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 THỨ 3 PHỤC SINH – NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2021
Tđcv 3:13-15, 17-19; 1 Ga 2:1-5a; Lc 24:35-48

Sức mạnh cứu chuộc của Chúa Kitô;
Bây giờ chúng ta là những người đã được đổi mới - người Phục sinh - thánh thư trong
Thánh lễ nhắc nhớ chúng ta về sự khác biệt nghiêm trọng giữa cuộc sống cứu chuộc và
sống trong tội lỗi. Bài đọc đầu tiên trong Chúa nhật này nói: " Ăn năn: tội lỗi của chúng
ta được thay đổi, và những tội lỗi đó có thể được xóa sạch." Bài đọc thứ hai nói: " Cho
những ai nói ", tôi biết Người, nhưng không giữ những điều răn của Người là những kẻ
nói dối, và sự thật không có trong họ. " Chúng ta đều là những kẻ nói dối theo một cách
nào đó mỗi ngày, tuyên xưng niềm tin của chúng ta với đôi môi của chúng ta nhưng
không phải lúc nào đó cũng là hành vi của chúng ta. Hành động của chúng ta thường
nói rằng chúng ta không thực sự tin những gì chúng ta nói về tình yêu Chúa Kitô. Những
lo lắng của chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thực sự tin rằng Chúa quan phòng
đến từng hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta nói lên rằng
chúng ta không thực sự tin Chúa Giê-su, biết những gì Người đang nói khi Người muốn
chúng ta phải yêu mến kẻ thù của chúng ta và làm điều tốt cho những người đã làm tổn
thương chúng ta. Chủ nghĩa đạo đức của chúng ta nói rằng chúng ta không thực sự tin
rằng Người thông minh hơn chúng ta khi Người ban cho chúng ta những điều răn của
mình. Làm thế nào để rao giảng và hành động sự thật về Chúa Giêsu? Nhiều người
trong chúng ta đánh giá cao những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, nghĩ rằng cái
chết và sự phục sinh của Người đủ để đưa chúng ta lên thiên đàng; Chúng ta bỏ qua nhu
cầu hạ mình trước thực tế của sự cứu chuộc hàng ngày. Chúa không mong đợi sự hoàn
hảo từ chúng ta về phía này của thiên đàng . Tuy nhiên, những gì Người muốn, là mong
muốn của chúng ta để ngày càng giống với Chúa Kitô hơn. Miễn là chúng ta liên tục
kiểm tra cuộc sống và giáo dục của chúng ta về cách chúng ta có thể cải thiện, và miễn
là chúng ta theo dõi bằng cách làm những gì cần thiết để tạo ra những thay đổi, Thiên
Chúa rất hài lòng với chúng ta.
LỜI NGUYỆN

Lạy chúa Giêsu ! Xin cảm tạ Ngài vì sự kiên nhẫn, cảm tạ Ngài đã nhiều lần dạy dỗ chúng con, cảm tạ Ngài đã
ban cho chúng con sức mạnh để chúng con biết sống và yêu thương tha nhân hơn. Amen.

CẦU NGUYỆN

Thứ 2, ngày 19 tháng 4
Cv 6:8-15; Ga 6:22-29
Thứ 3, ngày 20 tháng 4
Cv 7:51 – 8:1a; Ga 6:30-35
Thứ 4, ngày 21 tháng 4
Thánh Anselm, Gm. & Tsht
Cv 8:1b-8; Ga 6:35-40
Thứ 5, ngày 22 tháng 4
Cv 8:26-40; Ga 6:44-51
Thứ 6, ngày 23 tháng 4
Thánh George, Tử Đạo, Thánh
Adalbert, Gm., Tử Đạo
Cv 9:1-20; Ga 6:52-59
Thứ 7, ngày 24 tháng 4
Thánh Fidelis Sigmaringen, Lm., tử
đạo. Cv 9:31-42; Ga 6:60-69
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 4
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cv 4:8-12; 1 Ga 3:1-2; Ga 10:11-18

