1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272.8650 Fax: (336) 272.3594
Giờ văn phòng giáo xứ: Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 AM – 1:30 PM
Trang Mạng: http://www.stmarysgreensboro.org
Quản Lý Cơ Sở
Brenda Lapeyrolerie 336.272.7138
Trợ Lý Hành Chánh
Ana Arreola – 336.272.8650
anacstmarysrccgbo@gmail.com

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
MỸ:

5:30pm Thứ 7 - Nhà Thờ
8:00am - Hội Trường
9:00am - Giáo Lý
10:30am - Hội Trường
VIỆT NAM:
12:00 Trưa – Giáo Lý
1:30pm – Hội Trường
TÂY BAN NHA: 4:30pm - Giáo Lý
6:15pm – Hội Trường
THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
MỸ: 7:30am (thứ 2-6) Nhà Thờ (Café
& Kinh Sáng trong Hội Trường)
VIỆT NAM: 8:00pm (thứ 5)– Nhà Thờ
TÂY BAN NHA: 6:15pm (thứ 6) – Nhà
Thờ
CHẦU THÁNH THỂ - Nhà Thờ
MỸ: 9am – 10am CN đầu tháng
VIỆT NAM: 8:00pm – 8:30pm (thứ 5)
TÂY BAN NHA: 8am – 6pm (thứ 4
cuối tháng)

THỨ 7 CỬU NHẬT
MỸ: Cửu Nhật tôn kính Đức Mẹ Ban
Ơn – Nhà Thờ

T. Thờ
Weech –
LỄGenevieve
TRỌNG – Nhà
336.272.7138
MỸ: 7:15pm & 12:00 Trưa

BÍ TÍCH XƯNG TỘI
Thứ 5: Trước Lễ Việt Nam @8:00pm
Thứ 6: Sau Lễ Tây Ban Nha @6:15pm
Thứ 7: Trước Lễ Mỹ @5:30pm
CN: 5:00pm (Tây Ban Nha & Mỹ)

DÒNG THÁNH VINH SƠN
PHỤC VỤ GIÁO XỨ ST. MARY’S TỪ NĂM 1939
Cha Chánh Xứ: FR. WILLIAM ALLEGRETTO, C. M.,
Số điện thoại di động: 716.264.1995
Điện Thư:stmarysrcc@gmail.com
wa@niagara.edu
email:
Cha Phó: FR. JOSEPH NGUYEN, C. M.,
Số điện thoại di động: 929.426.0349
Điện Thư: josnaldalat@gmail.com D

i

FR. THOMAS SENDLEIN, C.M.
r
Số điện thoại di động: 718.757.1286
Điện Thư: tagscm@aol.com
e

Thầy Sáu
Dcn. Pierre M. K’Briuh (Ret.)
Dcn. Vincent Shaw (Ret.)
Dcn. Emmanuel O. Ukattah, Sr.
Mục Vụ cộng đoàn Tây Ban Nha vùng
Greensboro
Deacon Enedino Aquino 336.273.2343
Trưởng Ban Giáo Lý
Genevieve Weech – Mỹ
Hải Trần – Việt Nam
Paloma Segura – Tây Ban Nha

