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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 15 Thường niên ngày 11 tháng 7
Bài đọc: Is 1, 10-17
Đáp ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23
Phúc âm: Mt 10, 34 - 11, 1
• Thứ Ba trong tuần 15 Thường niên ngày 12 tháng 7
Bài đọc: Is 7, 1-9
Đáp ca: Tv 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
Phúc âm: Mt 11, 20-24
• Thứ Tư trong tuần 15 Thường niên ngày 13 tháng 7
Bài đọc: Is 10, 5-7. 13-16
Đáp ca: Tv 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
Phúc âm: Mt 11, 25-27
• Thứ Năm trong tuần 15 Thường niên ngày 14 tháng 7
Bài đọc: Is 26, 7-9. 12. 16-19
Đáp ca: Tv 101, 13-14ab và 15. 16-18. 19-21
Phúc âm: Mt 11, 28-30
• Thứ Sáu trong tuần 15 Thường niên ngày 15 tháng 7
Bài đọc: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8
Đáp ca: Is 38, 10. 11. 12. 16
Phúc âm: Mt 12, 1-8
• Thứ Bảy trong tuần 15 Thường niên ngày 16 tháng 7
Bài đọc: Mk 2, 1-5
Đáp ca: Tv 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14
Phúc âm: Mt 12, 14-21
• Chúa Nhật thứ 16 Thường niên năm C ngày 17 tháng 7
Bài đọc I: St 18, 1-10a
Đáp ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
Bài đọc II: Cl 1, 24-28
Phúc âm: Lc 10, 38-42

T hông B áo
Thánh lễ Tạ ơn của tân Linh mục Đaminh
Ngô Quốc Tuấn, O.P.

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mt

14,27), là châm ngôn mà cha Đaminh Ngô Quốc

Tuấn đã chọn cho cuộc đời mục tử theo Chúa
Kitô, trong ơn gọi dòng Anh em Giảng thuyết.
Cha Đaminh Ngô Quốc Tuấn chào đời ngày 8
tháng 8 năm 1977. Gia đình Cha hiện đang sinh
sống tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Arlington VA. Dưới sự hướng dẫn của cha GB
Nguyễn Đức Vượng, o.p. (nguyên chánh xứ giáo
xứ CTTĐVN Arlington VA, 2003 -2013), quý cha quý

thầy dòng Đa Minh, thầy Đa Minh Ngô Quốc
Tuấn đã quyết định gia nhập dòng Đa Minh
ngày 13 tháng 8 năm 2008. Thầy Đaminh tuyên
khấn lần đầu ngày 19 tháng 9 năm 2009; tuyên
khấn trọng thể ngày 1 tháng 8 năm 2013; lãnh
tác vụ phó tế ngày 30 tháng 5 năm 2014; lãnh
tác vụ linh mục ngày 24 tháng 6 năm 2016 tại
nhà thờ thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta
Canada. Cha Đaminh dâng thánh lễ tạ ơn lúc
10:30am Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 tại nhà
thờ CTTĐVN-RVA. Sau thánh lễ, trân trọng kính
mời toàn thể quý khách, quý bổn đạo và thân
hữu chung vui với giáo xứ và cha mới trong
bữa tiệc tại Hội trường thánh Vinh Sơn Liêm.

Ứng viên Hội đồng Mục vụ từ các Uỷ ban
Thứ Tư ngày 6 tháng 7, lúc 8:00pm, các Uỷ
ban nhóm họp tại Hội trường thánh Vinh Sơn
Liêm, bầu chọn ứng viên cho hội đồng mục vụ
khoá 2016-2019. Danh sách 18 ứng viên xếp
theo mẫu tự, đại diện cho 9 Uỷ ban, đều đạt
số phiếu quá bán tuyệt đối, gồm quý ông bà:

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Duy Thái Bạch, Vũ
Tường Chinh, Mai Cảnh Diệu, Đoàn Ngọc Lân,
Đỗ Hiếu Liêm, Khổng Hoàng Linh, Nguyễn Hữu
Linh, Sơ Nguyễn Thu Mai, Nguyễn Thế Minh,
Nguyễn Lê Sang, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần
Thông, Nguyễn Quang Toản, Đỗ Bá Trực, Lê
TúLinh, Sơ Nguyễn Tước, Nguyễn Duy Vượng.
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8, trong các thánh

lễ cuối tuần, toàn thể bổn đạo sẽ tiếp tục bầu
thêm 4 ứng viên Hội đồng Mục vụ, đại diện cho
khoảng 400 gia đình trong giáo xứ.

