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 – 2:30 PM
http://www.stmarysgreensboro.org
DÒNG THÁNH VINH SƠN

PHỤC VỤ GIÁO XỨ ST. MARY’S TỪ NĂM 1939

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
(Theo hướng dẫn của sở y tế
CDC – giới hạn 97 ghế)
Tiếng Anh
- 5:30 pm (Thứ 7)
- 8:00 am & 10:30 am
Tiếng Việt
- 9:15 am & 2:00 pm
Tiếng Tây Ban Nha TBN
- 4:00 pm & 6:15 pm
THÁNH LỄ NGÀY
THƯỜNG (trong hội trường
– Theo Hướng Dẫn của sở y
tế CDC)
7:30am: Thứ 2
7:30am: Thứ 3 *TBN
7:30am: Thứ 4 – thứ 6
9:00am: Thứ 7
8:30pm: Thứ 5 *Vietnam
6:15pm: Thứ 6 *TBN

CHẦU THÁNH THỂ
(Thứ 4 cuối tháng – Trong
nhà thờ - giới hạn 18 ghế)
8:00am – 6:00 pm
Theo hướng dẫn của sở y tế
CDC
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
Xin vui lòng liên lạc một
trong các linh mục trong
giáo xứ để làm hẹn. Hoặc
sau Lễ TBN lúc 6:15pm
ngoại trừ thứ 6 cuối tháng

CHA CHÁNH XỨ: WILLIAM ALLEGRETTO, C. M.
716.264.1995 / wa@niagara.edu

Mục Vụ cộng đoàn Tây Ban Nha (GSO)
Thầy Sáu Enedino Aquino 336.273.2343

CHA PHÓ: JOSEPH NGUYEN, C. M.
Ban Giáo Lý: Trưởng Ban: Dallana Aguilera
929.426.0349
/ josnaldalat@gmail.com
Dallana@StMarysGreensboro.org
email:
stmarysrcc@gmail.com
Phó Ban: Paloma Segura – Tây Ban Nha
CHA PHÓ: ORLANDO CARDONA, C.M.
Phó Ban: Hùng Quách – Việt Nam
336. 338.5387/ orlcar7@yahoo.com
Mục Vụ Giới Trẻ: Eze Ike
Eze@stmarysgreensboro.org
THẦY SÁU Dcn. Pierre M. K’Briuh (Ret.)
Quản Lý Cơ Sở:
Dcn. Vincent Shaw (Ret.)
Patrick K’Briuh / Y-Rolan Nie
Chánh Văn Phòng: Ana Arreola - 336.272.8650 - anacstmarysrccgbo@gmail.com

