Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý
• Xin ơn bình an
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