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 PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
Ngày 4 tháng 4 năm 2021. Tđcv 10:34a, 37-43; Cl 3:1-4 hoặc 1 Cr 5:6b-8; Ga 20:1-9

Chúa có bất ngờ cho bạn!
Ăn mừng ! Hôm nay là ngày kỷ niệm bất ngờ lớn, giống như các môn đệ đầu tiên
ngạc nhiên khi tìm thấy ngôi mộ trống rỗng. Cũng vậy, Chúa cũng có một số điều
ngạc nhiên về sự phục sinh trong tâm trí cho chúng ta ! Trong bài đọc Tin Mừng
Chủ nhật Phục Sinh, có rất nhiều sự xuất hiện xung quanh và sự phấn khích một số
tin tức tuyệt vời mà không ai hiểu. Mặc dù Chúa Giêsu đã đưa ra thông báo trước
rằng Người sẽ trở lại sau khi chết, kế hoạch của Chúa mang lại sự bất ngờ. Họ
không mong đợi một sự phục sinh. Họ không hiểu rằng đó là một việc cần thiết trong
nhiệm vụ của Đấng Cứu Thế. Kế hoạch của Chúa thường cho chúng ta những bất
ngờ. Rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không hiểu rằng thời
điểm khó khăn sẽ tạo ra những chiến thắng tuyệt vời. Chúng ta không nhận ra rằng
những ngôi mộ trống rỗng trong cuộc sống của chúng ta (sự mất mát mà chúng ta
đau buồn) là sự khởi đầu của sự tăng trưởng quan trọng mới. Chúng ta không thể
tưởng tượng được rằng Chúa Giêsu sẽ biến đổi khoảng thời gian tồi tệ thành những
phước lành to lớn. Chúng ta đau khổ thông qua những khó khăn, chỉ cần cố gắng
đối phó, chờ đợi một cơ hội cuối cùng để rời khỏi những cây thánh giá của chúng ta.
Trong khi đó, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta một sự sáng Phục sinh vì thập giá.
Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra vinh quang của Chúa khi chúng ta chán nản?
Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự phục sinh của chúng ta khi chúng ta nguyền
rủa thập giá của chúng ta? Điều đó là không thể ! Để trở thành người phục sinh
chúng ta phải có, chúng ta phải học cách nhìn thấy hy vọng phục sinh trong nỗi đau
của thập giá. Chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa Giêsu luôn luôn ở đó, làm theo kế
hoạch để chuộc lại điều xấu thành điều tốt. Chúng ta phải cho phép mình ngạc nhiên
bởi Chúa.
LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho con khát khao tìm kiếm và được gặp gỡ Ngài. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện
của Ngài trong cuộc sống của chúng con, ngay cả những lúc chúng con không nhận ra Ngài. Amen !

CẦU NGUYỆN

Thứ 2, ngày 5 tháng 4
Thứ 2 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 2:14, 22-33; Mt 28:8-15
Thứ 3, ngày 6 tháng 4
Thứ 3 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 2:36-41; Ga 20:11-18
Thứ 4, ngày 7 tháng 4
Thứ 4 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 3:1-10; Lc 24:13-35
Thứ 5, ngày 8 tháng 4
Thứ 5 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 3:11-26; Lc 24:35-48
Thứ 6, ngày 9 tháng 4
Thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 4:1-12; Ga 21:1-14
Thứ 7, ngày 10 tháng 4
Thứ 7 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Cv 4:13-21; Mc 16:9-15
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 4
Chúa Nhật thứ 2 Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa. Cv 4:32-35
1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

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.
Adrian Rodriguez Agustina Villafan Barajas Alex Godinez
Alexandra Serrano Allison Jimenez Henriquez Angeles
Bautista Antonio Prieto Meneses Apolonio Sosa Santos
Ardelia C. Matthews Bonifacio Parra Cortes Brenda Y
Fonseca Breoh K Brianna Lopez Dominguez Camtli Ashley
Quach Carlos Perez David Vasquez Dayle E. Stephens
Eduardo Nolasco Cortez Elias Rosales Flores Elizabeth
Jaramillo Emilia Melquiadez Ethan Emmanuel
Nolasco Osorio Felipe A Torres Fidele Byungura Francesco
Demian Serrano Gerardo Lopez Giselle Aburto Mondragon
Gloria Vargas-Hernandez Hao Nguyen Iker Rodriguez Janet
Martinez Galeana Jennifer Martinez M. Jessica Godinez
Jhonny Neignen Montano Jorge Sosa Jarquin Jorge Zepeda
Valdovinos Juan Jose Santos Mandoza Julian Damian Chamu
Julie Rcom Karen Gabriel-Diaz Lam Tran Le Thao My Pham
Leslie Zahory Pacheco Padilla Liliana Landin Acosta Linda
Diamond Lorena Hernandez Luis Enrique Rico Ortega Maria
de Sugeys Salinas Garnica Maria Dolores Hernandez Perez
Maria Graciela Vazquez Gonzalez Maria Guadalupe Medina
Rodrigo Maria Salud Martinez Maribel Suarez Flores Mateo
Damian N Huy Drong K Nathalie Rachelle Minjagos Teran
Nathan Ksor Nguyen Nicole Nando Rcom Noemi Y. Orozco
Sanchez Norma Hernandez Patricia Unanka Quan Ngoc To
Regina Guevara Rigo William Garcia Hernandez Ruby
Garcia Ruth White Sadie McConnell Salvador Toledo Garcia
Sheila Magee Shyvia Linh Mokthephathai Thiong Pham
Valeria Asenet Septiem Vanesa Cortez Miramontes Xavier
Preudhomme Yareli Ailin Ortiz Romero