YardSale Tháng 7
Giáo xứ sẽ mở Garage Sales các ngày cuối
tuần (thứ Bảy và Chúa Nhật) ngày 16 & 17, và ngày
23 & 24 tháng 7, từ 9:00am đến 1:00pm, nhằm
mục đích gây quỹ phát triển giáo xứ. Xin quý
bổn đạo hiến tặng nhà thờ những mặt hàng gia
dụng như: máy tính, TV, tủ lạnh, máy giặt, đồ
điện, bàn ghế, chén dĩa v.v…và để ngay trước
cửa Hội trường Giáo xứ, hoặc gửi tin nhắn vào
điện thoại: 571-598-6223. Trong những ngày
Yardsale, giáo xứ cũng bán ẩm thực sau các
thánh lễ cuối tuần. Tham gia giúp việc Yardsale
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gồm quý ông bà: Nguyễn Đức Tuệ, Trần Thị
Phương, Trần Yến Hương, Trịnh Thuỳ Dương,
Nguyễn Duy Hưng, Đoàn Minh Kha, Nguyễn Lê
Khôi Nguyên, Phạm Mai Quế, Mai Hùng Tiến,
Nguyễn Thu Thảo & các thiện nguyện viên.

Đêm nhạc “Mùa Thu Tri Ân”
Giáo xứ tổ chức đêm nhạc “Mùa Thu Tri Ân”
vào Chúa Nhật 4 tháng 9 năm 2016 cho cộng
đồng người Việt. Quý vị sẽ được thưởng thức
những nhạc khúc trữ tình do danh ca Hà Thanh
Xuân và nghệ sĩ vùng phụ cận lưu diễn. Ngoài
ra, đêm nhạc Mùa thu Tri ân cũng nhằm gây
quỹ cho các dự án phát triển giáo xứ bằng
chương trình vé số, đấu giá những tác phẩm
nghệ thuật, phục vụ ẩm thực... Giáo xứ sẽ gửi
vé số đến gia đình quý bổn đạo, các cơ sở
thương mại và nhà tài trợ.
Phát thưởng cho các học sinh ưu tú
Để khích lệ các học sinh chăm học và tuyên
dương tài năng trẻ, Hội người Việt Richmond
sẽ phát thưởng cho các em học sinh từ mẫu
giáo đến lớp 12, đạt GPA cuối năm từ 4.0 trở
lên, hoặc toàn bộ điểm A, xin ghi tên phụ
huynh, điện thoại liên lạc, đính kèm bảng
điểm, nộp tại hộp Drop-Off Box “Student Report Cards” tại tiền sảnh nhà thờ. Hạn chót là
ngày 7 tháng 8, 2016. Lễ phát thưởng được tổ
chức vào chiều Chúa Nhật từ 1:00pm-3:00pm,
ngày 28 tháng 8, tại Deep Run Park, Shelter
4 & 5, số 9900 Ridgefield Pkwy RVA 23233.
Chúc mừng
Giáo xứ chúc mừng anh chị Phêrô Nguyễn
Thanh Quốc & Têrêsa Lê Thuý Vân cử hành Bí
tích Hôn phối trong thánh lễ 8:00pm thứ Bảy,
ngày 9 tháng 7 năm 2016, tại nhà thờ CTTĐVN
RVA, cùng với hai người làm chứng là anh chị
Trương Lượm và Nguyễn Oanh. Nguyện xin
Thiên Chúa chúc lành cho tình yêu hôn nhân
của anh chị mọi ngày trong suốt cuộc đời.
Tri ân
Nhân dịp tổ chức tiệc mừng tân Linh mục,
cha Đaminh Ngô Quốc Tuấn, giáo xứ chân
thành cảm ơn quý Đoàn thể và bổn đạo đã

