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THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Thứ Hai – Thứ Sáu 
6:30 tối: Kinh Thần Vụ & Chầu Thánh Thể 
7:00 tối: Thánh Lễ 
Thứ Bảy 
3:00 Trưa: Kính Lòng Thương Xót Chúa 
 

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 
 

Thứ Bảy - 7:00 tối: Lễ Vọng Chúa Nhật 
Chúa Nhật - 7:30, 9:00, và 11:00 sáng 
 

BÍ TÍCH HÒA GỈAI 
Thứ Bảy:  6:30 - 7:00 tối 
Nếu cần ngoài giờ trên, xin liên lạc đến văn 
phòng giáo xứ. 
 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI & 
RỬA TỘI 

Xin liên lạc Cha Sở hoặc Cha Phó: 
 Rửa tội - trước 3 tuần 
 Hôn phối - trước 6 tháng 

 
 Cha Sở: Đaminh Vũ Ngọc An (Qua Đời) 

(301) 622-4895 
 Cha Phó:  Phaolô Trần Xuân Tâm 

(301) 622-4895 ext. 4 
 Phó Tế:  G.B. Nguyễn Văn Hương 

Văn Phòng GX: 9 – 11am, Chúa Nhật 
(301) 972-2838 

 

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ 
 

 Chánh Hội Đồng 
A. Nguyễn M Hoàng (301) 368-3561  

 Phó Hội Đồng 
A. Nguyễn Xuân Huy (301) 408-1863 

 Tổng Thư Ký 
C. Phạm N Mai Thảo (240) 463-5802 

 Ban Phụng Vụ 
Ô. Bùi Văn Thư (301) 593-5191 

 Ban Xã Hội 
A. Lê Văn Yên (301) 933-1393 

 Ca Đoàn 
A. Nguyễn T Nguyên (703) 508 -5109 

 Thiếu Nhi Thánh Thể 
A. Vũ Cao Lập (240) 643-5106 

 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH 
 

 Chánh Hội Đồng 
C. Nguyễn Trầm Thiên Kim 
(240) 568-6116 

 

CT GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
Điện Thoại: (301) 622-4895 Ext. 3 
Email: bdh.glvnmd@gmail.com 
Giờ Làm Việc: 
   Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 – 5:00 PM 
   Chúa Nhật:  1:00 – 4:30 PM 
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NGUỒN SỐNG 
 

