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THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

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

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 
 

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

BÍ TÍCH HÒA GỈAI 
Thứ Bảy: 6:30-7:00 -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 SởĐaMinh Vũ Ngọc An 

(301) 622-4895 ext. 2 
 Cha PhóPhaolô Trần Xuân Tâm 

(301) 622-4895 ext. 3 
 Phó TếG.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 Nguyễn Mai Thảo 
(240) 463-5802 

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

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

 Ca Đoàn 
A. Nguyễn Thanh 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  

 

 Chương Trình Giáo Lý 
A. Nguyễn Phương(240) 475-7715 

 Chương Trình Việt Ngữ 
A. Nguyễn Kim Sơn (301) 294-3408 
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NGUỒN SỐNG
 

LÃNG QUÊN 
 

Phải, là người Kitô hữu, chúng ta biết rất 
nhiều về Chúa Cha cũng như về Chúa 
Con. Thế nhưng nếu có ai hỏi chúng ta về 
Chúa Thánh Thần, về những việc Ngài đã 
làm cũng như về vai trò của Ngài trong 
cuộc sống, thì rất có thể chúng ta sẽ trả lời 
không hơn gì những tín hữu Ephêsô thuở 
trước. Thực vậy, thánh Phaolô đã hỏi họ: 
“Các ngươi đã lãnh nhận Chúa Thánh 
Thần chưa?” Và họ đã trả lời: “Chúng tôi 
chưa hề hay biết có một Chúa Thánh 
Thần”. Phải, Chúa Thánh Thần chính là vị 
Thiên Chúa vô danh, vị Thiên Chúa bị 
quên lãng nhiều nhất trong cuộc sống. Vậy 

Ngài là ai? Ngài có phải là vị Thiên Chúa chúng ta tôn thờ hay không? 
 

Sách giáo lý đã cho biết: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Thứ Ba, 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, cùng một bản tính, một quyền năng 
như hai Ngôi cực trọng ấy. Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa có ba ngôi và 
ngôi thứ ba lại là Chúa Thánh Thần? Sở dĩ chúng ta biết được là vì Chúa Giêsu đã 
tỏ lộ, đã dạy bảo. Thực vậy, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđan, thì Tin 
Mừng đã ghi nhận: bấy giờ trời mở ra, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu mà 
ngự xuống, rồi từ trời có tiếng phán: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi 
đàng”. 

Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng đã truyền cho các môn đệ: “Các con 
hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh 
Thần”. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì ba ngôi Thiên Chúa sẽ không hoàn 
toàn và niềm tin của chúng ta sẽ bị thiếu sót. Thực vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện 
chương trình cứu độ, nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng áp dụng công phúc 
cứu độ ấy cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các 
môn đệ: “Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ 
mới. Ngài là chân lý sẽ luôn ở với các con. Các con hãy ở trong thành cho đến khi 
được mặc lấy sức mạnh từ trời cao”. Tất cả những điều này đã được thực hiện 
trong ngày hôm nay, ngày lễ Hiện xuống, ngày các môn đệ được đầy tràn Chúa 
Thánh Thần. Các tín hữu sơ khai cũng đã xác tín Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. 
Thực vậy, thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Tất cả những ai được Thánh Thần Thiên 
Chúa hướng dẫn sẽ là con Thiên Chúa. Ngài đã ban Thánh Thần xuống trong tâm 
hồn chúng ta. 

Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ kể lại câu chuyện hai vợ chồng Anania 
và Saphira bán ruộng, đã đồng tình xén bớt một phần tiền rồi mới đem nộp cho 
thánh Phêrô. Và thánh Phêrô đã nói với họ: “Hỡi Anania sao ma quỉ đã drkcám 
dỗ lòng ngươi dối trá Chúa Thánh Thần mà giữ lại một phần tiền. Làm như thế, 
ngươi không chỉ lừa gạt người ta mà còn lừa gạt cả Thiên Chúa nữa”. Còn thánh 
Gioan thì xác quyết: “Trên trời có Ba Đấng làm chứng, đó là Chúa Cha,  
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Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Bấy nhiêu mà 
thôi cũng đã đủ để chúng ta xác tín và tuyên xưng: “Chúa 
Thánh Thần chính là Thiên Chúa Ngôi thứ Ba, Đấng chúng 
ta phải tôn thờ. 