hiệp lời tạ ơn Chúa, tham dự nghi lễ, tổ chức
tiệc mừng và giúp góp ẩm thực: Huynh đoàn
thánh Máctinô, ca đoàn Seraphim, hội Các Bà
Mẹ Công giáo, Hiệp sĩ Đoàn, phong trào Tông
đồ Fatima, Đoàn Thiếu nhi Thánh thể Gioan
Boscô, ca đoàn Têrêsa, Trường thánh Vinh Sơn
Liêm, Đoàn LMTT, các gia đình ông bà: Phạm
Viết Khiết, Mai Viết Huyền, Phạm Văn Tính,
Lý Hồng Lạc, Nguyễn Quốc Bình, Trần Ngọc
Thoại, Nguyễn Ngọc Thảo, Mai Hùng Tiến,
Đoàn Ngọc Lân, Nguyễn Duy Vượng, Nguyễn
Văn Hạnh (DC), Nha sĩ Nguyễn Hưng (DC), quý
Nữ tu Cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Phú
Xuân, & quý thiện nguyện viên. Nhân đây, thay
lời cho tân linh mục Đaminh và Phụ tỉnh thánh
Vinh Sơn Liêm, chúng con chân thành tri ân
toàn thể thành viên Hội nuôi dưỡng Ơn gọi Đa
Minh. Nhờ lời cầu nguyện liên lỉ và tấm lòng
quảng đại của quý vị, Hội thánh sẽ vẫn có
thêm những linh mục và tu sĩ phục vụ cộng
đồng người Việt tại Bắc Mỹ.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger
Giáo xứ gây quỹ nhờ quý vị 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.
Gây quỹ từ thương hiệu “Smile.Amazon.com”
Để 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.
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
ngày 12 tháng 7 đến 18 tháng 8, tại phòng St.
Anne Room. Xin quý học viên ghi danh với
bà Rebeca tại địa chỉ điện thư: roxenreider@
stmarysrichmond.org
Lớp học Tiếng Anh ESL.
Nhà thờ Saint Mary, 9505 Gayton Rd Henrico
VA 23229, mở lớp dạy tiếng Anh ESL vào các
buổi sáng thứ Tư, 10:00-12:00noon, từ ngày 16
tháng 9 đến cuối tháng 5 năm 2017. Học viên
ghi danh với bà Rebecca tại địa chỉ điện thư:
roxenreider@stmarysrichmond.org
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H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 16 Thường niên năm C
Phúc âm: Lc 10, 38-42
38
Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một
người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.
39
Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ
ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40
Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô
tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình
con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?
Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa
đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng
nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần
thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất,
và sẽ không bị lấy đi.”
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm
1. Đối với Mácta, tiếp khách là chuyện quan
trọng nhất. Thường thường chúng ta gặp nguy
cơ bị thu hút bởi mối bận tâm đối với các nhu
cầu vật chất, đối với đồ ăn thức uống, chuyện
ăn mặc, nhà cửa trú ngụ, những tiện nghi,
và chúng ta dùng hết năng lực và thì giờ cho
những chuyện ấy. Dĩ nhiên, cần phải quan tâm
đến những điều ấy. Nhưng cũng phải thấy rằng
chỉ lo chừng ấy chuyện thì chưa đủ. Phải có
một bậc thang các giá trị để đi theo.
2. Các Kitô hữu cần thường xuyên xét lại hệ

thống các xác tín và các thói quen của mình để
sẵn sàng điều chỉnh. Người tín hữu cần được
thanh thoát, không bị ràng buộc bởi những
thói quen cá nhân, khuynh hướng hưởng thụ,
mức sống. Không phải chỉ đơn giản chấp nhận
những gì môi trường chung quanh coi là thông
thường, cần thiết và đúng đắn, là đã đủ. Người
Kitô hữu còn cần phải suy nghĩ về những gì là
thật sự cần thiết và đúng đắn. Đức Giêsu đặt
việc lắng nghe lời Người vào chỗ nhất. Như thế,
Kitô hữu chúng ta cần có một thời gian yên
tĩnh và suy tư để cầu nguyện. Chúng ta cần
phải thường xuyên lắng nghe Đức Giêsu và để
Người chỉ đường. Khi đó, chúng ta không được
tránh né cố gắng và thậm chí đau khổ để có
thể tái định hướng và thay đổi.
3. Trong đời sống chung (cộng đoàn tu trì, gia
đình, giáo xứ…), cần biết thường xuyên đặt câu

hỏi: “Những người khác đang muốn gì? Họ
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

đang cần gì, ngoài những của cải vật chất?”.
Khi đó, hẳn là ta sẽ thấy rằng những người ấy
đang đặc biệt cần được chúng ta quan tâm
và cần có thì giờ của chúng ta. Các em bé
không chỉ cần được ăn cái gì mà thôi. Các
cha mẹ phải có giờ cho chúng, để chơi với
chúng, để trả lời những câu hỏi của chúng, để
giúp chúng kể những kinh nghiệm của chúng.
Những người già cũng muốn xin chúng ta có
thì giờ cho họ, muốn chúng ta lắng nghe họ,
chúng ta hiệp thông vào các suy tư, các mối
bận tâm, và cả những kỷ niệm của họ. Những
người thợ trong một hãng xưởng không chỉ
cần một đồng lương hậu hĩ; họ cũng cần được
quan tâm và nhìn nhận, cần một lời khen và
một lời nói nhân ái. Giúp đỡ về vật chất mà thôi
thì chưa thỏa mãn được nhu cầu số một là có
giờ cho nhau, lắng nghe nhau trong kiên nhẫn
và yêu thương và sống cho nhau.
4. Không nên dựa vào những nhận định của