LỜI CHIA SẺ CỦA CHA CHÁNH XỨ
Anh chị em trong Chúa Kitô Phục sinh,
Chúng ta đã được nói rằng chúng ta là những người Phục sinh
và Alleluia là bài hát của chúng ta. Chúng ta là những người
đã được làm cho xứng đáng bởi cuộc khổ nạn, cái chết và sự
phục sinh của Người. Chúng ta là những người được mời gọi
vào sự thánh thiện để mở ra và thay đổi trong cuộc sống.
Chúng ta là những người Phục sinh để loan báo Tin mừng và
là sứ điệp Tin mừng trong cuộc đời chúng ta đang sống vì
Chúa Kitô. Liệu lễ Phục sinh này có gì khác so với

năm ngoái? Năm ngoái, tất cả các Thánh lễ kỷ niệm Tuần
Thánh bao gồm cả Chủ nhật Phục sinh đều ở phía sau một
màn hình. Năm nay, các sự kiện trong quốc gia và thế giới
cùng với đại dịch chắc chắn sẽ làm lu mờ thông điệp của
Chúa Phục Sinh vì sự chết chóc đã thay đổi cuộc sống đang
xảy ra. Liệu ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh hiện nay có
được thể hiện tương phản rõ rệt với bóng tối của sự chia rẽ,
phân biệt chủng tộc và sự tuyệt vọng về kinh tế không?
Chẳng phải đức tin của chúng ta đã được thử thách một cách
nghiêm túc và đôi khi chỉ muốn để chúng ta có thể đẩy lùi
bằng hy vọng và tình yêu? Mong muốn thay đổi cơ bản có
được tìm thấy trong những giấc mơ và tầm nhìn đổi mới về
điều đúng đắn, yêu thương và công bình nhất không? Đây là
đức tin Phục sinh. Đây là sự Phục sinh và cuộc sống mới
giữa những ngôi mộ của sự hận thù và những viên đá của sự
dữ.
Lễ Phục sinh này khác không phải vì những mối quan tâm
tồn tại cũng như trong phản ứng của chúng ta hoặc thiếu
phản hồi đã được thực hiện, nó khác vì sứ điệp Phục sinh
phức tạp hơn, đòi hỏi sự suy ngẫm tập trung hơn và một sứ
điệp phù hợp hơn trong lúc này, bóng tối và việc không
muốn nhìn vào những ngôi mộ mục nát kể từ sau thế chiến
thứ hai. Trở thành người Phục sinh năm nay, đòi hỏi chúng
ta phải trưởng thành trong sự toàn vẹn và tính xác thực của
đức tin mà chúng ta có vào Chúa Phục sinh, sống nó một
cách có chủ đích và vui vẻ hơn. Xin cho bài hát của Chúa
Phục Sinh mãi mãi vang lên trên môi và trong trái tim chúng
ta khi ca tụng nó khi đối mặt với những thế lực không muốn
gì khác hơn là xóa bỏ nó khỏi tâm trí và tâm hồn của chúng
ta. Xin cho quý OBACE biết được những ơn lành mà Chúa
Kitô Phục Sinh mang lại. Chúc mừng lễ Phục sinh.
Cha Bill, Orlando và Joseph.
Xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ và đóng góp giúp
đỡ giáo phận (DSA), Lòng hảo tâm của quý vị trong mùa
chay này để giúp giáo xứ tiến gần hơn đến mục tiêu $
43,916. Số tiền đã quyên góp được là $ 13,723. Xin cảm ơn
tất cả những ai đã gửi lại phong bì để ủng hộ chương trình
quyên góp của giáo phận cho đến nay. Tất cả số tiền gây quỹ
tái khẳng định rằng sự cam kết đối với những người có nhu
cầu đích thực và xung quanh chúng ta. Bắt đầu từ Chúa
nhật, ngày 11 tháng 4, chúng ta sẽ bắt đầu “ Quyên góp
$2.00 cho mỗi Chúa nhật thứ hai của tháng” cho chương
trình Thiện nguyện xã hội hoặc 2 + 2 + 2 để tài trợ cho
chương trình tiếp cận công tác xã hội giáo xứ nhằm hỗ trợ
giáo dân của chúng ta và những vùng lân cận. Thay mặt ban
Thiện Nguyện Xã hội St.Mary's, xin cảm ơn quý OBACE về
những đóng góp mà quý OBACE đã thực hiện trong quá khứ
và cũng như qua thư từ. Là một phần của giáo phận các
thành viên của cộng đồng Tây Ban Nha và Việt Nam đã bán
vé xổ số và để nhận giải thưởng người trúng giải sẽ được
công bố vào Chủ nhật Phục sinh. Tôi không thể không cảm
ơn sự hỗ trợ liên tục dành cho giáo xứ trong việc này để đạt
được mục tiêu đề ra của giáo phận. Như chúng ta đã hy sinh