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Ngày 11 tháng 4 năm 2021. Tđcv 4:32-35; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
Nhìn thấy một phép màu ở mỗi Thánh Lễ;
"Thiên Chúa là Chúa của tôi" Sự cảm thán của Thánh Tôma trong bài đọc Tin Mừng Chủ nhật
này từng là câu cảm thán của chúng ta về việc nuôi nấng Bí tích Thánh Thể trong Thánh lễ. Đó
là điều tốt để làm mới thói quen này. Đó là một nỗi lo âu đầy ấp, khiêm tốn của Chúa Kitô và
thực tế về sự hiện diện của Người dưới dạng bánh và rượu . Thánh Phao-Lô II đã viết trong
cuốn sách bách khoa học thần thánh của mình: "chiêm ngưỡng Chúa Kitô liên quan đến việc có
thể nhận ra Người bất cứ khi nào Người thể hiện mình, trong nhiều hình thức hiện diện khác
nhau, nhưng trên hết là bí tích sống thánh của mình và máu Người.” (Bạn có thể tìm hiểu toàn
bộ tài liệu bằng cách tải xuống Hướng dẫn nghiên cứu Công giáo phần 5 ). Lưu ý cách Chúa
Giêsu đã thuyết phục các môn đệ mà Người thực sự trở lại với cuộc sống trong xác thịt. Lúc đầu,
họ nghĩ rằng Người là một con ma, hoặc họ không biết phải nghĩ gì. Họ tìm thấy sự kỳ diệu của
sự phục sinh quá đáng kinh ngạc để tin tưởng. Chúa Giêsu đã mở đầu cho sự thật của phép mầu
bằng cách thể hiện vết thương của mình. Người làm điều tương tự cho bạn và tôi trong mỗi
Thánh Lễ. Thông qua việc sử dụng khả năng và các giác quan của chúng ta, thật khó để tin sự
thật rằng bánh và rượu lại trở thành thân thể và máu thực sự của Chúa Kitô - một thân thể chảy
máu tương tự đã chết trên thập giá hơn 2000 năm trước. Điều này thậm chí còn khó thấy và hiểu
rằng Chúa Giêsu đã hồi sinh cũng ở đó! Trong Thánh Lễ, chúng ta bước vào thời kỳ nhập thể để
hưởng lợi từ Chúa Kitô hằng sống. Khi chúng ta nhận ra rằng cá nhân chúng ta cần sự hy sinh
mà Người đã thực hiện vào thứ sáu tuần thánh, bởi vì chúng ta đã phạm tội, chúng ta bắt đầu
nhìn vào vết thương của Người từ góc độ quan trọng. Đó là lúc chúng ta bắt đầu hiểu sự thật về
Bí tích Thánh Thể. Bước đầu tiên để tin tưởng vào phép màu Bí tích Thánh Thể là muốn cái chết
của Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và muốn sự phục sinh của Người đưa chúng ta lên
thiên đàng. Bước cuối cùng xảy ra khi chúng ta muốn hợp nhất với Chúa Giêsu, đến nỗi chúng ta
khao khát Ngài sẽ gánh vác cuộc sống của chúng ta trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta muốn
Chúa Giêsu đến với chúng ta trong xác thịt một cách thiêng liêng theo bất cứ cách nào người
chọn, biến đổi chúng ta giống người hơn. Đó là niềm khao khát khiến chúng ta phải thốt lên mỗi
khi chúng ta nhìn thấy Bí tích Thánh Thể, " Thiên Chúa là Chúa của tôi “.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho con học và tìm kiếm Chúa theo cách bất tận. Tạ ơn Chúa vì đức tin Ngài đã ban cho
con, xin cho đức tin đó luôn nãy nở mỗi ngày để con có thể đến gần Ngài hơn. Amen.

CẦU NGUYỆN

Thứ 2, ngày 12 tháng 4
Cv 4:23-31; Ga 3:1-8
Thứ 3, ngày 13 tháng 4
Thánh Martin I, G.h. & Tử đạo
Cv 4:32-37; Ga 3:7b-15
Thứ 4, ngày 14 tháng 4
Cv 5:17-26; Ga 3:16-21
Thứ 5, ngày 15 tháng 4
Cv 5:27-33; Ga 3:31-36
Thứ 6, ngày 16 tháng 4
Cv 5:34-42; Ga 6:1-15
Thứ 7, ngày 17 tháng 4
Cv 6:1-7; Ga 6:16-21
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 4
Chúa Nhật III Phục Sinh
Cv 3:13-15, 17-19; 1 Ga 2:1-5a
Lc 24:35-48

KẾT QUẢ SỔ SỐ
Giải 1: Số

6654339

Giải 2: Số

6654247

Giải 3:

Angelica Ruiz

Cầu ngyện cho gia đình và bạn bè cũng như các thành viên của giáo xứ St. Mary’s đang bị
đau yếu: Juan Manuel Gonzalez and Fam., Luis Carlos Castaño, Joyce Penn, Dcn. Vince
Shaw, Catherine Shaw, Joseph Nguyen Anh Tuan, Sadie McConnell, Jan M. Antoniewicz,
Gus Reid, Ardelia Matthews, Ann Abplanalp, Ashley Moore, Marie Isley, John Garrett, Janet
Garrett, Claude Anderson, Terry Bradshaw, Mary Ann Coleman, Peggy Daye, Gwen
Drummer, Therese Hatch, Michael Cel Kmok, Daniel Kramer, C.M., Harry McNeill, Betty
McKinney, Sherry Ross, Mary Scotton, Rose Simpson, Florine Stafford, Y Blom Marcella,
Gabrielle Parker, Sharon Pauling, Shalonda Williams, Tom Kerr, Roberta Stover and
Brother William Stover, C.M.. Nếu còn thiếu ai, xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ.

