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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai ngày 4 tháng 1, thánh Elizabeth Ann
Seton. Lễ nhớ.
Bài đọc: 1 Ga 3,22 – 4,6
Đáp ca: Tv 2,7-8.10-11
Phúc âm: Mt 4,12-17.23-25
• Thứ Ba ngày 5 tháng 1, thánh Gioan Neumann,
giám mục. Lễ nhớ.
Bài đọc: 1 Ga 4,7-10
Đáp ca: Tv 71,1-2.3-4ab.7-8
Phúc âm: Mc 6,34-44
• Thứ Tư ngày 6 tháng 1
Bài đọc: 1 Ga 4,11-18
Đáp ca: Tv 71,1-2.10-11.12-13
Phúc âm: Mc 6,45-52
• Thứ Năm ngày 7 tháng 1, thánh Raymundo,
O.P., linh mục. Lễ nhớ.
Bài đọc: 1 Ga 4,19 – 5,4
Đáp ca: Tv 71,1-2.13b-14 và 15bc.17
Phúc âm: Lc 4,14-22a
• Thứ Sáu ngày 8 tháng 1
Bài đọc: 1 Ga 5,5-13
Đáp ca: Tv 147,12-13.14-15.19-20
Phúc âm: Lc 5,12-16
• Thứ Bảy ngày 9 tháng 1
Bài đọc: 1 Ga 5,14-21
Đáp ca: Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b
Phúc âm: Ga 3,22-30
• Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, ngày
10 tháng 1
Bài đọc I: Is 42, 1-4. 6-7 (hoặc Is 40,1-5.9-11)
Đáp ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Bài đọc II: Cv 10, 34-38 (hoặc Tt 2,11-14;3,4-7)
Phúc âm: Lc 3, 15-16. 21-22

T hông B áo
Hội chợ Tết Bính Thân 2016

Nhằm duy trì bản sắc và giới thiệu truyền thống
văn hóa Việt Nam nhân dịp mừng Xuân Bính
Thân 2016, Giáo xứ tổ chức Hội Chợ Tết và
chương trình văn nghệ từ 9:00AM đến 5:00PM,
Chúa Nhật ngày 31 tháng Giêng năm 2016. Hội
Chợ Tết gồm các phần chính như bán các đặc
sản quê hương, chương trình ca nhạc, đố vui
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Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh - Năm C
7 Mr. & Mrs. Kiệt, Lan

để học, sổ số gây quỹ cho giáo xứ, ảo thuật,
sớ táo quân, múa lân và lôtô. Xin các hội đoàn
ghi danh tiết mục văn nghệ với anh Hoàng Tiếp,
hạn chót là 10 tháng 1 năm 2016.

8 Mr. Đỗ Hiếu Liêm

$

9 Mr. Hoàng Liêm

$

Chương trình vé số

10 Mr. Nguyễn H.Nguyên

$

11 Mr. Nguyễn Phước

$

Giáo xứ tổ chức vé số nhằm quy tụ đông đảo
quý khách vùng Richmond đến chung vui Hội
Chợ Tết và gây quỹ cho giáo xứ. Vé số gồm 3
giải thưởng: giải nhất $800, tương đương với
Iphone 6; Giải nhì $500, tương đương với Ipad
Mini; Giải ba $200, tương đương với Bose Bluetooth Speaker. Giá mỗi vé là $5.00. Khi mua vé
số, xin quý vị ghi tên và số điện thoại vào cuống
vé rồi gửi trả lại giáo xứ. Những cuống vé này
sẽ dùng để quay số trong ngày Hội Chợ Tết.

Ban tổ chức Hội Chợ Tết

Phiên họp ngày 30 tháng 12 đã cắt cử Ban Tổ
chức Hội Chợ Tết gồm: ông Đỗ Hiếu Liêm, ông
Nguyễn Hoàng Tiếp, ông Nguyễn Ngọc Đức,
ông Vũ Văn Huy, ông Mai Hùng Tiến, ông
Nguyễn Lê Sang, bà Tăng Linh Duyên, ông
Phạm Quang Toàn, sơ Nguyễn Thu Mai, ông
Nguyễn Gia Tuấn, ông Đoàn Ngọc Lân, và ông
Nguyễn Duy Vượng.