c
t
o
CHÚA NHẬT II THƯỜNG
NIÊN NĂM C – Ngày 20 tháng 1 năm 2019
r
Bài Đọc: Isaia
o 62:1-5; 1 Côrintô 12:4-11; Gioan 2:1-11
Đáp Ca: (Tv95) Hãy kể chof muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
THTM: Alleluia! Alleluia! FThiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để
chúng ta được hưởng vinhaquang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Alleluia!
i
t
Bài Tin Mừng hôm nay miêu tả tiệc cưới tại Cana nơi đó Chúa Giê-su mạc khải quyền năng thiên
h
tính của Ngài qua phép lạ đầu tiên
F hóa nước thành rượu. Qua Kinh Thánh, hôn nhân là biểu tượng
của mối tương quan Giao Ước giữa
o Thiên Chúa và dân tuyển chọn của Người. Thiên Chúa là
chàng rể trung tín và nhân loại làr nàng dâu yêu dấu của Người. I-sai-a sử dụng phép ẩn dụ về tình
m Thiên Chúa dành cho Israel, lòng trung thành của Thiên Chúa
yêu đôi lứa để miêu tả tình yêu của
a
đối với dân Người được so sánh với lòng chung thủy của chồng với vợ. Qua phép Rửa Tội, mỗi
t
người chúng ta được đính hôn với
i Đức Ki-tô. Trong bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan miêu tả
“dấu lạ” đầu tiên trong bảy dấu lạ
o mạc khải thiên tính của Chúa Giê-su. Khi hết rượu, Đức Mẹ đã
n từ chối, nhưng sau đó Ngài nói gia nhân đổ đầy nước vào sáu
nói với Chúa. Có vẻ ban đầu Ngài

chum đá và mang cho ông chủ tiệc. Khi họ làm thế, nước đã hóa thành rượu, mà còn ngon hơn cả
rượu ban đầu. Có rất nhiều thông điệp trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta chào đón Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào nhà và lưu lại với chúng ta. “Hãy làm những gì Người nói với các ngươi.”
Đây là lời khuyên duy nhất của Đức Maria được ghi lại trong Tân Ước, và đây là điều kiện tiên
quyết để phép lạ xảy ra trong gia đình chúng ta. Kinh Thánh nói cho chúng ta làm thế nào để thực
thi ý Chúa và dạy chúng ta cách nào để thay đổi cuộc sống hằng ngày của mình. Như Đức Giê-su
Genevieve
Weech
– chung
đã đổ đầy những chum nước bằng rượu, chúng ta hãy đổ đầy những
trái timT.trống
rỗng
336.272.7138
quanh chúng ta với tình yêu. Nếu gia đình chúng ta đã đánh mất hương vị của tình yêu thương lẫn
nhau, chúng ta hãy canh tân chúng nơi bàn thờ với quyền năng trợ lực của Chúa Thánh Thần. Qua
dấu lạ tại Cana, Chúa Giê-su thử thách chúng ta cũng làm giàu đời sống trống rỗng của những
người chung quanh chúng ta với rượu mới của tình yêu, lòng thương xót và sự quan tâm.

LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài. Con ao ước được yêu Ngài đến hết cuộc đời. Con nguyện xin chết trong tình yêu
của Ngài hơn phải sống một giây phút nào không có Ngài. Lạy Chúa, con chỉ xin được yêu Chúa mãi. Nếu môi con không còn
cất lên tiếng con yêu Chúa thì xin cho lời yêu đó là mỗi nhịp đập của trái tim con. Amen.

NGÀY 21 – 27 THÁNG 1
Thứ 2, ngày 21 tháng 1
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
Hípri 5:1-10; Máccô 2:18-22
Thứ 3, ngày 22 tháng 1
Ngày cầu nguyện cho việc Bảo Vệ
Pháp Lý cho các trẻ chưa sinh.
Thứ 4, ngày 23 tháng 1
Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo.
Thánh Marianne Cope, trinh nữ.
Hípri 7:1-3; Máccô 3:1-6
Thứ 5, ngày 24 tháng 1
Thánh Phanxicô đờ Xan, gm, tsht.
Hípri 7:25 – 8:6; Máccô 3:7-2
Thứ 6, ngày 25 tháng 1
Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại
Tđcv 22:3-16; Máccô 16:15-18
Thứ 7, ngày 26 tháng 1
Thánh Timôthê và Thánh Titô, gm.
2 Timôthê 1:1-8; Máccô 3:20-21
Chúa Nhật, ngày 27 tháng 1
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên
Nơkhemia 8:2-4a, 5-6, 8-10
1 Côrintô 12:12-30
Luca 1:1 – 4:4, 14-21