CÁC THÔNG TIN TRONG GIÁO XỨ
KÊNH TRỰC TUYẾN GIÁO XỨ ST. MARY’S
www.stmarysgreensboro.org/
www.facebook.com/StMarysGreensboro/
27www.youtube.com/channel/UCYAhxynzQNqSeKgrL7- qbgA
CÁC THÁNH LỄ & RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Quý OBACE có thể hiệp thông trong các Thánh Lễ trên truyền hình EWTN’s hoặc
qua các trang mạng trực tuyến sau:
https://www.youtube.com/user/DioceseOfCharlotte
https://www.stmarknc.org/livestream
http://www.catholictv.org/masses/national-shrine-mass
https://saintpatrickscathedral.org/live
http://www.catholictv.org/masses
https://www.ewtn.com/tv/watch-live

THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI
(sơ sinh đến 6 tuổi): xin quý OBACE vui lòng vào trang
mạng của giáo xứ để biết thêm chi tiết.
https://stmarysgreensboro.org/sacrements/
1* ĐĂNG KÝ. Gia đình cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký
gia nhập giáo xứ St. Mary’s trước ít nhất là 2 tháng. Nếu
không thuộc giáo xứ St. Mary’s thì cần phải có giấy chấp
thuận của Linh Mục bản xứ trước khi được Rửa Tội tại St.
Mary’s.
2* Cha mẹ và người đỡ đầu cần phải tham dự buổi trò chuyện
để chuẩn bị trước ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.
3* NGƯỜI ĐỠ ĐẦU. phải là người Công Giáo và đã được
lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức.
Nếu đã lập gia đình, người đỡ đầu phải đã được kết hôn trước
mặt Hội Thánh Công Giáo.
4* CÁC GIẤY CHỨNG MINH. Cần mang bản sao
- Giấy khai sinh của em bé
- Giấy chứng minh lãnh nhận các bí tích của người đỡ
đầu (Rửa Tội, Rước Lễ, Thêm Sức, Hôn Phối)
ƠN GỌI DÒNG VINH SƠN TOÀN QUỐC để biết thêm tài
liệu và tìm hiểu rõ hơn, xin vào trang
https://menonamission.net/. Dự án này được thực hiện như
một nỗ lực hợp tác của Tỉnh Dòng Miền Đông và

Miền Tây. “Những con người trong sữ vụ” trình bày
một bức ảnh của những người trai trẻ trong quá trình hình
thành, và cùng với những thông tin về các chương trình mục
vụ tại các cộng đồng địa phương thuộc các tỉnh dòng.
NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI với sự cộng tác của nhiều
người trong các cộng đoàn tại giáo xứ St. Mary’s dưới sự
điều hành của ông Chris Fombin nhằm trợ giúp những nhu
cầu như trả tiền mướn nhà, các hóa đơn điện-nước-ga và
thuốc men. Nếu quý vị hoặc biết có người cần đến sự giúp
đỡ, xin vui lòng gọi về văn phòng để gặp cô Ana, chánh văn
phòng tại 336-272-8650 từ 8:30am-2:30pm để làm cuộc hẹn
gặp mặt với Nhóm Công Tác Xã Hội vào Chúa Nhật. Nếu
quý vị muốn quyên góp cho chương trình này, xin ký chi
phiếu cho “The Congregation of the Mission of St.
Vincent de Paul in Germantown”
VĂN PHÒNG & HỘI TRƯỜNG – sẽ ĐÓNG CỬA thứ 2
ngày 5 tháng 4.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM
THÁNH LỄ THIẾU NHI – Chúa Nhật ngày 11 tháng 4
năm 2021 lúc 2:00pm.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TÂY BAN NHA
CHUẨN BỊ CHO BÍ TÍCH RỬA TỘI vào Chúa Nhật
ngày 9 tháng 5 sau Thánh Lễ lúc 6:15pm trong hội trường.
Xin gọi về văn phòng tại 336.272.8650 thứ 2 đến thứ 6 từ
8am-3pm để đăng ký trước ngày 30 tháng 10 vì số ghế có
hạn.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Những người có ngày sinh nhật ngày 4 - 10 tháng 4.
Selvin Payez Garcia Felipa Mata Abigail Gonzalez Freddy
Fabian Lopez Ortega Dylan Morales Perez Sergio Alejandro
Magallanes Aranda Dung Pham Sumaly Nia Mokthephathai
Jeffy Tambou Jodan Tambou April Ornelas Diego Jesus
Vallejo Serrano Yoselin Garcia Garcia Lizbeth Ortiz Alvara
Jose Luis Toledo Felicia Onochie Tuyen Vu Ruben
Magallanes Salomon Caballero Flores Jesus Emaniel Baza
Herrera Jocelyn Cervantes-Chipuli Arlene Diaz Flores
Naomi N. Toledo Roa Andy Nay Phuong Mai Hang Angela
Nguyen Juan Ricardo Chinas Garcia Bryson K Gmma
Aragon Ann P. Graves YJie Nie Luis Antonio Nolasco Ruiz
Ma Luisa Perez Hernandez Vu Nguyen Bryan Fuentes Saenz
Jasmine Hernandez Aracely Perez Hernandez Scott SosaSosa Dennis Rankin Thieu Phu Abraham Rene Ortiz Aragon
Rosalima Le Fontaine Margarita Fuentes Pacheco Ana
Romero Solario Angel Grimaldo-Rodriguez Eli Rcomnie
Lucio Eric Sosa Santiago Valeria Villegas Jerry Arguello
Negrete Juan Gomez Sanchez Joyce Nicole Ojeda Antonio
Gonzalez Felipe Ornelas Jose Sosa Araceli Cristina Torrez
Martinez Salvador Cardoza Dalia Muños Lavalle Alehidy P.
Tapia Samantha Garcia Escudero Itandehui Ortiz Gonzalez
Brooke Aubree Allison Tovar

