
 

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2020 

“Can đảm lên, đừng sợ !   

Này Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.” (Is 35:4) 

CÁC NGÀY LỄ 

(1) Thứ Sáu đầu Tháng ngày 4 tháng 12 

Thánh Lễ trực tuyến và Chầu Thánh Thể lúc 8:00PM 

(2) Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng và buộc 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12. Thánh lễ vào 8:00PM 

GIẢI TỘI MÙA VỌNG THỨ SÁU (11/12) VÀ THỨ BẨY (12/12) 

LƯU Ý: Những ai xưng tội, xin ghi danh tại trang nhà Giáo xứ vào một trong ba buổi sau đây  

và vui lòng đến đúng giờ 

Buổi 1: Lúc 8:00 PM Thứ Sáu (11/12) 

Buổi 2: Lúc 9:00 AM Thứ Bẩy (12/12) 

Buổi 3: Lúc 8:00 PM Thứ Bẩy (12/12) Không có Thánh Lễ 8:00PM 

 LỄ ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH THỨ NĂM, NGÀY 24 THÁNG 12 (Hai Thánh Lễ) 

 LƯU Ý: Những ai tham dự, xin ghi danh tại trang Giáo xứ vào một trong hai Thánh Lễ  sau đây.  

Khi hết chỗ ngồi, xin vui lòng tham dự trực tuyến 

(1) Thánh Lễ 1: Vào lúc 6:00PM 

(2) Thánh Lễ 2: Vào lúc 8:30PM, 

LỄ GIÁNG SINH THỨ SÁU, NGÀY 25 THÁNG 12, Lễ trọng và buộc (Hai Thánh Lễ) 

LƯU Ý: Những ai tham dự, xin ghi danh tại trang Giáo xứ vào một trong hai Thánh Lễ  sau đây.   

Khi hết chỗ ngồi, xin vui lòng tham dự trực tuyến 

(1) Thánh Lễ 1: Vào lúc 8:00AM 

(2) Thánh Lễ 2: Vào lúc 10:30AM. 

QŨY CÂY NOEL  

Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng vào nhiều lãnh vực trong sinh hoạt đời sống, nhưng theo truyền thống 

Mùa Vọng, mỗi năm Giáo xứ đều có Quỹ Cây Noel. Năm nay Quỹ Cây Noel thực hiện với ước mong sửa 

chữa lại hoặc làm mới  đèn chiếu sáng cung thánh và trong Nhà Thờ. Như mọi người đã biết: Nhà Thờ chúng 

ta được xây dựng trên 20 năm nên các bóng điện hiện nay khó tìm, tiêu thụ nhiều điện, hay bị hư luôn, và ở 

những vị trí rất cao không thuận tiện khi thay bóng  mới. Chính vì thế, Quỹ Cây Noel rất mong quý ông bà anh 

chị em quảng đại ủng hộ như một món quà dâng Chúa Hài Đồng trong lúc khó khăn này và giúp cho Cung 

thánh cũng như trong Nhà thờ có thêm ánh sáng khi cử hành Phụng vụ.  

Để ủng hộ cho Quỹ Cây Noel, quý vị sử dụng: 

(1) Phong bì “những ngày lễ đặc biệt” đã in sẵn trong hộp phong bì, 

(2) Hoặc sử dụng phong bì đóng góp cuối tuần và ghi  thêm “Quỹ Cây Noel”” trên phong bì, 

(3) Hoặc sử dụng phong bì Quỹ Cây Noel trong các hộp tại Nhà Thờ và viết “số danh bộ” trên phong bì. 

Sau đó bỏ vào hai thùng trên cung thánh và cuối Nhà Thờ hoặc rổ đóng góp hằng tuần. Xin tri ân lòng hảo 

tâm của quý ông bà anh chị em đối với Nhà Chúa trong đại dịch Covid-19. 
                                      

“Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa 

và ban ơn cứu độ cho chúng con” (Tv 84:8) 