phước lành cho người khác, chúng ta có thể biết sự hy sinh
của chúng ta là phước hạnh như thế nào ! Bắt đầu từ Chúa
Nhật Phục Sinh, giáo xứ sẽ có các thánh lễ bên ngoài trừ Thứ
Bảy, 5:30 chiều nếu thời tiết cho phép. Xin vui lòng xem lại
các hướng dẫn đã được cung cấp vào tuần trước, đặc biệt là
trong các lĩnh vực đeo khẩu trang và giữ skhoảng cách 6 feet
nếu bạn không phải là thành viên trong gia đình. Trong
trường hợp thời tiết không cho phép, trung tâm Giáo xứ sẽ
được mở cửa với tất cả các yêu cầu của CDC và Giáo phận
nhằm duy trì sức khỏe và sự an toàn cho tất cả các thành
viên. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về sức chứa
trong nhà thờ hoặc không gian thờ phượng theo quy định của
CDC và Giáo phận, vui lòng xem hướng dẫn của Giáo phận
Charlotte / COVID. Bạn sẽ thấy rằng mặc dù một số doanh
nghiệp nhất định có thể mở đến 75% hoặc thậm chí 100%
công suất là do không gian mà họ có để duy trì yêu cầu
khoảng cách 6 feet. Đối với các khu vực thờ cúng, nhiều nhà
thờ có kích thước khác nhau, nhưng quy định là 12 ghế cho
1.000 mét vuông. St. Mary's rộng hơn 7.000 mét vuông một
chút bao gồm phòng tắm, văn phòng, lớp học, hành lang sau
và lối vào phía trước. Cho đến khi các hạn chế về đại dịch
được dỡ bỏ khi có nhiều người tiêm chủng hơn, chúng tôi sẽ
duy trì các yêu cầu được đưa ra đối với tất cả sức khỏe của
chúng ta vì nó đôi khi gây khó chịu và mệt mỏi. Tại St.
Mary's, chúng ta thực hiện các biện pháp phòng ngừa như
kiểm tra nhiệt độ, khử trùng tay, xịt thuốc chống vi khuẩn
trước và sau Thánh lễ. Hãy kiên nhẫn và thận trọng cho đến
khi tất cả chúng ta có thể tập hợp lại với nhau. Xin Chúa ban
Phúc lành cho quý OBACE. Cha Bill

MỜI GỌI SỐNG ĐỨC TIN

CÁC TIN TỨC CÔNG GIÁO
KHÓA TĨNH TÂM VỚI NGHỆ THUẬT: LÀM TRANH
KHẢM. quý vị có đang tìm kiếm một cách độc đáo để làm
mới lại sức khỏe tâm linh của mình không? Vào tháng 4
ngày 16-17, Trung tâm Hội nghị Công giáo ở Hickory NC sẽ
tổ chức một khóa tĩnh tâm "Nghệ thuật như liệu pháp tâm
linh" hoàn toàn mới. Sử dụng các hoạt động thực hành,
những người thuyết trình lành nghề sẽ mời quý vị khám phá
bức tranh khảm của cuộc sống của riêng mình. Lắp ráp thập
tự giá của riêng mình từ các tài liệu cá nhân, cầu nguyện
thông qua thực hành cổ xưa làm trứng Pysanky. Thêm vào
đó, hãy tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân nở rộ
và các bữa ăn đầy đủ món ngon được chuẩn bị bởi Bếp
trưởng điều hành của riêng chúng tôi.
Truy www.catholicconference.org/mosaics (trong khi ở đó,
hãy xem Marian Retreat vào tháng 5!) email
info@catholicconference.org hoặc gọi 828.327.7441 để biết
thêm thông tin.
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

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

$9,556.00
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.

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