TÌNH MẸ HIỀN  
   Người ta nói người mẹ có thể đọc được tâm tư của con. Dù con không 
nói nhưng mẹ vẫn biết con đang muốn gì? Bởi vì tình yêu của mẹ luôn 
quan tâm đến con cái một cách rất tỉ mỉ. Từng cử chỉ, từng hành động 
đều không qua được mắt mẹ.  Có một anh bạn nhà nghèo, chạy vạy mãi 
mới được một suất hợp tác lao động, anh coi đó như cách duy nhất để 
giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan, xứ người chẳng phải thiên 
đường, anh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà 
khỏi buồn, trong thư anh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ. Ngày 
về, mọi người mừng rỡ nhận quà, anh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong 
mơ. Đêm Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay nắn chân anh rồi mẹ lại sụt sùi. Anh 
nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: 
Dối mẹ làm gì. Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con! 
Hóa ra tình mẹ thật sâu lắng. Sâu lắng đến độ có thể hiểu được con tim 
của con. Mẹ có thể hiểu được con đang nghĩ gì, muốn gì. Mẹ cũng có thể 
biết được phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho con. 
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của người mục tử tốt lành. 
Người mục tử luôn gắn liền đời mình với đàn chiên tựa như người mẹ gắn 
liền với định mệnh đời con. Người mẹ được Thiên Chúa sắp đặt để bảo vệ 
đứa con, chăm sóc đứa con, dậy dỗ và gìn giữ đứa con khỏi những nguy 
hiểm trong suốt hành trình cuộc đời. Không có mẹ đứa con sẽ không lớn 
nổi thành người. Đàn chiên cũng không thể có đồng cỏ xanh tươi, có suối 
mát ngọt ngào nếu không được người mục tử miệt mài tìm kiếm cho đàn 
chiên. Đàn chiên sẽ không thể sống an toàn khỏi cạm bãy, khỏi thú dữ 
rình chờ, nếu không có chủ chiên canh phòng với đầy đủ trách nhiệm và 
đầy yêu thương. 
   Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của người 
mục tử dành cho đàn chiên. Người mục tử tốt lành đầy yêu thương luôn 
gắn bó với đàn chiên, luôn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì lợi ích 
đàn chiên. Ngài chính là vị mục tử mà bài đáp ca đã ca ngợi rằng: Chúa là 
mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, 
Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức 
cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa, dầu qua 
thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có chúa ở cùng con”. 
   Ngày 27.04 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã được Giáo hội 
tôn phong lên bậc hiển thánh. Người là một môn sinh đã hoạ lại rõ nét 
hình ảnh mục tử của Thầy Chí Thánh Giêsu. Người mục tử luôn làm việc 
không nghỉ ngơi. Cho dù tuổi đã cao lại thêm bệnh tật kéo dài, thế mà 
ngài vẫn đến với đàn chiên, vẫn cất cao tiếng gọi đàn chiên, vẫn là chỗ 
dựa thật vững chắc và an toàn cho đàn chiên. Đến nỗi khi ngài qua đời, 
Đức tổng Giám mục Leônardo Sandri, thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh 
đã nói với toàn thể thế giới rằng: “Hôm nay, chúng tôi như những đứa con 
mồ côi”. Tại sao người ta thương tiếc một cụ già như thế? Có phải 
người ta ngưỡng mộ Ngài vì ngài nhiều tiền, nhiều quyền lực không? 
Thưa không phải thế. 
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Người ta thương tiếc một mục tử hết mình vì đàn 
chiên. Một mục tử canh giữ hoà bình không chỉ cho 
đàn chiên mà cho hàng tỉ người trên khắp hành tinh 
này. Người mục tử với 26 năm chăn dắt đàn chiên 
của Chúa đã không ngừng bảo vệ quyền sống của 
con người, nhất là của các thai nhi. Người mục tử đã 
không ngừng đi đến tận cùng thế giới để gieo rắc an 
bình, công bình, tha thứ và yêu thương. Người mục 
tử đã đi đến cùng đường để quy tụ đàn chiên, để tìm 
kiếm các con chiên lạc đưa về một  mối và cuối đời, 
trong những tiếng nấc hoà trộn với hơi thở bị ngắt 
quãng, ngài đã nói với đàn chiên đang canh thức cầu 
nguyện cho ngài trong giờ lâm chung rằng: “Ta đã đi 
tìm kiếm các con. Và bây giờ các con đã đến với Ta. 
Ta xin cám ơn các con”. 
Hôm nay lễ Chúa chiên lành, chúng ta dâng lời cảm 
tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội luôn có những 
mục tử như lòng Chúa mong ước. Cám tạ Chúa đã 
thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng 
ta trong tình thương quan phòng của Chúa. 
Hôm nay cũng là Chúa nhật II trong tháng năm, 
được chọn là ngày của mẹ. Mẹ chính là một mục tử 
gần gũi nhất để chăm sóc chúng ta. Tình thương của 
mẹ là vô bờ bến. Tình thương của mẹ dám hy sinh 
đánh đổi cả cuộc đời của mình để cho con niềm vui, 
tiếng cười. Thế nên, khi nói về mẹ có lẽ chúng ta 
phải nói về những hy sinh của mẹ. Nói với mẹ chúng 
ta phải nói lời cám ơn mẹ đã sẵn lòng hy sinh cho 
chúng ta.  
Người ta kể lại rằng trong nạn đói vào năm Ất Dậu 
1945, có một bà mẹ đã cắn đứt ngón tay của mình 
để con được bú những giọt máu cuối cùng thay cho 
dòng sữa đã cạn kiệt vì cái đói kéo dài. Bà chỉ hy 
vọng đứa con sẽ được cứu khỏi chết. Bà không can 
tâm nhìn con chết đói mà mình không làm điều gì đó 
để cứu con. Bà đã chấp nhận cái chết để con được 
sống.  Tình thương của mẹ là thế. Yêu thương quên 
cả chính mình. Một tình thương dám hòa trộn mồ hôi 
trong những giọt nước mắt bể dâu để mang lại hạnh 
phúc cho con. Một tình thương không bao giờ giả dối 
nhưng luôn mộc mạc chân tình gần gũi như chuối ba 
hương hay như xôi nếp mật.Thế nên, trong ngày của 
mẹ chúng ta hãy cám ơn mẹ đã cho chúng ta vào 
đời. Cám ơn mẹ đã thức trọn canh khuya để canh giữ 
giấc ngủ cho chúng ta, để gìn giữ chúng ta khỏi mọi 
hiểm nguy giữa cuộc đời. Cám ơn cuộc đời đã cho 
chúng ta có mẹ để được yêu thương. Cầu mong mẹ 
mãi ở với chúng ta để chúng ta mãi tận hưởng sự 
ngọt ngào của tình mẹ, và cầu Chúa ban hạnh phúc 
thiên đường cho mẹ vì cả một đời gian nan mẹ đã 
làm cho con cái. Amen. 
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền 

