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

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CHA CHÁNH XỨ: WILLIAM ALLEGRETTO, C. M.
336.272.8650 x2 / 716.264.1995/ wa@niagara.edu

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

CHA PHÓ: JOSEPH NGUYEN, C. M.
Ban Giáo Lý: Trưởng Ban: Dallana Aguilera
929.426.0349
/ josnaldalat@gmail.com
email:
stmarysrcc@gmail.com 336.272.8650 x5 / Dallana@StMarysGreensboro.org
336.272.8650 x4
Phó Ban: Paloma Segura – 336.272.8650 x7
Phó Ban: Hùng Quách – 336.272.8650 x8
CHA PHÓ: ORLANDO CARDONA, C.M.
336. 338.5387 / orlando.cardona2020@yahoo.com
Mục Vụ Giới Trẻ: Eze Ike
336.272.8650 x6 / Eze@stmarysgreensboro.org
CHA PHÓ: ERIK SANCHEZ, C.M.
336.272.8650 x3 / erikcardosanchez@yahoo.com
Quản Lý Cơ Sở: Patrick K’Briuh / Y-Rolan Nie

THÁNH LỄ NGÀY
THƯỜNG (nhà thờ)
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 (hội
trường)

CHẦU THÁNH THỂ
Thứ 4 cuối tháng – Trong
nhà thờ 8:00am – 6:00 pm

BÍ TÍCH GIẢI TỘI
Thứ 6: Sau Lễ TBN 6:15pm
*ngoại trừ thứ 6 cuối tháng.
Thứ 7: 4:30pm (tiếng anh)
Và có thể làm hẹn riêng với
các linh mục trong giáo xứ.

THẦY SÁU Dcn. Pierre M. K’Briuh (Ret.)
Dcn. Vincent Shaw (Ret.)

Chánh Văn Phòng: Ana Arreola - 336.272.8650 x1
- anacstmarysrccgbo@gmail.com

CHÚA NHẬT XVI MÙA TN NĂM B
Ngày 18 tháng 7 năm 2021 – Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
Tìm kiếm năng lượng để làm những gì chúng ta được gọi để làm;
Mọi người trong Thánh chức của mình thỉnh thoảng cảm thấy choáng ngợp trước ơn kêu gọi của
họ. Cho dù đó là mục vụ nuôi dạy con cái, chăm sóc người phối ngẫu hoặc cha mẹ già, hoặc một
công việc để làm sáng danh Chúa Ki-tô, hoặc tình nguyện tại nhà thờ hoặc mục vụ giáo xứ, bạn
cần phải dành thời gian cho bản thân, một kỳ nghỉ - để nuôi dưỡng, nghỉ ngơi và phục hồi sức
khỏe. Chúa Giê-su đã nói như vậy trong bài đọc Tin Mừng Chúa nhật này. Nếu chúng ta không
tuân theo điều răn này, chúng ta sẽ trở nên cáu kỉnh. Chúng ta đưa ra những quyết định ích kỷ
hoặc kém cỏi. Chúng ta trở nên giống như những mục tử gian ác trong bài đọc đầu tiên, những
kẻ đã lừa dối và phân tán những người mà chúng được kêu gọi để phục vụ. Tại sao? Bởi vì
chúng ta dễ bị cám dỗ khi cố gắng cho đi những gì chúng ta không có. Cần phải có năng lượng
để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Cần có năng lượng để duy trì sự say mê trong việc phục vụ
người khác. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể được sạc lại bằng năng lượng mới nếu chúng ta
không dành thời gian để ngồi yên, nghỉ ngơi và cầu nguyện? Làm sao chúng ta có thể quan tâm
đến người khác khi chúng ta không chăm sóc tốt cho chính mình? Chúa Giê-su sống trong chúng
ta, nhưng trước khi chúng ta có thể trao Người cho người khác, trước hết chúng ta phải để
Người hiến chính mình cho chúng ta. Hàng ngày chúng ta gặp những người giống như bầy cừu
không người chăn dắt; họ đang tìm kiếm Chúa Giê-su cho dù họ có nhận ra điều đó hay không.
Họ muốn tình yêu vô điều kiện mà Người phải trao đi. Họ muốn sự chữa lành và hòa bình mà
Người cung cấp. Người muốn giúp đỡ họ, nhưng nếu chúng ta, những người là tay chân và giọng
nói của Người quá yếu ớt và hao mòn vì những khó khăn của chúng ta, thì sao? Chúng ta cần
đến một nơi hoang vắng với Chúa Giê-su và nghỉ ngơi một lúc trong tình yêu thương nuôi dưỡng
của Người . Nếu chúng ta đi nghỉ dưỡng hoặc đi nghỉ và quay lại với công việc của mình và các
mục vụ vẫn cáu kỉnh (tức là nếu những người mà chúng ta chăn dắt muốn chúng ta đi một
chuyến đi dài hơn), chúng ta chưa nghỉ ngơi đủ. Chúng ta đã cắt ngắn quá trình khôi phục. Đừng
bận tâm đến đống công việc. Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta "Hãy ra đi một mình và nghỉ
ngơi với Ta một lúc lâu hơn cho đến khi các ngươi trở nên giống Ta hơn".