Quỹ cây Giáng sinh

Trong mùa Giáng sinh, giáo xứ phát hành bao
thư quỹ cây Giáng sinh, nhằm mục đích bảo
trì và cải thiện cơ sở hạ tầng của giáo xứ trong
năm 2016. Sau khi hiệp lễ, ban tiếp tân sẽ phân
phát các bao thư quỹ Cây Giáng sinh cho bổn
đạo nào chưa nhận bao thư. Các bao thư cần
ghi rõ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, và mức
đóng góp, rồi để vào các thùng dâng cúng có
hình cây Giáng sinh. Danh sách quý vị hảo tâm
đã góp quỹ cây Giáng sinh sẽ được đăng trong
bản tin mục vụ mỗi cuối tuần.

Cập nhật danh sách góp quỹ cây Giáng sinh
1 Ms. Phạm Kim Anh

$

2 Mr. Hồ Văn Cường

$

100.00
100.00

3 Mr. Nguyễn Cường

$

4 Mr. Ẩn Danh

$

5 Ms. Phạm Thu Hằng
6 Mr. Trịnh Gia Hưng

20.00

$

5.00

20.00

100.00

$

$

20.00

100.00
100.00
100.00
100.00

12 Mr. Huỳnh Thuc
13 Mr. Nguyễn Tiếp
14 Ms. Lê Anh Vân

$

5.00

100.00

$

10.00

$

Tin vui từ thương hiệu Kroger

Bổn đạo được khuyến khích gây quỹ cho giáo
xứ bằng cách 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.
Nhân đây, giáo xứ chia sẻ tin vui là thương hiệu
Kroger đã chuyển cho giáo xứ $100.98 ngày
28 tháng 12, do 33 khách hàng đã ghi danh là
thành viên của giáo xứ.

Phân Ưu

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình ông
bà Vũ Xuân Thành về sự qua đời của người Cô
là Cụ Bà Têrêsa tại Việt Nam; cũng như gia
đình ông bà Nguyễn Đình Luyện về sự qua đời
của nhạc mẫu là Cụ Bà Anna Đỗ Thị Ly. Giáo
xứ chân thành phân ưu và hiệp nguyện với các
gia đình tang quyến. Nguyện xin Chúa thương
đón nhận linh hồn Têrêsa và Anna về hưởng
nhan thánh Chúa.

Chúc mừng

Giáo xứ chúc mừng hai cháu Phêrô Phanxicô
Nguyễn Trần Tyson đã lãnh nhận bí tích Rửa
tội ngày 27 tháng 12 năm 2015 tại Giáo xứ CTTĐVN Richmond. Cháu Phêrô Phanxicô Nguyễn
là người con đầu lòng của gia đình anh chị
Phêrô Trần Minh Tâm & Maria Nguyễn Thị Lệ
Thuỷ, do anh GB Bùi Viết Phương đỡ đầu.
Trích “Quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ CTTĐVN-RVA”, ấn hành ngày 26 tháng 11 năm
2015. (Tiếp theo kỳ trước)
3. Bầu hai kiểm phiếu viên