LỜI CHIA SẺ CỦA CHA CHÁNH XỨ
Anh chị em trong Chúa Phục sinh,
Lần cuối cùng tôi kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta về Mười
Điều Răn hoặc Quy tắc của Tình Yêu trong Mùa Chay, hy vọng
của tôi sẽ bao trùm từng điều một vào thời điểm Lễ Phục sinh
đến với chúng ta. Vào thời điểm đó, tôi tin rằng việc đọc lại và
suy ngẫm 10 Điều Răn là một hành trình Mùa Chay tốt, nhưng
hành trình thiêng liêng đó không kết thúc với Mùa Chay. Hành
trình Phục sinh của chúng ta với Chúa Phục sinh rất có thể bao
gồm những Quy luật của Tình Yêu này. Hãy để tôi tiếp tục với
Điều Răn Thứ Năm: "Ngươi Không Được Giết Người" hay
cái mà soer Chittister gọi, "Quy Luật Cuộc Sống." Kinh Talmud
của người Do Thái dạy rằng “cứu một mạng người là cứu cả thế
giới”. Chúng ta đã nghe thấy điều này trong cảnh cuối của bộ
phim của Schindler’s khi chúng ta nghe anh ấy nói rằng anh ấy
đã hy vọng cứu được nhiều người hơn anh ấy đã làm. Lời dạy
trong kinh Talmud của người Do Thái này giúp chúng ta hiểu