LỜI NGUYỆN

Tạ ơn Chúa ! Vì khi sức con suy giảm Ngài kêu gọi con nghỉ ngơi, củng cố con trong sự yếu đuối và bước đi
trước mặt con, thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Amen!

CẦU NGUYỆN

Thứ 2, ngày 19 tháng 7
Xh 14: 5-18; Mt 12:38-42
Thứ 3, ngày 20 tháng 7
Xh 14:21 – 15:1; Mt 12:46-50
Thứ 4, ngày 21 tháng 7
Xh 16:1-5, 9-15; Mt 13:1-9
Thứ 5, ngày 22 tháng 7
Thánh Nữ Maria Ma-đa-lê-na
Dc 3:1-4a hoặc 2 Cr 5:14-17
Ga 20:1, 11-18
Thứ 6, ngày 23 tháng 7
Xh 20:1-17; Mt 13:18-23
Thứ 7, ngày 24 tháng 7
Xh 24:3-8; Mt 13:24-30
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 7
CN XVII TN năm B
2 V 4:42-44; Ep 4:1-6
Ga 6:1-15

Cầu ngyện cho gia đình và bạn bè cũng như các thành viên của giáo xứ St. Mary’s
đang bị đau yếu: 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 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
Brother William Stover, C.M..

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

ƠN GỌI DÒNG VINH SƠN TOÀN QUỐC để biết thêm tài
liệu và tìm hiểu rõ hơn, xin vui lòng vào trang mạng
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
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 tại 336-272-8650 từ 8:30am2:30pm 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”
BÍ TÍCH HÔN PHỐI. quy định của giáo phận yêu cầu các đôi
bạn phải sắp xếp với các Linh Mục hoặc Thầy Phó Tế ít nhất là
6 tháng trước khi kết hôn để tham dự những buổi họp mặt cũng
như hoàn tất các thủ tục chính yếu trước khi được lãnh nhận bí
tích Hôn Phối. Để làm hẹn và biết thêm chi tiết, xin vui lòng
liên lạc văn phòng giáo xứ ở số 336.272.8650.
ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO LÝ 2021-2022
*** bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021 ***
Quý vị có thể lấy đơn đăng ký học giáo lý sau mỗi Thánh Lễ
Lễ Tiếng Anh: 8am hoặc 10:30am
Lễ Tiếng Việt: 9:15am hoặc 2pm
Lễ Tiếng Tây Ban Nha: 4pm hoặc 6:15pm
*** CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG có thể tìm đáp án tại
https://stmarysgreensboro.org/

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)
XIN LƯU Ý !!! Cần Giấy Chứng Nhận từ Giáo Xứ St.
Mary’s. Nếu quý OBACE cần giấy chứng nhận Đỡ Đầu cho Bí
Tích Rửa Tội, Thêm Sức, hoặc giấy bảo trợ Di Trú, chứng nhận
Thành Viên hoặc bất cứ giấy giới thiệu nào từ giáo xứ St.
Mary’s, quý vị cần phải là thành viên và đã đăng ký với giáo xứ
ít nhất là 2 tháng trước đó.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TIẾNG ANH
** Lịch trình có thể thay đổi, xin vui lòng liên lạc với người phụ
trách.
THỨ 2: Nhóm Giới Trẻ 5:30pm-7:30pm
(hội trường phòng số 6)

**Các Thừa Tác Viên Đọc Sách & Thừa Tác Viên Thánh Thể, quý
vị có muốn tiếp tục Thừa Tác Vụ của mình không ? Nếu muốn,
xin quý vị vui lòng liên lạc cô Marie Castillo @ 336-404-7709
hoặc mecastillo47@gmail.com để tiện việc lên danh sách cho
tháng 7.