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

QUỸ MỤC VỤ GIÁO PHẬN (DSA) – trợ giúp cho hơn 50
chương trình và mục vụ trên toàn miền tây tiểu bang North
Carolina - những công việc quan trọng đầy yêu thương và phục
vụ mà không cá nhân giáo xứ nào có thể tự làm. Mục tiêu năm
nay của chúng ta là $43,916. Nếu quý vị đã đóng góp rồi, tôi
chân thành cám ơn. Nếu chưa thì quý vị có thể đóng góp qua
trang mạng www.charlottediocese.org/dsa.
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.
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)
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”

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.
Adrian Magallanes Adriana Vazquez Ahide Martinez Alan A.H.
Tran Alejandro Jose Garcia-Ruiz Alvaro Ezequiel Ramirez
Castañeda Anna Nguyen Araceli Felix Ava Parks-Ksor
Baldimir Reyes Bawi Lian Thang Benito Estrada Hernandez
Betzy T. Valladeres Brianna Fernandez Bryson K Catalina
Garnica Catalina Sanchez Gonzalez Claudia Arana Mata
Damian O Landin Daniela Garcia Garcia Drai Ksor Elisa
Hernandez Elvira Alvara Gonzalez Ernest Blowe Erycka
Aburto-Mendez Gabriela Gonzalez Gabriela Palacio Haile
Yaretzi Espin Hoang Huuq Nguyen Isavel Cruz-Garcia J.
Horacio Garcia Vasquez Jahir Quentez Garcia Smith Jessica
Reyes Jesus A. Abarca Campos Jhon Mendoza Flores Joanna
Cortez Joanna Reyes Jorge Alejandro Parada Noyola Jorge
Guerrero Jose Manuel Arredondo José Miguel Ordaz-Lucero
Jose Razo Jose Rodriguez Reyes Julio Mayora Kevin CarmonaSalinas Kobe-Louis I Byungura Leticia Calixto Rodriguez
Lillian Michelle Vizzueth Luis Daniel Martinez Arguello
Maleny Chiu Gonzalez Manuel Rodriguez Maria de los Angeles
Vergara Maria Josefa Lozano Martinez Maria Victoria Alvarez
Velasquez Marisol Sanchez Marquita Hunter Nem K Paul
Nando Rachel Vuong Ramiro Ojeda Sosa Rodrigo Perez Ryan
Shields Salvador Tolentino Sophia Molina Thinh Lathur Huynh
Valentina Rodriguez Ortiz Voctor Tellez-Mendoza Willy Jaziel
Ortiz-Parada Yadira Rivas-Garcia Yiseth Ortiz Ortiz

LỜI CHIA SẺ CỦA CHA CHÁNH XỨ
"Ngươi không được ngoại tình", như chúng ta đã nghe trong
Mười Điều Răn, tuy nhiên những lời tường thuật trong Kinh
Thánh tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) có nhiều đoạn khiến bạn tự
hỏi liệu có ai đang tuân theo điều răn này hay không. Trên thực
tế, có vẻ như mọi người không chỉ không tuân theo những điều
răn này, mà họ thậm chí còn hợp pháp hóa một số kiểu quan hệ
ngoại tình bằng việc chấp nhận chế độ đa thê (không quá bốn
vợ trong kinh Talmud của người Do Thái) và theo đó một người
đàn ông phải kết hôn với người vợ góa của người anh trai
không con của mình để duy trì dòng dõi để tiếp tục sự trong
sạch và duy trì việc có được tài sản từ của hồi môn của người
vợ. "Trong Kinh thánh, ngoại tình không liên quan đến việc vi
phạm sự gần gũi, tin cậy hoặc mối quan hệ hoặc tình yêu mà nó
liên quan đến luật tài sản và thừa kế. Trong Talmud, nó liên
quan đến trật tự và hòa thuận trong gia đình." p. 75 mặc dù có
nhiều cách khác nhau đã được thực hành và định nghĩa trong
Kinh thánh tiếng Do Thái - tất cả đều khác với chúng ta, tất cả
đều bị chúng ta coi là trái đạo đức, " trang 75-76." Hôn nhân
vẫn có một số hằng số dựa trên cơ sở rõ ràng và nêu ra các điều
kiện: Người đàn ông và người vợ