 

TIN TRONG TUẦN 
 

CÁC Ý NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

PHANXICÔ TRONG THÁNG NĂM - Ý nguyện 

chung: Xin cho các phương tiện truyền thông là dụng cụ 

phục vụ sự thật và hòa bình. Ý nguyện truyền giáo: Xin  

Đức Maria, Sao Sáng của Truyền Giảng Tin Mừng, 

hướng dẫn Giáo Hội trong việc loan báo Đức Ki-tô cho 

mọi dân nước. 
THÁNG NĂM - THÁNG HOA TÔN VINH ĐỨC MẸ - 

Thứ Năm tuần này bắt đầu tháng Năm, là tháng mà theo 

truyền thống đạo đức của Giáo Hội, các tín hữu Công Giáo có 

tập tục kết hoa làm triều thiên tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. 

Về phía Giáo Xứ chúng ta, như thường lệ chúng ta sẽ có kiệu 

và dâng hoa cho Đức Mẹ xung quanh nhà thờvà trước tượng 

đài Mẹ vào hai Chúa Nhật:Chúa Nhật đầu tháng tuần tới 

ngày 4 tháng 5, bắt đầu lúc 8 giờ 45 sáng, trước lễ 9 giờ, và 

Chúa Nhật cuối tháng ngày 25 tháng 5, bắt đầu lúc 10:35 

sáng, trước lễ 11 giờ. Còn các ngày trong tuần từ thứ Haiđến 

thứ Bảy, sau mỗi lễ chiều 7 giờ chúng ta sẽ hát kết lễ và đọc 

kinh tôn kính Mẹ.  
 

LƯU Ý VỀ LỊCH LỄ - Lễ Vọng Chúa Nhật vào thứ 

Bảy ngày 31 tháng Năm sẽ là thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu 

cho các em học sinh giáo lý của Giáo Xứ,  nên sẽ dài và bắt 

đầu vào lúc 6 giờ, 1 tiếng sớm hơn thường lệ. Anh chị em 

nào không có con em rước lễ lần đầu dịp này nên tham dự 

một trong ba lễ sáng Chúa Nhật hôm sau (1/6), để dành 

chỗ cho gia đình của các em rước lễ lần đầu. 