Trong mạch sống Giáo Hội, tác động của Chúa 
Thánh Thần thật vô cùng quan trọng cho Giáo hội cũng 
như cho mỗi người chúng ta. Không những cần cho các 
thừa tác viên của Giáo hội để chu toàn phận sự mà còn cần 
cho mọi người để sống đức tin và bác ái. Mọi cố gắng của 
Giáo hội và của mỗi người đều cần có sự hiện diện của 
Chúa Thánh Thần, nếu không sẽ trở nên lố bịch và vô 
vọng, như Đức Thượng phụ Athênagôrat, Giáo chủ 
Contantinốp đã nói: “Nếu cuộc sống thiếu vắng Chúa 
Thánh Thần thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách. Đức 
Kitô chỉ là một nhân vật quá khứ. Tin Mừng chỉ là một mớ 
chữ không hồn. Giáo hội khác nào một cơ cấu cứng nhắc, 
biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa, và giảng dạy chỉ 
là tuyên truyền láo khoét, việc thờ phượng chỉ là phù phép, 
và luân lý sẽ thành xiềng xích vong nô”. 
 

Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng như vậy, thế 
mà chúng ta thật vô tâm, vô ý thức đến thờ ơ cũng như 
không biết có Chúa Thánh Thần ở trong lòng mình ngày 
đêm. Thử hỏi nếu ai có 10 lượng vàng trong túi, có lẽ nào 
họ thờ ơ đến nỗi để mất số vàng đó khi nào mà họ không 
hay biết không? Trái lại, phải chăng bất kỳ đi đâu hay làm 
gì họ cũng sờ tay vô túi coi vàng còn hay không? Và nếu 
mất rồi, tâm hồn họ bải hoải, tâm trí rối loạn, buồn phiền, 
chán nản biết bao! Vậy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần 
trong tâm hồn không có giá trị bằng 10 lượng vàng sao? 
Thế mà ngày này qua ngày khác chúng ta hầu như chẳng để 
ý đến một lần. Ý thức sự vô tâm và thiếu sót đó, cũng như 
hiểu biết được sự quan trọng và cần thiết của Chúa Thánh 
Thần trong đời sống, từ nay chúng ta hãy năng nhớ đến 
Chúa Thánh Thần hơn, bằng cách cầu xin Ngài hằng ngày, 
xin Ngài soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp để chúng ta luôn 
sống tốt đẹp và làm mọi việc đúng thánh ý Chúa. 

Sưu tầm 
 

TIN TRONG TUẦN 
 
 

THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 
Tháng Năm là tháng mà truyền thống đạo đức của Giáo 
Hội dành riêng để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria (với Lễ 
Kính Đức Mẹ Đi Thăm Bà Elisabeth vào ngày 31 cuối 
tháng) qua hình thức dâng hoa cho Mẹ. Giáo Xứ chúng 
ta sẽ dâng hoa cho Đức Mẹ theo tập tục thông thường 
trước đây của Giáo Xứ, tức vào Chúa Nhật đầu tháng và 
Chúa Nhật cuối tháng. Cần lưu ý là dâng hoa vật chất 
thật ra chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc dâng hoa 
thiêng liêng của tâm hồn. Hoa thiêng liêng như việc cầu 
nguyện chuỗi Mân Côi, các thực hành luyện tập nhân 
đức noi gương thánh thiện của Đức Mẹ, nhất là khiêm 
nhường, khiết tịnh, và bác ái – chính những hoa thiêng 
liêng như thế, chứ không phải hoa vật chất, mới thực sự 
làm vui lòng Đức Mẹ và làm vui lòng Ngài nhất. 
 