rằng những người coi trọng cuộc sống theo những cách nhỏ
nhặt sẽ tạo ra một nền văn hóa cuộc sống xung quanh họ để kêu
gọi những người còn lại kiểm tra thái độ của chính mình về
cuộc sống. "" Điều răn thứ năm lên án câm lặng đối với những
ai cho rằng sự sống là rẻ mạt và sự chết là sự ban cho sự sống. "
trang 63. Điều có vẻ là một điều răn đơn giản nhưng lại khá
phức tạp và thường gây nhầm lẫn theo định nghĩa của chúng
ta." Một số nhóm Cơ đốc giáo gọi phá thai là "giết người",
nhưng các nhóm Do Thái thì là không phải. Một số người gọi
chiến tranh là "chính đáng", nhưng một số nhóm Cơ đốc giáo
thì không. Một số người gọi hình phạt tử hình là một sự "răn
đe", nhưng những người khác lại gọi nó là man rợ. " Tr.65. Tại
sao lại có sự nhầm lẫn này đối với việc áp dụng Điều Răn thứ
Năm? Theo Soer Joan, sự nhầm lẫn xoay quanh" điều chúng tôi
thực sự muốn nói đến điều răn thứ năm và điều đó phụ thuộc
vào những gì chúng ta thực sự nghĩ, với tư cách là Cơ đốc nhân,
mà Chúa Giê-su thực sự là tất cả. " trang 65. Những gì chúng ta
hiểu về Điều Răn thứ năm là một quá trình tiến hóa đã thay đổi
đáng kể qua nhiều thế kỷ. Những gì đã từng là tội phạm được
gọi là đối với hình phạt tử hình như ma thuật, báng bổ, v.v ...
đã bị loại khỏi danh sách. Cộng đồng người Do Thái đã phát
triển nhờ "nhận thức về trách nhiệm đạo đức đối với cuộc sống
và các hình thức trừng phạt bất bạo động". Trang 67. Đối với
những người theo đạo Thiên chúa chúng ta, cuộc đấu tranh càng
trở nên nhiều hơn phức tạp. "Chúa Giê-su, nhà cách mạng, đã
nổi dậy chống lại toàn bộ thế giới quan một cách hòa bình, dễ
thương và không bạo lực." trang 67. Với những định nghĩa thay
đổi của chúng ta về sự sống và những hành vi vi phạm điều răn
thứ năm nói lên điều gì cho chúng ta ngày hôm nay? "Có thể
nó nói rằng cuộc sống đáng để đấu tranh, đáng đấu tranh hơn,
đáng đấu tranh để xác định." Có thể, nó đang nói với chúng ta
rằng hòa bình là sự bảo vệ thực sự duy nhất của chúng ta lúc
này. Có thể nó đang nói với chúng ta rằng việc không hỗ trợ các
gia đình và trẻ em của xã hội chúng ta bằng dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, nhà ở, thực phẩm, giáo dục, chăm sóc ban ngày và chỉ
là tiền lương - những thứ cấu thành nên cuộc sống nhân phẩm ít nhất là nhiều tội lỗi chống lại sự sống, sự chết chóc và liệu
pháp tế bào gốc sẽ không bao giờ có. " trang 68. Học thuyết
Công giáo về các vấn đề liên quan đến sự sống nên nhắc nhở
chúng ta về phạm vi thiêng liêng của con người được bao gồm
trong điều răn thứ năm và Nền tảng cơ bản cho cách tiếp cận để
hiểu điều răn thứ 5. Một câu tục ngữ nói: “Nếu tội giết người
được tha thứ, thì trời sẽ khó chịu.” Điều răn thứ năm đòi hỏi
chúng ta phải xác định xem khi nào, trời sẽ không khóc thương
chính chúng ta. coi thường tính mạng. " tr.68.
Lễ Phục sinh là một mùa của cuộc sống mới. Với một sự mới
mẻ của cuộc sống, một sự đánh giá cao đối với tất cả các công
việc tốt. Các linh mục của bạn vào Thứ Hai - Thứ Tư của Tuần
Thánh đã dâng Bí tích Hòa giải cho hơn một trăm người. Đó
chắc chắn là một lời đề nghị về sự khởi đầu mới và sự khởi đầu
mới của ân sủng. Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần
Thánh, bắt đầu Tam Nhật Phục Sinh, đã có nhiều người tụ tập
tham gia, và được các thành viên của cộng đồng Việt Nam hỗ
trợ lắp đặt thiết bị điện và âm thanh. Tại Đêm Vọng Phục Sinh
vào Thứ Bảy, bất chấp giá lạnh, đám đông lớn nhất mà chúng ta
có được kể từ khi bắt đầu đại dịch đã đến để trải nghiệm Ánh
sáng, Hy vọng và Tình yêu của Chúa Phục sinh đẩy lùi bóng tối

của tội lỗi và sự chết. Được tổ chức bằng ba ngôn ngữ chính của
chúng ta, đó là một thời gian may mắn cho tất cả những ai đã
tham gia, làm việc và phục vụ. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng
ta thực sự may mắn với thời tiết và nhiều người đã tụ tập để
tham dự sáu thánh lễ của chúng tôi. Với lòng biết ơn chân thành,
tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã tham gia Lễ
Phục sinh năm nay.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh hai sự kiện khác mang lại cảm giác
vui vẻ và hòa bình chung: Nhóm Thanh niên phát Túi Phục
sinh cho trẻ em. Những người trẻ dưới sự chỉ đạo của Eze Ike,
điều phối viên mới của mục vụ giới trẻ, đã có thể tạo và phân
phát 420 túi cho những người trẻ thay cho trò săn trứng Phục
sinh truyền thống hơn. Các bạn trẻ đã dành nhiều giờ để chuẩn
bị, mua sắm và dàn dựng cho sự kiện này. Thay mặt cho những
người con của giáo xứ, tôi cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ,
nỗ lực và quan tâm rõ ràng đến các anh chị em của chúng
tôi. Niềm vui thứ hai là buổi gây quỹ kéo dài trong tháng do các
thành viên của cộng đồng Tây Ban Nha tài trợ dưới sự chỉ đạo
của Paloma Segura và Deacon Enedino và được đông đảo các
thành viên trong cả cộng đồng Latino và Việt Nam tham gia.
Thông qua những nỗ lực quảng đại và cam kết mạnh mẽ đối với
giáo xứ của họ, $ 8.950 đã được quyên góp cho chương trình
Hỗ trợ Giáo phận (DSA) thay mặt cho giáo xứ St. Mary. Số
tiền này sẽ được chuyển thẳng đến DSA cùng với số tiền thu
được trong Mùa Chay làm giảm đáng kể số tiền mà Giáo phận
chúng tôi đã quy định ($ 43,970) để hỗ trợ các chương trình tiếp
cận cộng đồng và các địa điểm chính của họ.
Cuối tuần này, chúng tôi sẽ có xin tiền lần thứ hai. Phần này
được gọi là “2 + 2 + 2” + Chủ nhật thứ hai + $ 2.00 và nó dành
riêng cho Chương trình tiếp cận xã hội của giáo xứ để hỗ trợ các
nhu cầu khác nhau của giáo dân và hàng xóm của chúng ta.
Xin phước lành của Chúa ở với quý OBACE ,
Các linh mục của bạn: Cha. Bill, Joseph và Orlando.