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM
** Lịch trình có thể thay đổi, xin vui lòng liên lạc với người phụ
trách.
THỨ 7: Ca Đoàn Lễ 9:15am
- tập hát 8:15pm-10:30pm (nhà thờ nhỏ)
CHÚA NHẬT: Giáo Lý 11:45am-12:45pm
(hội trường)

NGÀY TĨNH TÂM & SINH HOẠT CỦA CÁC
HUYNH TRƯỞNG / TRỢ TÁ & GIÁO LÝ VIÊN.
Kính mời các Huynh Trưởng, Trợ Tá, Giáo Lý Viên và
tất cả mọi người 18 tuổi trở lên cùng tham gia buổi tĩnh
tâm & sinh hoạt vào Thứ 7 ngày 31 tháng 7 năm 2021
từ 9am đến 10:30pm. Cùng với Cha Phêrô Dương
Minh Trí, C.M., chúng ta cùng nhau đào sâu thêm về
Đời Sống & Đức Tin cũng như Ơn Gọi của những
người Huynh Trưởng, Trợ Tá & Giáo Lý Viên với sứ
vụ làm Tông Đồ của Chúa. Nếu không thể tham gia cả
ngày, quý vị có thể tới cùng tham gia chương trình Lửa
Thiêng Thánh Thể vào khoàng 9pm cùng với giờ
Chầu Thánh Thể sau đó. Các em Thiếu Nhi có thể
đến tham dự từ 5:30pm. Quý phụ huynh có thể đăng
ký cho các em với các Huynh Trưởng / Trợ Tá để tiện
việc sắp sếp đội.
SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TÂY BAN NHA

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Những người có ngày sinh nhật *ngày 18-24 tháng 7*
Adan Martinez Ortega Adeline Estrada Aguilar Adriana Jasso
Alejandro Rosillo Perez Aleyda Colmillo Melquiadez Alfonso
Mondragon Alma Delia Salazar Amia Luan Kpor Ana Padilla Anh
Ly Vo Baltazar Zuniga Espitia Briana Sanchez-Rios Cesar
Rigoberto Ojeda Garcia Dalia Tsitsiki Sosa Danny Penn Dulce
Alvarez Dulce M. Mosqueda Bojorquez Dulce Vasquez Eduardo
Rosales Elian Romero Dominguez Elida Lara Estrada Elisabeth
Dominguez Emanuel Mosqueda Emma Phung Feliciano Ogarrio
Jarquin Felipa Barragan Gabriela Orocio Gahel Arango Sosa
Guany Ksor Irinea Arias Molina Irvin Carrera Jacob Ortiz Ortiz
Jacob Treviño-Vazquez Jennifer Merino Jesus Tadeo Prieto
Gallegos Joel Alejo Canuto Joel Conde Medina Johanny Prestegui
Hernandez Jose L. Navarro Juan José Garcia Noriega Juan Sotelo
Armenta Juana Gabriela Lara Hernandez Katie Sanchez-Gutierrez
Kayla Sosa-Garcia Kelly G Gonzalez Castillo Kevin Guadalupe
Lucero Peralta Laura Popoca Munoz Lien Nguyen Loan Nguyen
Luisa Elizabeth Martinez Rico Luz Patricia Cuevas Ruiz Ma.
Eugenia Anguiano Cruz Marta Cortes Mercy Kakhu Michel
Rodriguez Frent Nancy Ha Natalia Lopez Natalie Ka Nathania Ka
Noemi Aragon-Peralta Olivia Hernandez Orlando Tapia Barragan
Perla Noelia Leyva Velasco Rolando Rodriguez Rosa Chavira Rosa
Isela Jarquin Martinez Samuel Alexis Regalado Samuel Valladeres
Sanchez-Villanueva Narbella Sherlyn Alexa Dominguez Temich
Stanley L. Johnson Theresa Camille Ka Moock Tuyet Vu Uriel Itzae
Juarez-Garcia Xavier Phanxico Yajaira Ceron Yesica Valdovinos
Calle

GIỜ VĂN PHÒNG GIÁO XỨ LÀM VIỆC TRONG
MÙA HÈ
8:30AM – 2:30PM
336-272-8650
Thứ 3 đến thứ 5 (văn phòng mở cửa)
Thứ 2 đến thứ 6 (chỉ có thể liên lạc qua điện thoại hoặc
điện thư info@stmarysgreensboro.org)