Trên mỗi lá phiếu, mỗi thành viên ghi tên hai
người mà mình tin là họ xứng đáng để thay mặt
cử tọa để kiểm phiếu.
Thư ký điểm danh tổng số cử tri có mặt, nhờ hai
thành viên tạm thời làm kiểm phiếu viên, sau khi
thu phiếu:
1) đếm phiếu, đối chiếu với số cử tri có mặt.
Tổng số phiếu hợp pháp thường bằng hoặc ít
hơn tổng số cử tri hiện diện.
2) kiểm phiếu và chọn hai ứng viên đạt số
phiếu cao nhất sẽ là hai kiểm phiếu viên chính
thức của phiên họp bầu cử.
4. Bầu cử chức vụ đoàn trưởng
Việc bầu cử được thực hiện bằng phiếu kín, lần
lượt theo thứ tự ba vòng bầu phiếu, người đắc
cử cần đạt số phiếu quá bán tuyệt đối, tức trên
50% tổng số cử tri.
Vòng bầu cử I
Trên phiếu bầu cử, cử tri viết tên một thành viên
mà mình tin là xứng đáng và thỏa mãn những
điều kiện dành cho chức vụ đoàn trưởng (x. số
I.1.). Các phiếu viết không đúng tên ứng viên sẽ
không hợp lệ và phiếu đó sẽ không được tính
vào tổng số phiếu cử tri.
1) Nếu ứng viên nào đạt số phiếu quá bán tuyệt
đối (trên 50%) sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa thành viên nào đạt số phiếu quá
bán tuyệt đối, sẽ chọn 04 thành viên có số
phiếu cao nhất trong vòng bầu cử I làm ứng
viên cho vòng bầu cử II.
Vòng bầu cử II
1) Trong số 04 ứng viên, vị nào đạt số phiếu
quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu chưa có ứng viên nào có số phiếu quá
bán tuyệt đối, sẽ chọn 02 ứng viên có số phiếu
cao nhất trong vòng bầu cử II làm ứng viên cho
vòng bầu cử III.
Vòng bầu cử III
1) Trong số 02 ứng viên, vị nào đạt số phiếu
quá bán tuyệt đối sẽ đắc cử.
2) Nếu số phiếu của 02 ứng viên ngang nhau,
vị nào lớn tuổi hơn sẽ đắc cử. Tuổi không tính
theo khai sanh mà tính từ ngày ứng viên ghi
danh vào giáo xứ.
Sau khi đã có kết quả bầu cử chức vụ đoàn
trưởng, thư ký sẽ viết tường trình và gửi lên cha
chánh xứ phê chuẩn. Trong vòng 5 ngày, cha
chánh xứ sẽ có thư chấp thuận hay không chấp
thuận kết quả bầu cử. Nếu kết quả bầu cử được
chấp thuận, đoàn trưởng đắc cử sẽ cùng với ban
điều hành sắp mãn nhiệm, sắp xếp một buổi họp
thuận tiện để tiến cử thêm các chức vụ còn lại
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

của ban điều hành.
5. Tiến cử các chức vụ khác như Đoàn phó, thư
ký, thủ quỹ...
Đoàn trưởng lần lượt sẽ giới thiệu 2 thành viên
trong ca đoàn cho mỗi chức vụ: đoàn phó, thư
ký, thủ quỹ. Dĩ nhiên, ứng viên của các chức vụ
này cũng phải thỏa mãn những điều kiện ở mục
số I.1. Toàn thể cử tọa sẽ bầu chọn bằng phiếu
kín một người. Mỗi lá phiếu chỉ ghi tên 1 trong 2
người. Người nào cao phiếu sẽ trúng cử. Nếu 2
người ngang phiếu, người lớn tuổi sẽ trúng cử.
Tuổi được tính từ ngày ứng viên ghi danh vào
giáo xứ. Nhiệm kỳ của các chức vụ này sẽ mãn
hạn đúng vào ngày chức vụ đoàn trưởng hết hạn.
Sau khi đã có đầy đủ danh sách các chức vụ ban
điều hành: đoàn trưởng, đoàn phó, thư ký, thủ
quỹ, (các) chức vụ khác, thư ký viết một tường
trình về các chức vụ của ban điều hành mới, ghi
rõ thời hạn của nhiệm khóa, gửi lên cha chánh
xứ phê chuẩn lần cuối trước khi lưu vào hồ sơ
các hội đoàn của giáo xứ.