GIÚP CHO ĐỜI SỐNG ĐẠO CỦA CÁC BẠN TRẺ SAU 

KHI THÊM SỨC Để giúp cho đời sống đạo của các bạn 

trẻ sau khi thêm sức (tuổi trung học, đại học, hay lớn 

hơn), sẽ có: (1) Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật hay Học 

Hỏi Giáo Lý vào Chúa Nhật đầu tiên gần như của mỗi 

tháng (lần chia sẻ tới sẽ là Chúa Nhật 1 tháng 6) lúc 

12:15 trưa (ngay sau lễ 11 giờ) ở trong Nhà Xứ; (2) 

Thánh Lễ chính yếu bằng tiếng Anh vào Chúa Nhật thứ 

ba hầu như của mỗi tháng, tức Chúa Nhật tới (18/5)  

lúc 11 giờ trưa ở tầng dưới nhà thờ. Ngoài ra trong năm 

Giáo Xứ còn tổ chức cho các em tham gia Tĩnh Tâm và 

những sinh hoạt mang tính dấn thân bác ái xã hội. Xin 

liên lạc với Cha Phó Trần Xuân Tâm ở số 301 622 4895 

(ext. 3) hay anh Tommy Nguyễn Tú ở số 301 221 0464. 

Xin phụ huynh nhắc con em đọc mẩu tin bằng tiếng Anh 

ở dưới. 

To help the faith of post-confirmation youths (high 

school age, college age and up), the Parish Youth Group 

will hold: 1. Reflection and Discussion on the Word of 

God (Sunday Mass Readings) or Faith Studies on almost 

every first Sunday of each month (next one: 6/1) at 

12:15pm (right after the 11am Mass) in the rectory 
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(Nhà Cha); 2. English Mass on almost every third 

Sunday of each month (next Sunday 5/18) at 11am in 

church basement. In addition, the Youth Group will have 

retreats and other social and charitable activities for the 

youths during the year. Please contact Cha Tâm at 301 

622 4895 (ext. 3) or Tommy Nguyễn at 301 221 0464. 

 
CẦU NGUYỆN CHO CÁC EM HỌC SINH GIÁO LÝ CHUẨN 

BỊ THÊM SỨC - Từ thứ Sáu cho đến thứ Bảy (2-3/5) các em học 

sinh giáo lý lớp 8 đã tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm 

Sức trong thánh lễ 6 giờ chiều vào thứ Bảy ngày 7 tháng 6,  cũng là 

ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm nay, giáo xứ chúng ta có 

32 em sẽ được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức: 

Cao Liên Đài, Đặng Christina, Đặng Cindy, Đinh Châu Thuỵ 
Lynh, Đỗ Judy, Đông Minh, Hồ Johnny, Hoàng Judy, Lâm 
Lillian, Lê Thy Annie, Nguyễn Phúc Tommy, Nguyễn Khánh, 
Nguyễn Lindsay, Nguyễn Christy, Nguyễn Thanh Nancy, 
Nguyễn Trang Danny,Nguyễn Thắng Ben, Nguyễn Trần 
Leeanl, Nguyễn Long Dennis, Nguyễn Justin, Nguyễn Khan, 
Nguyễn Peter, Nguyễn Nữ Bảo Yến, Nguyễn Tài Minh Anh, 
Trần Marie, Trần Lê Tú, Trần Henry, Trịnh Brian, Võ April 
Vanessa, Võ Thuận An, Vũ Hải My, Vũ Madeline. 
 Các em đã tham dự buổi tĩnh tâm tại Holy Family 

Seminary và đây cũng là thời gian then chốt đánh dấu 

một bước tiến trong đời sống đức tin của các em. Tuy 

nhiên, các em vẫn còn chập chững trong đức tin, nên cần 

sự nâng đỡ, cầu nguyện và hướng dẫn của cộng đoàn và 

gia đình.  Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và khuyến 

khích các em sống đức tin và đem ra thực hành trong đời 

sống của các em.  Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý 

phụ huynh, thầy cô, các em TA, Nhóm Trẻ đã giúp đỡ 

cho buổi tĩnh tâm được tốt đẹp. 
 