** Lịch trình có thể thay đổi, xin vui lòng liên lạc với người
phụ trách.
THỨ 5: Học Kinh Thánh 7pm-9pm (nhà thờ nhỏ)
- Lần Chuỗi 6pm-7:45pm (hội trường)
 Thứ 5 của tuần thứ 2 mỗi tháng.
THỨ 6: Nhóm Charismatic 7:15pm-9pm (hội trường)
CHUẨN BỊ CHO BÍ TÍCH RỬA TỘI vào Chúa Nhật ngày 8
tháng 8 sau Thánh Lễ lúc 6:15pm trong hội trường. Không cần
đăng ký trước, ai tới trước sẽ bắt đầu trước.
BÍ TÍCH RỬA TỘI - quý vị muốn được Rửa Tội tại giáo xứ
St. Mary’s? Xin vui lòng lấy giấy tờ thông tin sau buổi trò
chuyện. Trong tờ thông tin sẽ đề cập tới những thủ tục cần thiết
để lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

TIN NHẮN TỪ CHA CHÁNH XỨ
Anh chị em trong Chúa,

Trong bài tường thuật cuộc khổ nạn của Tin Mừng Thánh Gioan,
chúng ta nghe thấy trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và
Phongxiô Philatô, lý do tại sao Chúa Giê-su đến, "để làm chứng
cho sự thật." Chúng ta đã biết rõ câu trả lời của Philatô, "Sự thật
là gì?" Trong quốc gia của chúng ta, có một cuộc khủng hoảng
liên quan đến câu hỏi này, "Sự thật là gì?" Là những Ki-tô hửu
Công giáo, chúng ta đã biết và tin rằng Chúa Giê-su là đường, là
sự thật và là sự sống. Nếu Đấng Ki-tô là lẽ thật, là con đường và
sự sống của chúng ta, chúng ta sống trong lẽ thật của Ngài thì
chúng ta không cần phải suy tư về “Sự thật là gì?”, Nhưng lẽ thật
của Đấng Ki-tô là gì và sự thật của Ngài có thể dẫn dắt chúng ta
trong thời đại của chúng ta như thế nào? Điều chúng ta nghe đi