tổ chức một phiên họp, lấy phiếu tín nhiệm về
người điều hành. Phiên họp này có tầm quan
trọng giống như phiên họp bầu cử và cần tuân
thủ mọi nguyên tắc được nêu ra ở mục số I. Dĩ
nhiên, phiên họp này sẽ không có mặt vị điều
hành đương nhiệm. Dựa trên kết quả lấy phiếu
tín nhiệm, cha chánh xứ sẽ có những khuyến
cáo đối với vị đoàn trưởng và đề nghị đương sự
cải thiện cách điều hành hội đoàn trong vòng từ
hai đến ba tháng. Sau ba tháng, nếu như đương
sự không có những cải thiện trong việc tổ chức,
đồng hành và xây dựng hiệp nhất hội đoàn, Cha
sở sẽ gửi văn thư chính thức bãi nhiệm đương sự.
(Còn tiếp)

Thu Nhập GX
Hiện kim

$

Ngân phiếu

$

Tổng cộng 	

7,386

1,055

$

8,441
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III. LƯU NHIỆM, TỪ NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM

Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

1. Lưu nhiệm

Phúc âm: Lc 3, 15-16. 21-22

Xét vì lợi ích riêng của hội đoàn và lợi ích chung
của toàn thể giáo xứ, cha chánh xứ có thẩm
quyền lưu nhiệm những chức vụ điều hành, dù
những chức vụ đó đã mãn hạn theo quy chế của
giáo xứ. Theo thông lệ của giáo xứ, nhiệm kỳ của
các chức vụ điều hành là 2 năm, trừ phi có những
quy định riêng của mỗi cha sở.

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm
tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại
chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời
mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh
em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn
tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho
Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong
Thánh Thần và lửa.

2. Từ nhiệm
Trong khi ban chấp hành đang tại nhiệm, nếu
đương sự gặp khó khăn về sức khoẻ hoặc những
bất trắc xảy đến làm cản trở việc thực thi chức
năng điều hành, đương sự viết đơn từ nhiệm và
trình lên cha chánh xứ. Đang khi chờ cha chánh
xứ cứu xét và chấp thuận đơn từ nhiệm, đương
sự vẫn phải thi hành nhiệm vụ hoặc có thể tiến
cử một thành viên khác trong ban chấp hành tạm
thời điều hành hội đoàn thay mình.
3. Bãi nhiệm
Nếu như đa số các thành viên trong hội đoàn
đều công nhận rằng vị đoàn trưởng không có
khả năng đồng hành với mọi hội viên, không dấn
thân xây dựng sự hiệp nhất của hội đoàn, thư ký
và các thành viên khác trong ban chấp hành triệu
tập phiên họp, thảo một bức thư thỉnh nguyện
đệ trình lên cha chánh xứ với nguyện vọng tìm
kiếm một giải pháp tích cực giúp cho hội đoàn
được thăng tiến. Khi nhận đơn, cha chánh xứ
sẽ cứu xét đơn thỉnh nguyện, hẹn gặp một số
hội viên kỳ cựu để xác nhận hiện trạng của hội
đoàn thông qua những chứng cứ xác thực. Nếu
xét thấy đơn thỉnh nguyện là xác thực và chính
đáng, cha chánh xứ sẽ gợi ý cho ban chấp hành

15

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su
cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu
nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự
xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu.
Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của
Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.
21

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Một ngày nào đó, Đức Giêsu “sẽ ban phép
rửa trong Thánh Thần và lửa”. Nhưng trong
khi chờ đợi, Người phải hạ mình xuống nhận
phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả.
Mọi cuộc sống Kitô hữu cũng phải đi qua mầu
nhiệm Vượt Qua. Mọi cuộc sống Kitô hữu cũng
là hạ mình và tôn vinh. Hạ mình qua việc vui tươi
yêu thương chấp nhận phục vụ kẻ khác. Hạ mình
trong tình trạng vô danh và nhàm chán của cuộc
sống thường nhật theo gương Đức Giêsu sống
tại Nadarét. Hạ mình trong cuộc chiến đấu bền
bỉ chống lại tính ích kỷ tự nhiên, những khuynh
hướng muốn thống trị anh chị em, ước muốn
tiện nghi và xa hoa để sống lười biếng và huênh
hoang.
2. Nếu chúng ta sống trung thành nếp sống con