có trách nhiệm với nhau và họ phải giữ chúng. " trang 76. Nếu
tình yêu không phải là định nghĩa trong hôn nhân Do Thái, thì
điều gì đã nêu rõ ràng về hôn nhân là gì? Hôn nhân là bổn phận,
nghĩa vụ và trách nhiệm đo lường đạo đức, chiều sâu và giá trị
của nó. " tr.76. Nếu hôn nhân và các mục tiêu của hôn nhân
khác với ngày nay, thì ý tưởng ngoại tình cũng vậy. Thứ nhất,
ngoại tình đối với đàn ông khác với phụ nữ. Đối với nam giới,
ngoại tình không liên quan gì đến chế độ một vợ một chồng hoặc
quan hệ tình dục với nhiều vợ hoặc phụ nữ chưa kết hôn. Nó
liên quan đến mọi thứ khi quan hệ tình dục với vợ của một người
đàn ông khác. Tài sản của một người đàn ông khác là phụ nữ và
trẻ em được xem xét và thước đo sự giàu có của một người đàn
ông. Những người vợ được sở hữu và ở đó để đảm bảo giữ cho
sự thuần khiết của huyết thống và tài sản của gia tộc được
nguyên vẹn. Những người phụ nữ ngoại tình đã kết hôn có quan
hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào, đã kết hôn hay còn
độc thân, không phải chồng của cô ấy, và sẽ bị trừng phạt, ly hôn
hoặc thậm chí bị ném đá đến chết. Vậy, điều răn thứ sáu có ý
nghĩa gì đối với chúng ta trong thời đại chúng ta và trong một
nền văn hóa mà cứ hai cuộc hôn nhân thì có hơn một người kết
thúc bằng ly hôn? Điều răn này nói gì với chúng ta về kết cấu
của xã hội chúng ta? Theo soer Chittister, O.S.B., từ được ngụ ý
trong điều răn thứ sáu là sự cam kết. Quy luật Cam kết giúp
chúng ta tiếp cận hôn nhân như là "một trong số ít các thể chế
dựa trên sự vĩnh viễn; dựa trên sự chung thủy của trái tim và sự
tin tưởng lẫn nhau." tr.78. Trong thời đại mà mọi thứ kém ổn
định hơn và có xu hướng di chuyển nhiều hơn, con người có thể
cảm thấy ngày càng ít trách nhiệm hơn hiện tại, thì điều răn thứ
sáu "Chớ ngoại tình" đưa chúng ta trở lại khái niệm vĩnh viễn, ý
nghĩa của nó. Để trở thành một gia đình, mang ý nghĩa thiêng
liêng đối với sự bền chặt của các mối quan hệ. " tr.78. Khi người
ta kết hôn, họ kết hôn vì sự thân thiết, quan trọng với người
khác, để hy vọng có những đứa con giống họ, nhưng trở thành
niềm hy vọng cho dòng họ của bất kỳ ai tiếp tục, và quan trọng
hơn là cung cấp sự ổn định về tình cảm, tâm lý, thể chất và tinh
thần cần thiết cho mỗi đối tác để họ nhận ra rằng họ có ý nghĩa
quan trọng như thế nào trong tâm trí Thiên Chúa và họ thực sự
muốn trở thành ai. "Ngoại tình hiếm khi là thứ phá hủy một mối
quan hệ. Nó thường là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã xấu đi
". Tr.79. Mối quan hệ hôn nhân giống như tất cả các mối quan hệ
khác cần có thời gian, kiên nhẫn, tin tưởng, trung thực, tha thứ,
hòa giải, ổn định cảm xúc và đầu hàng quá trình phát triển của
bản thân và đối tác. Soer Joan nói rằng vi phạm quy trình đó có
tác động đáng kể không chỉ đến hai vợ chồng mà còn toàn bộ
cộng đồng mà họ là thành viên. "Nó làm xáo trộn các mối quan
hệ ở mọi nơi và nó ảnh hưởng đến an ninh và danh tính của
những đứa trẻ và làm cho bất kỳ mối quan hệ nào trong tương
lai rủi ro. " trang 79. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm các mối quan
hệ bởi vì không ai trong chúng ta đủ tự chủ và chỉ khi chúng ta
giao mình cho người khác chăm sóc vì lợi ích của người kia,
chúng ta mới có thể được biết đến đầy đủ, được thử thách đầy
đủ, và hoàn toàn là con người. Làm bất cứ điều gì ít hơn, chẳng
hạn như bóc lột, làm nạn nhân lòng tự ái của người khác vì lợi
ích của bản thân là vi phạm điều răn thứ sáu. "Đó là lạm dụng
tình dục thuộc loại tồi tệ hơn." tr.79. " Ngươi sẽ không ngoại
tình, " là từ kêu gọi chúng ta thực sự quan tâm đến những người
mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, không sử dụng
chúng, không phải để khai thác chúng,