nghe lại là Chúa Giê-su không đến để kết án chúng ta, nhưng để
cứu chúng ta. Chúa Giê-su đã đến như hình ảnh hữu hình của
Thiên Chúa vô hình, Đấng là tình yêu. Chúng ta đã nghe nói
rằng Chúa Giê-su đã công bố một vương quốc của lòng thương
xót, công bằng, hòa bình và từ bi, đặc biệt là cho những người
nghèo, bệnh tật, tội nhân và những người bị áp bức.
Tụ họp quanh Chúa Giê-su là các môn đồ để tiếp tục sứ mệnh
của Ngài, tập trung vào việc tha thứ tội lỗi và hòa giải. Trong
bữa tiệc ly, Chúa Giê-su đã hiến thân mình, thân xác, máu, linh
hồn và thần tính để thêm sức cho chúng ta là các môn đệ của
người ra đi loan báo Tin Mừng. Chúa Giê-su trên thập tự giá đã
chọn cho chúng ta con đường cứu chuộc và chữa lành. Chúa
Giê-su trong sự phục sinh đã loan báo rằng tội lỗi, sự chết và
bóng tối sẽ không còn nữa đối với những ai tin vào Ngài. Đây là
sự thật của Chúa Giê-su Ki-tô ? Việc chúng ta sống theo lẽ thật
của Đấng Ki-tô ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta suy
nghĩ và hành động ngày nay? Nếu chúng ta chọn sống lẽ thật
của Đấng Ki-tô như là sự hướng dẫn và bày tỏ cuối cùng cho
những người có đức tin, hy vọng và tình yêu trong thời đại của
chúng ta thì chúng ta chọn không còn nói, "Sự thật là gì?" như
Phongxiô Phi-La-Tô. Chúng ta chọn để nhớ rằng lẽ thật của
Đấng Ki-tô làm sáng tỏ trong bóng tối. Chúng ta chọn cách đối
đầu với dối trá và sự tha hóa đến từ dối trá. Khi bạn hoặc tôi nói
rằng chúng ta sẽ chọn lẽ thật của Đấng Ki-tô trên hết, chúng ta
mở lòng để được tự do. Tự do gạt bỏ nỗi sợ hãi và hận thù, nghi
ngờ và những lời thì thầm âm mưu sang một bên. Với lẽ thật
của Đấng Ki-tô, chúng ta có quyền tự do để mở mắt ra, không
phải theo những gì chúng ta muốn sự thật, mà là cách Thiên
Chúa nhìn thấy. Lẽ thật của Đấng Ki-tô trong thời đại của
chúng ta nên nhắc nhở chúng ta rằng lẽ thật của Ngài không dẫn
đến bạo lực mà là sự hiểu biết và hòa giải. Sự thật của Ngài
không dẫn đến phân biệt đối xử, thành kiến và phân biệt chủng
tộc. Sự thật của Ngài không đưa chúng ta vào bạo lực, tinh hoa,
quyền lợi và bất công. Sự thật của Ngài không đưa chúng ta vào
hận thù và thịnh nộ. Sự thật của Ngài trên tất cả không dẫn đến
dối trá và ý định xấu xa. Trên hết, lẽ thật của Ngài dẫn đến các
cách thức tạo hòa bình, đối thoại, hòa giải và xây dựng vương
quốc của Thiên Chúa. Ở đây, và bây giờ, nói tóm lại, những anh
chị em đang cố gắng sống theo lẽ thật của Đấng Ki-tô trong thời
đại của chúng ta, chúng ta không phải hỏi "Sự thật là gì?"
nhưng chúng ta lắng nghe và hành động theo lẽ thật của ai? Sự
thật của ai tạo nên nền tảng cho các phản ứng và việc ra quyết
định của chúng ta? Chúng ta phân biệt lẽ thật nào là đúng đắn,
thánh thiện và không thể tách rời khỏi việc ra quyết định luân lý
của chúng ta? Chân lý của ai sẽ khuyến khích chúng ta nắm lấy
sự trọn vẹn của phẩm giá, sự chính trực và nhân tính của chúng
ta? Sự thật của ai ...?
TIN TỨC GIÁO XỨ:
Cuối tuần này Cha Jack Timlin sẽ có mặt tại giáo xứ cho đến
ngày 25/7. Xin quý OBACE hãy dành thời gian để chào đón
Ngài. Cha Jack sẽ là cha Chánh xứ của quý OBACE vào ngày
17 tháng 8. Cuối tuần này chúng ta sẽ điền thông tin trên danh
bạ ảnh mới của giáo xứ. Đây là một nỗ lực của cộng đồng để

giúp tổ chức sự kiện này. Hãy nghĩ làm thế nào bạn có thể tình
nguyện cho dự án này thay mặt cho toàn giáo xứ. Bạn cũng sẽ
thấy hai bức tượng Thánh Guise đã được đặt bên trong nhà thờ
và bên ngoài trong khu vực đền thờ mới. Tượng Thánh Giuse
bên ngoài sẽ được Đức cha Jugis ban phép lành trước hoặc sau
khi cử hành bí tích thêm sức vào ngày 10 tháng 8.
Một trong những hoạt động cuối cùng của tôi tại St. trong thời
gian này là xin quý OBACE đóng góp để giúp mua một cuốn
sách mới Lead Me, Guide Me Hymnals - II cho cộng đồng.
Trong thời gian ở đây, tôi đã nhận thấy rằng ấn bản đầu tiên của
các bài hát Thánh ca Lead Me, Guide Me Hymnals có ý nghĩa
đặc biệt và thiêng liêng đối với giáo xứ. Bản nhạc hàng năm của
Breaking Bread đã được mua như một phần bổ sung cho cuốn
sách Lead Me, Guide Me quen thuộc.
Tạp chí Breaking Bread Music cung cấp các bài đọc in lớn và
một số bản nhạc cho một số giáo xứ trên khắp Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, để hợp nhất chi phí mà vẫn duy trì được truyền thống âm
nhạc được yêu thích ở đây, tôi đã hủy hợp đồng với Break
Bread. Break Bread bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ vẫn được giữ
nguyên đối với Cộng đồng người La Tinh . Một số sách thánh
ca Lead Me, Guide Me - II đã được một số thành viên của cộng
đoàn mua tặng. Xin quý OBACE hỗ trợ cho chi phí này và vui
lòng mang theo phong bì có chi phiếu hoặc tiền mặt để đóng
góp. Hãy viết tên của bạn để được đặt vào các sách thánh ca.
Cảm ơn quý OBACE đã quan tâm và hy sinh giúp đỡ.
Trong Chúa Kitô, 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 Chính Cho Giáo Xứ

$11,667.00
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.