LỄ GIỖ CHA ĐAMINH - Thứ Bảy ngày 17 tháng 5 sẽ là 

ngày Giáo Xứ giỗ 100 ngày Cha Chánh Xứ Đa Minh Vũ 

Ngọc An qua đời. Giáo Xứ sẽ viếng mộ và cầu nguyện cho 

ngài vào 5 giờ chiều hôm đó, cũng như cầu nguyện cho ngài 

trong thánh lễ vọng Chúa Nhật lúc 7 giờ. 

 

TÌM HIỂU ƠN GỌI, ĐẶC BIỆT ƠN GỌI TU TRÌ, 

DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH TRUNG HỌC 

(DISCERNMENT OF VOCATION, ESP. PRIESTLY 

AND RELIGIOUS, FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)- 

Để giúp các học sinh nam và nữ trung học tìm hiểu về ơn gọi 

của đời mình, nhất là để biết Chúa có gọi vào đời sống linh 

mục hay tu sĩ hay không, Tổng Giáo Phận Washington có một 

số hoạt động dưới đây (bằng tiếng Anh). Xin phụ huynh 

khuyến khích con em tham dự: 

Dành cho các học sinh nam trung học (For High School 

Young Men): Quo Vadis? Where Are You Going? What Is 

the Father's Will for You? Quo Vadis Camp can help you 

answer these questions. July 20-23, 2014. Mount St. Mary's 

Seminary, Emmitsburg, MD. For more information, please 

ask your parish priest, see our website www.dcpriest.org or 

contact: Fr. Rob Walsh, Assistant Director for Priest 

Vocations, Archdiocese of Washington, vocations@adw.org/ 

202 636 9020. 

 
Dành cho các học sinh nữ trung học (For High School 

Young Women): Fiat Days Camp. July 24-26, 2014. Mount 

St. Mary's Seminary, Emmitsburg, MD. Fiat Days Camp is 

for young women in high school who want to model their 

personal holiness on that of Mary. By doing so, they will 

discover their own vocation from our Lord. Religious Sisters 

from different orders will be present to give talks and share 

their vocation stories with the young women. Camp includes: 

Mass and Prayer - Talks and Discussion - Games, Sports, 

Activities -Adoration - Reconciliation - Spiritual Direction - 

Cool T-shirt. Register Online by July 14, 2014 @ 

www.formstack.com/forms/fiatdays-14. Each participant 

must submit a signed permission form with payment check 

(made out to St. Peters) for registration to be confirmed. The 

form can be found at: www.stpetersyouthministry.org. or 

obtained from your parish priest. Questions? Contact: 

angela.busby@stpetersolney.org. Sponsored by Montgomery 

County Youth Ministers of the Archdiocese of Washington.  

RỬA TỘI TRONG THÁNG 5 - - Như thường lệ sẽ có 

rửa tội cho trẻ nhỏ trong thánh lễ 11 giờ của Chúa Nhật 

thứ hai mỗi tháng, tức Chúa Nhật này, ngày 11 tháng 

5. Tuy nhiên cha mẹ và em bé cần phải có mặt ở nhà thờ 

lúc 10:30 sáng để Thầy Phó Tế làm một số nghi thức 

phụ trước lễ. Cha mẹ nào muốn cho em bé rửa tội mà 

chưa hề học lớp chuẩn bị rửa tội trước đây thì phải đến 

học lớp chuẩn bị rửa tội  Chúa Nhật. Xin lưu ý lớp 

chuẩn bị rửa tội chỉ dạy hai tháng một lần, vào Chúa 

Nhật thứ nhất của mỗi tháng chẵn lúc 10 giờ trong Nhà 

Xứ (lớp tới đây sẽ vào ngày 1 tháng 6). Cách riêng trong 

Chúa Nhật này sẽ có các em sau đây trên 7 tuổi cũng 

được rửa tội để chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu (bởi vì các 

em đã tới tuổi khôn, nên các em phải tuyên xưng đức 

Tin cho chính mình trước khi được rửa tội): Trần 

Angelina, Đoàn Brandon, Lê Thanh Stephen, Nguyễn 

Michelle, Nguyễn Victoria, và Nguyễn Quiana Zoe.    