không được bỏ qua chúng, không phải để bảo trợ họ. Không
được thao túng chúng chỉ vì mục đích thỏa mãn bản thân ...
Những người chúng ta yêu thương là những người mà chúng ta
cam kết cuộc đời mình, giao phó tương lai và chia sẻ bản thân
để cả chúng ta và họ ... đều có thể phát triển thành những người
yêu thương trọn vẹn. Trong mối quan hệ này, hai người bình
đẳng có nghĩa là trở nên gần nhau hơn bao giờ hết và sự gần gũi
này không thể bị tổn hại cũng như không bị lạm dụng. " Trang
80-81 Chúng ta không thể coi ngoại tình như thể đó chỉ là hành
vi sai trái về tình dục, bởi vì điều răn thứ sáu là về sự chung
thủy của trái tim một người, đó là yêu thương mọi người về mặt
tinh thần hơn là chúng ta khăng khăng yêu họ về thể xác. Ngoại
tình là trạng thái sử dụng con người để thỏa mãn thể chất cá
nhân mà không có ý định cam kết, không ràng buộc. " mà
không có những lời hứa được thực hiện, hoặc những nghĩa vụ
được đảm nhận. Tóm lại, không có sự ràng buộc thực sự nào chỉ
là một hành động phản xạ ở bên ngoài chúng ta nhiều như bên
trong chúng ta. "Trang 82. Điều răn thứ sáu nếu nó thực sự là
Luật Cam kết là yêu thương đúng mực, yêu thương bằng tâm
hồn như với thể xác. Chúng ta có rất nhiều tình yêu về thể xác
nhưng không rõ tình yêu đó bắt đầu từ trái tim, nằm trong tâm
hồn và được thể hiện đơn giản bằng thể xác. Điều răn này nói:
Khi bạn yêu, hãy yêu đúng cách; yêu thật lòng, yêu mà không
cần giả tạo; yêu khi đau đớn; yêu bằng cả thể xác và tâm hồn;
yêu để thấy người bạn đời của mình vào vòng tay của thiên
đường. Thay thế một cơ thể khác cho nó sẽ không bao giờ được
. " tr.83. Chúng ta luôn được mời quan tâm đến người hàng
xóm của chúng ta, những người có thể là một giáo dân hoặc
những người đã rơi vào thời kỳ khó khăn trong thành phố. Thay
mặt cho Ủy ban Tiếp cận Xã hội, xin cảm ơn sự hưởng ứng
nhiệt tình của quý OBACE đối với việc gây quỹ vào Chủ nhật
thứ hai của tháng với hai đô la. Chúng tôi đã nhận được $
3,110.00 để đáp ứng nhu cầu của nhiều người xung quanh
chúng ta. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý OBACE và
trái tim của quý OBACE đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối
với hạnh phúc của những người xung quanh. Quả thật, Chúa đã
nghe thấy tiếng khóc của người nghèo, đặc biệt khi một trong
những tiếng kêu đó là tiếng kêu của người khác.
Các linh mục của quý OBACE,
Cha Bill, Orlando và Joseph.

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 Chính Cho Giáo Xứ

$13,152.00
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.

CÁC TIN TỨC CÔNG GIÁO
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 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 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 mọi người, chúng tôi có chương trình 1 hoặc 2 đêm cùng với
một số giờ dành cho những người lui tới và bữa ăn trưa riêng
biệt vào Chúa Nhật Lễ Các Hiền Mẫu. Ngoài 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 bếp chính của chúng tôi chuẩn bị.
Để biết thêm chi tiết, 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.