CẦU NGUYỆN
Cầu ngyện cho gia đình và bạn bè cũng như các thành viên của giáo xứ St. Mary’s đang bị đau yếu:
Y’Blim Adrong, Paul Adup, Claude Anderson, Carl and Barbara Brady, Terry Bradshaw, Mickey Burchfield, Maria Castillo (mother of Victor Castillo), Janet
Cella, Mary Ann Coleman, Anita Davis, Peggy Daye, Celeste Donohue, Chuck Dupuis, Gwen Drummer, Heather Emper, John Garrett, John Harris, Emily and
Joan Harrison, Therese Hatch, Ashley Henry, Marie Isley, Christine C. Jones (mother of Vivian Porter), Craig Jones, Loretta Jones, Ellen Kerr, Tom Kerr,
Michael Cel Kmok, Daniel Kramer, C.M., Essie Laughlin, Brenda MacDonald, Carol McFarland, Betty McKinney, Daniel McMillan, Harry McNeill, Ashley
Moore, Kinsley Nellis, H’ Ju Nie, Charles Norman, Gabrielle Parker, Cheryl, Billy, Kim, Neal, and Paris Patillo, Sharon Pauling, John Poe, Marianne Polickoski,
Halo Rankin, Victor Rice, Pat Roberts, Sherry Ross, Melinda Ruffin, Mary Scotton, Catherine Shaw, Rose Simpson, Rosetta Smith (mother of Laura Scales),
Father Robert Stone, C.M., Thomas Scott, Stu Shaw, Joey Shaw, Florine Stafford, Yvonne Stewart, Ana Swauger, Michael Taylor, Sandra Tinnely, Helen
Walson, Mandy Weaver, Shalonda Williams, Theresa Womack, the family of Samantha Wright and Deborah Zargham.

KÍNH THÁNH TRONG TUẦN
Trong tuần này, chúng ta kính nhớ đến nhiều vị Thánh. Như Thánh Phaolô trong cuộc
gặp gỡ Đức Giêsu trên đường đi Đamas. Như Thánh Phanxicô đã từ bỏ cuộc sống
giàu sang để trở thành linh mục của Chúa. Chúng ta hãy cùng đồng hành với các
Thánh trong tuần này.

CÁC SINH HOẠT HÀNG TUẦN TRONG GIÁO XỨ
* 3 CỘNG ĐOÀN: MỸ, VIỆT NAM, TÂY BAN NHA.
TRỞ THÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐƠN XIN TIÊU HÔN
Ông Vincent và bà Catherine Shaw đã phục vụ giáo xứ St. Mary’s nhiều năm qua trong vai trò
là người hướng dẫn đơn xin tiêu hôn. Vì lý do sức khỏe nên ông bà không thể tiếp tục sứ vụ đã
được trao phó. Giáo xứ kêu gọi một số anh chị em đảm trách vai trò này cho 3 cộng đoàn. Vai
trò của người Hướng Dẫn Đơn Xin Tiêu Hôn là giúp đỡ các anh chị em công giáo trở lại với
các Bí Tích và người ngoại giáo được gia nhập Giáo Hội. Tòa án của giáo phận đang cần
những thiện nguyện viên hướng dẫn đơn xin tiêu hôn cho các anh chị em đã ly dị để họ có thể
trở lại với Bí Tích Thánh Thể và được tự do để lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối trong nhà thờ.
Những người hướng dẫn đơn xin tiêu hôn cần phải: là người công giáo và, nếu đã lập gia đình,
cần có chứng chỉ Hôn Phối. Khóa đào tạo này sẽ qua Điện Thư và sẽ không có lệ phí tham gia.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Joy Barnes @828.754.5695 / jmbarnes@charlottediocese.org
hoặc @704.370.3343 của giáo phận.
MỤC VỤ CHO CÁC BỆNH NHÂN: Ai có nhu cầu xin liên lạc với các Cha trong giáo xứ.
PHONG BÌ QUYÊN GÓP NĂM 2019: Mọi người có thể đến lấy các phong bì quyên góp
cho giáo xứ được đặt trên mặt bàn ở nhà bếp trong hội trường.