 
CHÚA NHẬT HIỀN MẪU - Nhân Chúa Nhật này 

(11/5) ngày quốc gia Hoa Kỳ mừng các bà mẹ, Giáo Xứ 

xin Thiên Chúa, qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, 

Mẹ Thiên Chúa, ban phúc lành trên các người mẹ trong 

Giáo Xứ cùng với gia đình của họ (cách riêng xin Chúa 

ban bình an và sức khỏe cho thân mẫu của Cha chánh xứ 

Vũ Ngọc An). Xin Chúa ban ơn tha thứ, chữa lành, ủi an 

cho những người mẹ nào đặc biệt cần các ơn này. Sau 

cùng xin Chúa Giê-su Phục Sinh ban hạnh phúc thiên 

quốc cho các người mẹ đã qua đời. Giáo Xứ cũng cảm 

ơn các anh em Hiệp Sĩ Đoàn Columbus đại diện giáo xứ 

tặng hoa cho các bà mẹ sau các thánh lễ cuối tuần này. 
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PHONG TRÀO THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GÂY 

QUỸ - Từ cuối tuần này cho đến ngày 15 tháng Sáu, anh 

chị em trong Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân của 

Giáo Xứ sẽ bán vé gây quỹ cho phong trào. Xin anh chị 

em ủng hộ.  

Cử Hành Nghi Thức Hôn Phối - Thứ Bảy tuần tới 

(17/5) lúc 2 giờ chiều anh Ignacio Dương Ngọc Hoàng, 

một thành viên của Giáo Xứ, và chị Long Lucy sẽ cử 

hành nghi thức Hôn Phối theo luật Công Giáo trong nhà 

thờ Giáo Xứ. Xin Chúa duy trì và tăng triển tình yêu hôn 

nhân và gia đình của anh chị Hoàng và Lucy.  

Tổng Giáo Phận quyên tiền lần thứ hai để giúp cho 

Các Dịch Vụ Cứu Trợ ở các nước nghèo của Hội Đồng 

Giám Mục Hoa Kỳ (Catholic Relief Services) trong các 

thánh lễ cuối tuần 17-18/5..  
 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 

NGHỈ HỌC-Hôm nay 11 tháng 5 (ngày Hiền Mẫu – Mother’s 

Day), chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ nghỉ học. 

TĨNH TÂM CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU -  Ngày 

thứ bảy 17 tháng 5 tới đây, các em lớp 2 giáo lý sẽ có 

một buổi tĩnh tâm để sửa soạn lãnh nhận Mình và Máu 

Thánh Chúa lần đầu tiên. Buổi tĩnh tâm sẽ bắt đầu lúc 

9:00 sáng – 2:00 chiều.  Xin quý vị đưa các em đến nhà 

thờ lúc 8:45 sáng. 