 

BÓ HOA THIÊNG - CẦU NGUYỆN CHO CHA SỞ 
Hầu hết mọi người trong giáo xứ chúng ta đều biết bệnh 
trạng của Cha Sở, ngài rất cần sự hổ trợ tinh thần của 
chúng ta. Vì vậy nhân tháng Đức Mẹ sắp đến chúng ta sẽ 
hợp ý cùng nhau dâng lên Đức Mẹ Bó Hoa Thiêng Liêng 
để xin Đức Mẹ cầu bầu với Chúa để nếu đẹp lòng Chúa, 
thì xin Ngài chữa lành Cha Sở khỏi căn bệnh ngặt nghèo 
của ngài. Chúng ta sẽ kết Bó Hoa Thiêng Liêng bằng 
cách đọc kinh, cầu nguyện, làm việc hãm mình và mọi 
cách khác với ý chỉ dâng lên cho Đức Mẹ để cầu nguyện 
cho Cha Sở. Mỗi người tham gia xin nhận một (hoặc 
nhiều) mẩu khấn hứa để ở phía cuối nhà thờ, đem về 
nhà, điền vào những điều khấn hứa và thực hiện trong 
tuần. Cuối tuần khi đi lễ, bỏ vào thùng để sẵn ở cuối nhà 
thờ và lấy một mẫu khác. Chúng ta sẽ tiếp tục làm như 
vậy cho đến cuối tháng. Sau đó những điều mà chúng ta 
đã thực hiện sẽ được tổng kết và dâng lên Đức Mẹ như 
một bó hoa trong dịp cung nghinh Mẹ cuối tháng Hoa. 
 
LƯU Ý VỀ GIỜ LỄ – (1) Lễ Vọng Chúa Nhật vào thứ Bảy 
ngày 25 tháng 5 vì là Lễ Thêm Sức nên sẽ bắt đầu vào 6 giờ 
chiều, sớm hơn thường lệ 1 giờ. Cũng vậy, Lễ Vọng Chúa 
Nhật vào thứ Bảy ngày 1 tháng 6 vì là Lễ Rước Lễ Lần Đầu 
nên sẽ bắt đầu vào 6 giờ chiều, sớm hơn thường lệ 1 giờ. Vì 
cả hai thánh lễ này đòi hỏi nhiều chuẩn bị trước, nên sẽ không 
có nửa giờ chầu Mình Thánh Chúa trước lễ như thường lệ, 
nhưng vẫn có cha ngồi tòa giải tội nửa tiếng trước lễ cho 
những ai cần.  
(2) Thứ Hai tuần sau, ngày 27 tháng Năm, là Ngày Tưởng 
Nhớ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (Memorial Day), ngày lễ 
nghỉ ở Mỹ, giáo xứ sẽ có thánh lễ ban sáng vào lúc 9 giờ, 
không có thánh lễ chiều. Trước lễ sẽ có nửa tiếng Chầu Mình 
Thánh và đọc kinh Sáng.  
 