MẤT & TÌM THẤY
Trong tủ hiện có 6 cái áo ấm của trẻ em, đôi bao tay, khăn quàng
cổ, 2 áo sơ mi, 7 cái nón, áo ấm, đồng hồ, điện thoại di động, sách
Kinh Thánh, thẻ Sam’s Club, 7 cái dù, 3 cái cặp táp, 5 cặp kính và
nhiều món đồ chơi khác. Những món đồ kể trên sẽ bị bỏ đi sau 2
tuần tới nếu không có người đến nhận.

CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN MỸ
NHÓM CHRISMATIC: mỗi thứ 7 từ 10am–12 trưa @nhà thờ.
THÁNH LỄ CỦA CÁC ANH CHỊ EM NGƯỜI IGBO: Chúa
Nhật ngày 27 tháng 1 lúc 12 giờ trưa trong nhà thờ nhỏ.
MỪNG THÁNG LỊCH SỬ CỦA CÁC ANH CHỊ EM DA ĐEN
Ngày 24 tháng 2 sau Thánh Lễ lúc 10:30am.

CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TÂY BAN NHA
CHUẨN BỊ CHO BÍ TÍCH RỬA TỘI: Họp CN ngày 17 tháng 2
trong hội trường sau Thánh Lễ.

BÍ TÍCH RỬA TỘI: Ngày 19 & 26 tháng 1 và ngày 16 tháng 2 lúc
10am trong hội trường.
NHÓM CHARISMATIC: Họp mỗi thứ 6 từ 7pm - 9pm trong nhà
thờ
LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG: Mỗi thứ 2 @7pm trong hội trường.
LẦN CHUỖI MÂN CÔI: Mỗi chiều Chúa Nhật lúc 5:15pm trong
nhà thờ để tôn kính Đức Mẹ.
CA ĐOÀN NHỎ TẬP HÁT: Mỗi thứ 6 lúc 6pm trong hội trường.
LỚP HỌC KINH THÁNH: Mỗi thứ 5 lúc 7pm trong hội trường
phòng số 2.
HOẠT ĐỘNG GIÚP ĐỠ VÀ CỘNG TÁC VỚI GIÁO XỨ
Đang trong tiến trình tổ chức bán thức ăn sau Thánh Lễ Chúa Nhật
để gây quỹ giúp giáo xứ. Mong mọi người ủng hộ hoạt động này.
Mọi chi tiết xin liên lạc Enedino Aquino @336.963.3704 hoặc

Paloma Segura @336-303-2578. Chân thành cám ơn!