CÁC TIN TỨC CÔNG GIÁO
HỘP THỨC ĂN MIỄN PHÍ – QUẬN GUILFORD QUAN
TÂM ĐẾN – Chương trình Cung Cấp Thực Phẩm Cho
Cộng Đồng. Mỗi hộp thức ăn có thể nuôi 1 gia đình gồm 4
người. Mục tiêu của chương trình này là phân phát 500 hộp
thực phẩm cho cộng đồng 2 lần mỗi tuần trong vòng 10 tuần,
tổng cộng là 5000 hộp thực phẩm sẽ được phân phát từ các
nơi khác nhau trong quận Guilford bắt đầu từ tháng 2. Mỗi
hộp thực phẩm sẽ có đủ thức ăn cho 2 tuần và gồm có thịt và
rau quả. Các nhà thờ và các cơ quan vô vị lợi tham gia vào
việc phân phát này gồm có:

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

ĐỊA CHỈ

17 tháng
4, 2021
1 tháng 5,
2021
15 tháng
5, 2021
29 tháng
5, 2021
12 tháng
6, 2021

Calvary Baptist Church

808 Hilltop St.
HP 27260
1000 Friendly
Av. GSO 27401
3505 Lawndale
Dr. GSO 27408
400N Centennial
St. HP 27262
2517 Phillips
Av. GSO 27405

First Baptist Church
Lawndale Baptist
Church
Open Door Ministries
Second Harvest Food
Bank site

TĨNH TÂM: TRÁI TIM MẸ. hãy dành một cuối tuần
để đào sâu hơn về sự hiểu biết và dâng hiến đời mình cho
Mẹ Maria. Tìm hiểu tại sao ngày hôm nay có rất nhiều
người chạy đến cùng Mẹ để xin ơn bình an, hy vọng và
MỜI GỌI SỐNG ĐỨC TIN
xin Mẹ chỉ đường dẫn lỗi và để rồi nhận ra Mẹ cũng có
thể làm được như vậy cho chính mình. Trung tâm Công
Giáo tại Hickory, NC sẽ tổ chức buổi tĩnh tâm từ ngày 7
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. đến ngày 9 tháng 5, là một món quà rất quý để chia sẻ
cùng Mẹ trong ngày Lễ Các Hiền Mẫu. Để tiện lợi cho
Đó là cảm tạ Chúa bởi tất cả những ơn lành mà Ngài đã
mọi người, chúng tôi có chương trình 1 hoặc 2 đêm cùng
ban cho chúng ta, đồng thời chia sẻ cho mọi người một
với một số giờ dành cho những người lui tới và bữa ăn
phần thời gian, tài năng và của cải mà chúng ta đã đón
trưa riêng biệt vào Chúa Nhật Lễ Các Hiền Mẫu. Ngoài
nhận nơi Ngài.
các buổi thuyết trình rất hùng hồn ra, quý vị còn có những
giây phút thoải mái với thiên nhiên ngắm nhìn mùa xuân
trăm hoa đua nở cùng với những món ăn rất ngon do đầu
Quyên Góp Chính Cho Giáo Xứ
bếp chính của chúng tôi chuẩn bị. Để biết thêm chi tiết,
$13,152.00
mời quý vị vào trang www.catholicconference.org/mary,
hoặc gởi điện thư tới info@catholicconference.org hoặc
gọi số điện thoại 828.327.7441.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN TẤM LÒNG RỘNG LƯỢNG CỦA QUÝ OBACE !
CHI PHÍ HÀNG TUẦN CỦA GIÁO XỨ: $7,500.00
Cho những tiện ích, chương trình, tiền lương,
Giáo Phận và các vật dụng khác.