cái, ngày nào đó chúng ta sẽ được nghe Chúa
Cha tuyên bố: “Con là con của Cha”. Rồi Ngài sẽ
đưa chúng ta vào trong cuộc sống vinh quang
thâm sâu của Ngài; còn trong lúc này, Ngài sẽ
ban niềm an ủi, ánh sáng, đủ mọi thứ ân huệ
cho chúng ta.
3. Vào lúc Đức Giêsu chịu phép rửa, trời đã mở
ra: giữa con người và Thiên Chúa, lại có thể có
quan hệ thân tình. Cái hàng rào giữa Thiên Chúa
và chúng ta, đã được dựng lên do tội lỗi của loài
người, này được vĩnh viễn hủy bỏ, bởi vì bây giờ
có một người đang thường xuyên diện đối diện
với Thiên Chúa. Trời đã đóng lại vì tội lỗi, nay lại
mở ra để Thần Khí đi xuống trên một con người
có khả năng đón nhận Ngài trọn vẹn. Kể từ nay,
qua con người tên là Giêsu này, mọi người lại đi
tới được với Chúa Cha.
4. Chính là trong khi cầu nguyện mà Đức Giêsu
nhận được lời chứng của Chúa Cha và sự tỏ hiện
của Thánh Thần. Đối với chúng ta cũng vậy, cầu
nguyện là khoảnh khắc ưu tuyển để gặp được
Chúa Cha và nhận được dồi dào hơn nữa các ân
huệ của Thánh Thần.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

The Baptism of the Lord – Year C
Gospel: Lk 3:15-16, 21-22
The people were filled with expectation, and all
were asking in their hearts whether John might
be the Christ. John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water, but one mightier
than I is coming. I am not worthy to loosen the
thongs of his sandals. He will baptize you with
the Holy Spirit and fire.”
After all the people had been baptized and Jesus
also had been baptized and was praying, heaven
was opened and the Holy Spirit descended upon
him in bodily form like a dove. And a voice came
from heaven, “You are my beloved Son; with you
I am well pleased.”
(http://usccb.org/bible/readings/011016.cfm)

Reflection

Eighteenth-century English poet Alexander Pope
once remarked that if we expect nothing, we shall
never be disappointed. Such a low bar we might
set for ourselves! Yes, great expectations might
disappoint by blinding us to the good already in
front of us, or leading us to future failure. Yet,
it is better to risk disappointment than be stuck
with nothing to look forward to, nothing to excite
us, nothing to increase our hope. Expectations
spur us on to remarkable achievement; urge us
to seek excellence with greater diligence; push
us to the kind of creativeness that opens the door
for something new to happen, for discovering
new possibilities, for embracing the unknown.

The people in the gospel looked to John the
Baptist to be the long-awaited Messiah. It was
precisely their expectation – misdirected though
it was - that kept them looking for the Messiah.
John redirected them from himself to the person
of Jesus, the “beloved Son” of God. Our own
baptism with “the Holy Spirit and fire” initiates
us on a journey of discovery not only of who Jesus is, but also who we are in him. This gospel,
then, teaches us something about John, Jesus,
and ourselves.
Who was John the Baptist? He was set apart,
prophetic, radical, clear about his message of
repentance, sure about his identity as the herald
of One who would be greater than he. Who is
Jesus? He is the Messiah to whom John pointed,
the “beloved Son” of God, the One who, because
of his own prophetic, radical, and sure message,
would be misunderstood, rejected, ridiculed, deserted, crucified. Who are we? We are those
who, through our baptism “with the Holy Spirit
and fire,” are conformed to Jesus and take up
his saving mission. From his baptism by John to
his crucifixion, the Messiah did not meet mere
human expectations. Rather, he exceeded them
with his Good News, his healing, his love. From
our own baptism to our death, we also must
not meet mere human expectations. Rather, we
must achieve the full potential of our own graced
identity as God’s own people expressed through
a Gospel way of living.