CÁC THÔNG TIN TRONG GIÁO XỨ
CHÚNG TA LÀ AI TẠI GIÁO XỨ ST. MARY’S
Trong tờ thông tin tuần trước, tôi có đề cập đến “Giáo Xứ Chung” và
nó có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta đây tại giáo sứ St.
Mary’s. Tôi thừa nhận rằng tôi đã suy nghĩ đây có thể là việc tôi cần
phải làm khi nhận trách nhiệm và không biết mình phải làm cách gì để
phục vụ một cách hữu hiệu nhất trong một giáo xứ đa văn hóa, đa
ngôn ngữ và không ngừng học hỏi những kiến thức cần thiết để chu
toàn trách nhiệm mới này. Có lẽ tôi đã có đáp án nhờ vào chính kinh
nghiệm mà tôi đã học được về việc một giáo xứ cần phải sống sứ
mệnh của Chúa Giêsu, trước tiên bằng cách tập trung vào khái niệm
về sự Hiệp Thông. Những điều này có thể đúng, nhưng tôi còn sử
dụng ngôn ngữ và những phương pháp của một “giáo xứ chung”,
không chỉ đơn giản là việc quan sát thuần túy, nhưng còn từ những ý
kiến đóng góp thể hiện sự mong muốn kết hợp được sự phong phú và
đa dạng nơi giáo xứ này; lên kế hoạch và trình bày một cái nhìn
chung; khắc phục sự phân chia từ trong giáo xứ hay trong cộng đoàn
và những người đã rời khỏi giáo xứ với nhiều lý do khác nhau; cung
cấp một ban lãnh đạo ổn định để có thể và sẽ giải quyết, cũng như
chữa lành các vết thương trong giáo hội do việc hàng giáo sĩ khuấy
nhiễu tình dục và sự thất bại trong việc truy cứu trách nhiệm, đó là
chưa đề cập tới những chia rẽ tồn tại trong nội bộ nơi các cộng đoàn.
Những thách đố của chúng ta, là một “giáo xứ chung” vẫn còn rất
phức tạp trong các mối tương quan, hiểu biết và đời sống đức tin trong
Chúa Kitô mặc dù giáo xứ St. Mary’s đã trở thành một giáo xứ đa
ngôn ngữ và đa văn hóa từ hơn 2 thập niên trước đây. Có một số
thách đố đã được thực hiện từ lâu trước khi tôi đến với giáo xứ St.
Mary’s này, và một số thách đố vẫn còn tồn tại với những khúc ngoặc
mới. Sau đây là một số suy nghĩ tôi xin chia sẻ cùng mọi người khi
chúng ta cùng nhau bước vào một năm mới. Trước hết, những
phương pháp của giáo xứ chúng ta cần phải dựa vào lòng thương xót,
nhân từ, sự khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa. Đầu tiên, chúng
ta cần phải thừa nhận rằng không ai là tất cả những gì họ có thể. Với
suy nghĩ này, thật tốt để nhận ra rằng tất cả chúng ta đều gặp phải
những thất thoát trong các kế hoạch, sự hiểu biết, lý thưởng và ý niệm
tốt. Không một nhóm nào có thể gói gọn được sự trọn vẹn của Sự
Thật nơi Thiên Chúa. Không một nhóm nào quan trọng hơn nhóm
nào; cũng không có nhóm nào được ưu đãi hơn chỉ vì họ có thể quyên
góp nhiều hơn hoặc họ đông dân số hơn những nhóm khác cho nên họ
xứng đáng hơn; cũng không nhóm nào có thể có độc quyền trên cha
quản nhiệm của mình. Thứ hai, phương pháp của giáo xứ chúng ta
cần phải khuyến khích phát triển về sự đa dạng đang được quy tụ lại
một nơi, một lúc, bởi một Chúa, một đức tin, một phép rửa và một
Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta không
chỉ nhận biết sự tồn tại của nhau mà chúng ta còn cần phải học hỏi để
hiểu và biết về truyền thống đức tin của nhau nữa. Thứ ba, phương
pháp của “giáo xứ chung” cần vun đắp sự thật và lòng khiêm nhường
và tất cả chúng ta đều là món quà cho Chúa và cho nhau vì vinh quang
và thiên quốc của Ngài. Tất cả chúng ta đều chia sẻ bản sắc của Chúa
Kitô và trong sự đa dạng chúng ta thể hiện sự Hiệp Nhất trong mối
thương quan mà chúng ta hình thành, xuất phát từ việc tham dự Thánh
Lễ, các Bí Tích, các giờ cầu nguyện và các công tác phục vụ và cứu
trợ. Thứ tư, phương pháp “giáo xứ chung” của chúng ta cần để Thiên
Chúa chạm đến những nỗi sợ hãi tồn tại trong sâu thẳm của mỗi người
chúng ta, xung quanh chúng ta và giữa chúng ta. Những phương pháp
nhận định và đưa những nỗi sợ hãi ấy ra trước ánh sáng có thể giải
thoát và không còn ràng buộc chúng ta nữa; cụ thể là một nhóm hoặc
một tu sĩ nào đó có ý xóa bỏ một bản sắc văn hóa, chê bai một ngôn