GHI DANH HỌC GIÁO LÝ và VIỆT NGỮ CHO NIÊN 

HỌC 2014-2015 -  Chương trình GLVN chúng ta sẽ bắt 

đầu phát đơn ghi danh lại cho các em học sinh đang học 

Giáo lý - Việt ngữ năm 2013-2014, các em sẽ nhận đơn 

mang về vào tuần thứ 3 của tháng 5, xin quý phụ huynh 

lấy đơn từ các em và ghi danh lại cho các em ngay để 

tránh việc đánh mất và không tìm thấy đơn, vv... Ngoài 

ra đơn ghi danh cho học sinh MỚI cũng sẽ được đăng 

trên trang mạng của Giáo xứ và để ở cuối nhà thờ. Quý 

phụ huynh có con em bắt đầu tuổi đi học (tròn 5 tuổi 

ngày 31 tháng 8), xin lấy đơn, ghi danh sớm và gởi về 

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ kèm lệ phí mỗi em 

$150 chỉ học Giáo lý hoặc Việt ngữ, $250 mỗi em học 

cả Giáo lý và Việt Ngữ, miễn học phí cho em thứ ba trở 

lên trong cùng một gia đình. 

CÁC SINH HOẠT THÁNG 5 & 6 - May 11: Nghỉ học 

mừng ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day); May 17: Tĩnh 

tâm các em lớp Rước Lễ Lần Đầu từ 10:00 AM – 

3:00 PM tại hội trường giáo xứ; May 18: Đi học như 

thường lệ (Final Exam); May 25: Nghỉ học (Memorial 

Day); May 31: Tĩnh tâm cho các em lớp Thêm Sức và 

tập dượt cho ngày lễ Thêm Sức - Thánh lễ Rước Lễ 

Lần Đầu cho các em lớp 2 giáo lý lúc 6:00 tối; Jun 1:  

Đi học như thường lệ (Final Exam); Jun 7: Thánh Lễ 

Thêm Sức lúc 6:00 tối; Jun 8:  Lễ Bế Giảng niên học 

2013-2014; Jun 15: Picnic bế giảng tại giáo xứ. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm chi tiết về 

những sinh hoạt của chương trình GLVN, xin liên lạc 

đến chúng tôi điện thoại số (301) 622-4895 ext 3 hoặc 

qua email bdh.glvnmd@gmail.com. 

 

 

LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 
Thứ Bảy 10/05/2014: Lễ Vọng Chủ Nhật IV Phục Sinh 

 Hiệp Nhất và Thánh Thiện cuả mọi gia đình trong 

giáo Xứ 

 LH Cha ĐaMinh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Giuse Đỗ Đình Ấu 

 LH Maria Đỗ Thị Tuất 

 LH Maria Lê Thị Kiên Giang lễ giỗ 

 LH MariaMadalena Tina Nguyễn  

 LH Nguyễn Văn Anh 

 Cầu cho Các LH mồ côi 

 Tạ ơn và cầu bình an 

Chúa Nhật 11/05/2014: CN IV Phục Sinh - Năm A 

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 Cầu cho tất cả giáo dân trong Giáo Xứ 

 LH Cha Đaminh Vũ Ngọc An 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Giuse Đỗ Đình Ấu 

 LH Maria Đỗ Thị Tuất 

 LH Maria Lê Thị Kiên Giang lễ giỗ 

 LH MariaMadalena Tina Nguyễn  

 LH Maria NguyễnThị Lòng 

 LH Maria Hồ Thị Dân 

 LH Guise Hoàng Văn Phòng 

 LH Maria Hoàng Thị Cất 

 Tạ Ơn 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 Lh Cha Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Catarina Đoàn Thị Hường 

 Ixave Trần Thị Út 

 LH Giuse Đỗ Đình Ấu 

 LH Maria Đỗ Thị Tuất 

 LH Giuse Lê Đăng Doanh 

 LH Augustino và Teresa lễ giỗ 

 LH Maria Madalêna Tina Nguyễn  

 LH Nguyễn Văn Anh  

 LH Gioanbaotixita Nguyễn Tuỳnh 

 LH Maria, Martin và GioanKim 

 LH Giuse Đỗ Tráng Kha, lễ giỗ 

 LH Dominico, Maria và các LH 

 LH Maria Nguyễn Thị Tám lễ giỗ  

mailto:bdh.glvnmd@gmail.com
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 LH Maria Lê Thị Kiên Giang Lễ giỗ 