Đức Giêsu mà chê Mácta. Dĩ nhiên, đến một
lúc nào đó, Mácta sẽ ngưng việc bếp núc
để lắng nghe Đức Giêsu, cũng như đến một
lúc nào đó, Maria sẽ ngưng việc lắng nghe
Đức Giêsu để tiếp tay với chị mà dọn cơm
đãi khách. Nhưng nói như thế là đơn giản cho
rằng truyện này phản ánh một hoàn cảnh lịch
sử chính xác với những đường nét được tường
thuật. Trong thực tế, truyện này là một mẩu
sinh hoạt được cắt khỏi khung cảnh thực tế
để biến thành một dụ ngôn nói về việc ưu tiên
lắng nghe giữ Lời Chúa. Đàng khác, theo Tin
Mừng Luca, và phải nói là theo truyền thống
Kinh Thánh nữa, lắng nghe có nghĩa là tuân
giữ, là vâng phục. Ngày lễ thánh Mácta 29-7
chính là một cách cho thấy truyện này như
là một tấm huy chương duy nhất có hai mặt:
một bên, ta có Maria, và bên kia, ta có Mácta.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Sixteenth Sunday in Ordinary Time – Year C
Gospel: Lk 10:38-42
Jesus entered a village where a woman whose
name was Martha welcomed him. She had a
sister named Mary who sat beside the Lord at
his feet listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and
said, “Lord, do you not care that my sister
has left me by myself to do the serving? Tell
her to help me.” The Lord said to her in reply,
“Martha, Martha, you are anxious and worried
about many things. There is need of only one
thing. Mary has chosen the better part and it
will not be taken from her.”

(http://www.usccb.org)

Reflection
Attentiveness can be challenging sometimes.
An older sister is trying to finish a term paper
while her little brother keeps pestering her to
play. Friends are out for a nice dinner together
to catch up on news and one keeps answering
her cell phone. The dog keeps barking to be
let out while the owner is riveted to the ball
game on TV. To be attentive - especially to be
attentive to another person - means that we
focus, that we eliminate distractions, that we
allow one thing to command our full attention.
This gospel is about attentiveness. Martha is
attentive about getting food prepared and
serving; Mary is attentive about listening to
her Guest. Both are doing good things. However, one is choosing the “better part.” Jesus
tells Martha in this gospel that there “is need
of only one thing.” What is it? On the surface, the answer would seem to be “listening
to him speak,” as Mary is doing. Even this
is not enough, however. We must also heed
how Jesus judges Martha: “you are anxious
and worried about many things.” The “one
thing” is to be single-minded, single-hearted,
open-minded, open-hearted. The “one thing”
is to surrender ourselves to Jesus’ Presence,
whether sitting or standing, resting or working,
receiving or giving. The gospel is about hosts
and guest and hospitality, but Jesus puts an
unparalleled twist on the notion of hospitality. Martha’s “hospitality” was made edgy
because of her becoming burdened with the
cooking and serving and only focusing on that,
losing sight of Jesus. Martha settles for being
only a servant (and complaining about it at that!)
while Jesus is looking for disciples. Mary’s
hospitality was more gracious than Martha’s
because she focused her attention on Jesus:
“sat beside the Lord at his feet listening to
him.” The surprise is that Jesus affirms that
the “better part” is to be attentive to his Presence. The “better part” is to be a disciple, attuned to the Master! A welcoming hospitality
implies an “at-homeness” and belonging that
parallels the unique relationship of disciple to
Jesus. A welcoming hospitality does not mean
choosing either serving or listening. It means
that whatever we are doing, we are attentive
to Jesus’ Presence. Sometimes listening and
learning about discipleship, as Mary is doing,
is what we must choose. Sometimes being
about the everyday tasks of life and serving
others, as Martha is doing, is what we must

choose. Jesus judges us not so much for
choosing either listening or serving, but for
choosing to be attentive to his Presence.

To the point:
Jesus tells Martha in this gospel that there
“is need of only one thing.” What is it? On the
surface, the answer would seem to be “listening to him speak,” as Mary is doing. Even this
is not enough, however. We must also heed
how Jesus judges Martha: “you are anxious
and worried about many things.” The “one
thing” is to be single-minded, single-hearted,
open-minded, open-hearted. The “one thing”
is to surrender ourselves to Jesus’ Presence,
whether sitting or standing, resting or working,
receiving or giving.