ngữ dân tộc, lãng quên một nhóm nào đó hoặc cố tình bỏ mặc
những nhu cầu về tinh thần cũng như thể lý. Cuối cùng, kế hoạch
của giáo xứ cần khám phá những phương cách để giữ gìn những
mỗi tương quan trong khi chúng ta thể hiện lòng biết ơn về sự
phong phú của một nền văn hóa, hoạt động và thành tựu đã làm
nên một nhịp cầu vững chắc. Tuần tới, tôi sẽ chia sẻ một số
phương pháp sơ bộ và kế hoạch khi chúng ta bước vào một năm
mới với các nhóm thành viên lãnh đạo và linh mục trong giáo xứ.
Với sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ bắt đầu trình bày các mục tiêu cụ thể
cho những đề án đang được suy xét và cầu nguyện. Xin Chúa
chúc lành cho mỗi người và cho giáo xứ chúng ta. Cha Bill.
MỜI GỌI SỐNG ĐỨC TIN

GÓC QUẢN GIA.
Quản lý là một khái niệm rất quan trọng cho sự phát triển tâm
linh của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đó là cảm tạ Chúa bởi
tất cả những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta, đồng thời
chia sẻ cho mọi người một phần thời gian, tài năng và của cải
mà chúng ta đã đón nhận nơi Ngài.
QUYÊN GÓP CHO GIÁO XỨ
$2,390
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG
BUỔI HỌP MẶT HẰNG NĂM CỦA NHÓM GCCW
GCCW (Greensboro area Council of Catholic Women). Họp thứ 4 ngày
30 tháng 1 năm 2019 lúc 11:30am tại Thánh Đường Công Giáo St. Paul
the Apostle. Sẽ có bán vé số ủng hộ cho các chương trình từ thiện. Mọi
chi tiết đăng ký xin liên lạc Carol Cook 336.852.9345 hoặc email
CCOOK54@triad.rr.com hạn chót là thứ 6 ngày 25 tháng 1.

CUỘC GẶP GỠ CUỐI TUẦN VỚI CHỦ ĐỀ HÔN NHÂN
*Ngày 1-3 tháng 2 năm 2019 ở Columbia, SC
*Ngày 1-3 tháng 3 năm 2019 ở Hickory, NC
*Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng
https://NCMarriangeDiscovery.org hoặc liên lạc điện thư
applications@NCMarriangeDiscovery.org hoặc tại số điện thoại
704.315.2144.
MỤC VỤ CHO CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC
“Trao tặng tấm lòng” là chủ để phục vụ cho các sinh viên đại học
trong địa phận Charlotte ngày 15-17 tháng 2 và được bảo trợ bởi
Ban Mục Vụ Công Giáo. Chương trình gồm có: giờ cầu nguyện
và suy niệm thần học. Nơi nào có bước chân phục vụ, nơi đó có
đôi tay, đôi chân, đôi mắt và trái tim rất mực nhân từ của Chúa
trong thế giới hôm nay. Xin đăng ký tại greensborocatholic.com
trước ngày 6 tháng 2 hoặc liên lạc Gregg ở điện thư
hello@greensborocatholic.com để biết thêm chi tiết.
BUỔI HỌP CHO VIỆC TỔ CHỨC HỘI CHỢ Y TẾ
*Thứ 6 ngày 25 từ 7:30pm đến 8:30pm trong “phòng khóc”.
Chúng ta vẫn trong giai đoạn lên chương trình tổ chức buổi Hội
Chợ Y Tế cho giới trẻ vào tháng 7 và một lần nữa vào tháng 9 cho
người cao niên. Hy vọng sẽ gặp mọi người. Xin liên lạc
ibokafor1227@email.campbell.edu.

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ CỘNG
ĐOÀN THÁNH GIA.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG
ĐOÀN THÁNH GIA.
*** MỪNG XUÂN KỶ HỢI - CHÚA NHẬT
NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 2019 ***

XƯNG TỘI: Trước mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật.

*Chương trình gồm có: múa lân, văn nghệ, nhạc sống và
bán thức ăn gây quỹ cho cộng đoàn.
** Để tiện việc sắp xếp cho Chương Trình Văn Nghệ,
kính mong quý OBACE đăng ký tiết mục của mình
trước Chúa Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019.
*Xin liên lạc với Cha Linh hoặc ban điều hành để đóng
góp ý kiến cũng như tham gia vào chương trình văn
nghệ.
*BÁN VÉ SỐ GÂY QUỸ CHO CỘNG ĐOÀN: bắt đầu
từ Chúa Nhật ngày 6 tháng 1 và sẽ sổ số vào ngày Tết.
*Chân thành cám ơn sự ủng hộ và những đóng góp của
quý OBACE.