 LH Maria Trần Thị Tươi 

 LH Monique Nguyễn Bữu Lộc 

 LH Maria Nguyễn Thị Hợp 

 LH Giuse và Maria 

 LH Phero mới qua đời 

 LH Micae lễ giỗ 

 2 ý cầu bình an  

 Tạ ơn Thánh gia thất 

 Thánh Lễ 11g00 sáng:   

 LH Cha Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Anna Hoàng Thị Hưởng 

 LH Agatha Nguyễn Thị Truyện 

 LH Giuse Đỗ Đình Ấu 

 LH Maria Nguyễn Thị Tuất 

 LH Phêrô Nguyễn Ngọc Nhiều 

 LH Nguyễn Văn Ánh 

 LH Vincente Nguyễn Hào Quới lễ giỗ 

 LH Nữ tu Lucie Nguyễn Thị Liệu 

 LH Maria Đinh Thị Hiểu 

 LH Maria Đỗ Thị Phú 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn  

 LH Giuse Nguyễn Văn Mùi 

 LH Maria Lê Thị Kiên Giang lễ giỗ 

 LH Agustino Hồ Văn Hũu 

 Cầu cho các LH mồ côi 

 Xin ơn bình an và sức khoẻ cho GĐ côNguyễn 

Hoàng Anh 

 Tạ ơn và cầu bình an  

 3 ý Tạ nơ và xin bình an 

Thứ Hai 12/05/2014:Th.Nêrêô, Akilêô, Pancraxiô-Tử đạo 

 Hoà Bình Trên Thế Giới- Tự Do và Dân Chủ cho 

Việt Nam 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Nguyễn Văn Anh 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn mới qua đời 

 LH Đaminh 

Thứ Ba 13/05/2014:  

 Các LH Mồ Côi trong Luyện Ngục 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Nguyễn Văn Anh 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn mới qua đời 

 Phero và Maria 

 LH Maria Hoàng Thị La 

Thứ Tư 14/05/2014: Th. Matthia tong đồ lễ kính 

 Cầu cho những người đau yếu bệnh tật trong Giáo 

Xứ 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Nguyễn Văn Anh 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn mới qua đời 

 LH Phêrô và Maria 

Thứ Năm 15/05/2014: Th. Isiđôrô 

 Ơn Gọi Linh Mục và Tu sĩ đặt biệt trong Tổng Giáo 

phận và Giáo Xứ 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Nguyễn Văn Anh 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn mới qua đời 

Thứ Sáu 16/05/2014:  

 Các Ki-Tô hữu đang bị bách hại vì Đức Tin 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Nguyễn Văn Anh 

 LH Maria Madalena Tina Nguyễn mới qua đời 

 LH Giuse và Maria lễ giỗ 

 Xin ơn Như ý 
 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

05/05/2014 

Quĩ Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường 

Aí Quốc Dương  $ 120.00 

Vũ Đình Tựu   $ 100.00 

Một Người dâng cúng  $ 100.00 

Nguyễn Hoàng Quân  $ 100.00 

Đaị Anh Ngô   $ 100.00 

Maria Hoa Ho   $ 100.00 

Một người dâng cúng  $ 200.00 

Tổng Cộng   $ 820.00 

 

Quĩ Điều Hành 

A. Thu Hàng Tuần   $ 6,046.00  

Tiền Giỏ   $ 2,221.00 

Bao Thư   $ 2,625.00 

Chi Phiếu   $ 1,200.00 

B. Các Khoản Thu Khác  $ 1,206.00 

Bánh mì     $ 500.00 

Rau, đậu hũ     $ 220.00 

Rau chi Xuân   $   80.00 

Tỉnh Tâm Giới Trẻ  $ 250.00 

Đức Mẹ và Thánh Giuse $   26.00 

Linh Tinh   $ 130.00  

Tổng Cộng (A + B)   $ 7,252.00 

Chi Trong Tuần   $ 31,340.29 
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