To the point:

The people in the gospel looked to John the
Baptist to be the long-awaited Messiah. It was
precisely their expectation - misdirected though
it was - had kept them looking for the Messiah.
John redirected them from himself to the person
of Jesus, the “beloved Son” of God. Our own
baptism with “the Holy Spirit and fire” initiates
us on a journey of discovery not only of who
Jesus is, but also who we are in him. What great
expectations!
(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00AM Thứ Sáu 1 tháng 1
• Xin ơn bình an cho gđ trong năm mới (Bà
Lan)
Thánh lễ 10:30AM Thứ Sáu 1 tháng 1
• Xin lễ tạ ơn (Gđ Bạch Quyên)
• Lh Đaminh & Maria (Cao Đĩnh)
• Xin lễ tạ ơn 27 năm thành hôn
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 2 tháng 1
• Lh Banabê Đỗ Hữu Tài (Kim Miên)
• Lh Phêrô (Gđ Lộc & Quỳnh Anh)

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 3 tháng 1
• Lh Anna (Hội & Lành)
• Lh các người thân (Phương Anh)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gia đình)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội & Gioan Nguyễn
Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh hội viên Tông đồ Fatima
• Lh Lucia Lê Thị Ánh (ÔB Lê Duy Linh)
• Lh Maria & Giacôbê (Bà Bảng & các con)
• Lh Maria Madalena, Phêrô Maria, Tiên nhân
& mồ côi (ÔB Nguyễn Đức Phương)
• Lh Maria Tính (Nguyễn Nga Hòa Lan)
• Lh ÔB, cha mẹ & mồ côi (Gđ Thái Hưng &
Ngọc Hằng)
• Lh Phanxicô Xavie & Maria (Cháu)
• Lh Phêrô & Maria (Gđ Huy Thủy)
• Xin lễ tạ ơn & xin theo như ý nhân dịp kỉ niệm
28 năm hôn phối (AC Thanh & Mão)
• Xin lễ tạ ơn và cầu bình an (ÔB Vũ Xuân
Thành)
• Xin ơn Đức tin cho tân tòng & 2 con ở VN
(Bà Lan)
• Xin ơn thượng lộ bình an (Thanh Hùng)
Thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật 3 tháng 1
• Các đẳng lh
• Lh Anna (Nhân viên tiệm Nail Rap)
• Lh Anna Đỗ Thị Ly mới qua đời (Toản &
Trang)
• Lh Gioan Baotixita Khổng Vĩnh Thành (Matta
& Nanney)
• Lh Giuse Lê Hoàng Phong
• Lh Giuse Nguyễn Văn Thanh (Gia đình)
• Lh Maira & Giacôbê
• Lh Maria Lưu Lộc Sen (Triều & Oanh)
• Lh Maria Nguyễn Thị Thu Hương
• Lh Phanxicô Hồ Văn Thao
• Xin cho năm mới được bình an (Tam Phan)
• Xin lễ tạ ơn
• Xin lễ tạ ơn
• Xin lễ tạ ơn & xin ơn bình an cho gđ (Gđ
Tuấn Yến)
• Xin lễ tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp
• Xin lễ tạ ơn cho Vincentê Nguyễn Anh Tuấn
và Monica Dung Gia Bảo 1 năm hôn phối
(Gia đình)
• Xin lễ tạ ơn Mẹ phù hộ cho 2 chị con được
khỏi bệnh hiểm nghèo
• Xin lễ tạ ơn và như ý (Gđ Sơn Thảo)
• Xin ơn bình an
• Xin tạ ơn gia đình Thánh Gia (Nam & Nga)
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