RỬA TỘI: Chúa Nhật đầu tháng.

*** SINH HOẠT TNTT & GIÁO LÝ: Sẽ bắt đầu vào

HÔN PHỐI: Gặp Linh Mục 6 tháng trước khi cử hành
Bí Tích.

lúc

THÁNH LỄ TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN: Mỗi thứ 5
hàng tuần sẽ có Lần Chuỗi Mân Côi lúc 8:00pm và
Thánh Lễ lúc 8:30pm tại nhà thờ nhỏ. Kính mời cộng
đoàn đến tham dự.
CHẦU THÁNH THỂ: Mỗi Chúa Nhật đầu tháng từ
1:00pm – 1:25pm.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG: thứ 4 hàng tuần lúc 7pm.

12:00 trưa.

THIẾU NHI THÁNH THỂ - LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ.
*Ashton Nursing Home tại McLeanville vào thứ 7 ngày 23
tháng 2 từ 11:30am đến 2:30pm.

LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN: thứ 2 hàng tuần lúc 7pm.
DÂNG CỦA LỄ: Xin liên lạc và đăng ký trước với anh
Thường ở số đt. 336.457.8701 để tiện việc sắp xếp.
NHÓM THIỆN NGUYỆN VIÊN ĐƯA CÁC NGƯỜI
GIÀ ĐI THAM DỰ THÁNH LỄ.
Ai có nhu cầu xin liên lạc với các anh chị sau:
- Chú Cảnh 336.899.9580
- Anh Dũng 336.899.3079
- Chị Jenny 336.420.4894

HỌP BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN: Sau Thánh Lễ
Chúa Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2018.
CA ĐOÀN LỚN: tập hát vào lúc 12:15pm mỗi Chúa Nhật.
CA ĐOÀN THIẾU NHI: Tập hát sau mỗi Thánh Lễ CN.
HỘI CAO NIÊN: Họp mặt mỗi thứ 3 hàng tuần lúc 10am12pm. Cùng ăn trưa ở hội trường và sau đó tham dự Thánh Lễ
trong nhà thờ. Kính mời quý OBACE đến tham dự.

BAN PHỤNG VỤ THỪA TÁC VIÊN THÁNG 1 & 2
NGÀY
20-1
27-1
3-2
10-2
NGÀY
20-1
27-1
3-2
10-2

ĐỌC SÁCH
Tuyền Phạm, Châu Bùi, Dung Nguyễn
Triều Phạm, Huệ Bùi, Thúy Lưu
Thiếu Nhi Thánh Thể
Ca đoàn, Nga Huỳnh, Thủy Trần
BAN HƯỚNG DẪN
Thiệu, Tự, Dũng, Huy Cao, Thanh
Triều, Phước, Nghĩa, Huy Cao, Huy Ng.
Đô, Tín, Mau, Minh, Huy Cao
Thiệu, Tự, Dũng, Huy Cao, Thanh

DÂNG CỦA LỄ
Hội Cao Niên
Gđ AC Tân – Hạnh
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hội Cao Niên

T.T.V. THÁNH THỂ
Hội Cao Niên
Cần, Sức, Kiên, Long
Đổi, Trang, Liên, Chấn
Long, Kiên, Tuyền, Sức

BAN GIÚP LỄ
Jack Lê, Jenny Trần, Lindsay Trương, Andrew Trương, Thiên Đào
Eric Hồ, Ashley Quách, Brittany Trương, Johnny Trần, Landon Huỳnh
Daniel Cao, Kayla Ngô, Adrian Võ, Jimmy Ng., Ashley Tô

Kim Ng., Tracy Lê, Daryn Ng., Khôi Hà, Khôi Bùi