•
•
•
•
•
•
•
•

(Vợ & các con)

•
•
•
•

Lh Phêrô Vũ Bá Ninh
Xin cho gđ được bình an (Bà Lan)
Xin lễ tạ ơn Chúa & Mẹ Maria (Phúc & Vân)
Xin lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các linh
mục được ơn hăng say phục vụ Hội thánh
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse

(Source: Living Liturgy 2016)

Ý Lễ

Lh Giuse mới qua đời (ÔB Vũ Thành)
Lh Giuse Nguyễn Văn Hương
Lh Maria Lan & xin lễ tạ ơn gđ Thánh Gia
Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi
Lh Maria Trần Thị Vì (Các con cháu)
Lh Nicôla Vũ Gia Đệ
Lh Phêrô Nguyễn Thanh Ngàn & lh mồ côi
Lh Phêrô Nguyễn Văn Gẫm, lễ giỗ 3 năm

(Bà Bảo)

• Xin lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse
(Hội & Lành)

• Xin theo như ý
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 9 tháng 7
• Cầu nguyện cho anh chị Phêrô Nguyễn • Xin ơn thượng lộ bình an (ẩn danh)
Thanh Quốc và Têrêsa Lê Thuý Vân được • Xin ơn bình an cho thành viên Hội Nuôi
chung thuỷ nhân ngày thành hôn
dưỡng Ơn gọi còn sống và qua đời
• Lh Gioakim, Đaminh & Maria mới qua đời
Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 10 tháng 7
• Lh Phêrô, Phanxicô Xaviê, Giuse, lễ giỗ
• Cầu nguyện cho tân linh mục Đaminh được
• Xin lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các linh
ơn bền đỗ (CVM)
mục được ơn hăng say phục vụ Hội thánh • Lh Bonaventura (Bà Nhật)
• Xin ơn thượng lộ bình an (ẩn danh)
• Lh Đaminh Ngô Viết Mùi (CVM)
• Xin ơn bình an cho thành viên Hội Nuôi • Lh Gioakim mới qua đời tại VN (Gđ Cường
dưỡng Ơn gọi còn sống và qua đời
& Tuyên)

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 10 tháng 7
• Bốn lh Giuse (Gđ Khanh Ngọc)
• Các lh mồ côi & quê hương Việt Nam (Anna
Thuý)

• Các lh mồ côi & thai nhi (Bà Bảo)
• Các lh thai nhi (Bà Lan)
• Cầu xin Chúa & Mẹ Maria ban phúc lành hồn
xác cho gđ (ÔB Trị)
• Lh Anna mới qua đời (ÔB Vũ Thành)
• Lh Anna mới qua đời tại Cali (Gđ Khanh Ngọc)
• Lh Augustinô Tạ Minh Đức (Thuỷ Trần)
• Lh Cụ Cố Đaminh Nguyễn Văn Thanh (ÔB
Vũ Thành)

• Lh Giacôbê, Madalena (ÔB Trị)
• Lh Gioakim (Gđ Khôi Vân)
• Lh Gioakim Nguyễn Văn Thanh (Quyền &
Sương)

•
•
•
•

Lh Gioan Baotixita & Save
Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
Lh Giuse & Anna (Gđ Khanh Ngọc)

• Lh Gioakim Nguyễn Văn Thanh (Quyền &
Sương)

•
•
•
•
•
•
•
•

Lh Giuse (Loan)
Lh Giuse Trịnh Văn Phú (Hiền nội)
Lh Giuse Trịnh Văn Phú (Gđ ÔB Đỗ Doãn Nhơn)
Lh Giuse Trịnh Văn Phú (ÔB Phạm Viết Khiết)
Lh Giuse Trịnh Văn Phú (Toản & Trang)
Lh Giuse Trịnh Văn Phú, lễ giỗ (Gđ Trung Linh)
Lh ông cố Đaminh (Yến Bình)
Lh Phanxicô Xaviê Hồ Văn Nhuận, lễ giỗ
(Gđ Trung Linh)

• Lh Phêrô Nguyễn Văn Gẫm, lễ giỗ 3 năm
(Vợ & các con)

•
•
•
•
•

Xin cho con mau hết bệnh
Xin lễ tạ ơn ba Đấng (Nguyễn Thiện Hải)
Xin theo như ý (Diệp Vũ)
Xin ơn thượng lộ bình an (ẩn danh)
Xin ơn bình ancho thành viên Hội Nuôi
dưỡng Ơn gọi còn sống và qua đời
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