GIỜ THÁNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC 
VÀ TU SĨ – Hiệp thông với các giáo xứ khác trong Tổng 
Giáo Phận Washington, Giáo Xứ chúng ta sẽ dùng giờ chầu 
8:30 sáng đến 9:30 sáng (sau lễ sáng 8 giờ) của ngày Chầu 
Mình Thánh Chúa thứ Sáu đầu tháng, ngày 7 tháng 6, để 
cầu nguyện cho 5 Thầy Phó Tế của Tổng Giáo Phận sẽ thụ 
phong Linh Mục vào thứ Bảy ngày 15 tháng 6, đó là các thầy 
Francisco Aguirre, Rafael Barbieri, Mark Cusick, Shaun 
Foggo, Scott Holmer, Samuel Plummer. Tổng Giáo Phận cũng 
muốn các giáo xứ dâng giờ chầu này để cầu nguyện xin Chúa 
ban nhiều ơn gọi Linh Mục và ơn gọi đời sống thánh hiến (tu 
sĩ), cách riêng trong Tổng Giáo Phận. Anh em Linh mục 
chúng tôi mong anh chị dành thời giờ tham dự giờ thánh cầu 
nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhất là cho chính giáo xứ 
chúng ta. Hiện nay Tổng Giáo Phận có 74 thầy đang tu học để 
thành linh mục cho TGP, nhưng đáng tiếc trong đó không có 
ai Việt Nam cả. Xin anh chị em ý thức và sốt sắng hơn về bổn 
phận khích lệ và giáo dục ơn gọi nơi con cháu mình. 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 
 

Lớp Rước Lễ Lần Đầu 
Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu:  Ngày Thứ Bảy mồng 01 
tháng 06 lúc 6:00 giờ chiều.  Xin phụ huynh cho các em 
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đến nhà thờ lúc 5:30 chiều.  Vì thánh lễ dài, xin phụ 
huynh cho các em ăn sơ ở nhà trước khi đưa các em đến 
nhà thờ. 
Lớp Thêm Sức 
 Lễ Thêm Sức:  Thánh lễ Thêm Sức sẽ vào ngày 25 
tháng 5 lúc 6:00 PM do Đức Cha Martin Holley chủ 
tế.  Xin các em, người đỡ đầu và phụ huynh có mặt lúc 
5:30 PM để sửa soạn. 
  

Ghi Danh Học Giáo Lý 
 và Việt Ngữ  niên học 2013-2014 

 Học sinh cũ: Ngày Chúa Nhật 19 tháng 5, Chương trình Giáo 
Lý và Việt Ngữ sẽ gửi đơn ghi danh cho các học sinh để 
mang về nhà cho quí phụ huynh. Xin các phụ huynh  ghi 
danh càng sớm càng tốt để Ban Điều Hành có thời gian sắp 
xếp cho niên học 2013 – 2014, nhất là việc mướn trường, xếp 
lớp.  

 Học sinh mới: Bắt đầu từ tuần này, quý vị có thể lấy đơn trên 
trang website của Giáo xứ (www.olvn-dc.org) hoặc cuối nhà 
thờ.  

 Học phí: $150.00 một lớp cho mỗi học sinh. Nếu cùng một 
học sinh lấy cả 2 lớp Giáo lý và Việt ngữ, lệ phí $250.00. Gia 
đình nào có trên 2 em học sinh thì em thứ 3 trở đi sẽ được 
miễn phí.  

 Thời gian ghi danh: Bắt đầu cuối tháng 5/2013 cho đến cuối 
tháng 7/2013. Sau cuối tháng7 học phí sẽ tăng thêm $25. Ghi 
danh sau khi nhập học (tháng 9) sẽ tăng $50 cho mỗi gia 
đình.  

 Chương trình Giáo lý dành cho các em từ lớp Pre-K cho đến 
lớp 8. Các em xin học lớp Pre-K phải đúng 5 tuổi (tính theo 
ngày sinh của em). Lớp Xưng tội Rước Lễ lần đầu sẽ dành 
cho các em học sinh lớp 2 Giáo lý sau khi đã hoàn tất chương 
trình Giáo lý lớp 1. Lớp Thêm Sức sẽ dành cho các học sinh 
lớp 8 Giáo lý sau khi đã hoàn tất chương trình Giáo lý lớp 7. 
Các học sinh muốn được xưng tội rước lễ lần đầu hoặc thêm 
sức phải học ít nhất 1 năm trong chương trình Giáo lý của 
Giáo xứ Mẹ Việt Nam trước khi ghi danh học lớp Xưng tội 
rước lễ lần đầu hoặc lớp thêm sức.  

 Chương trình Việt Ngữ dành cho các em lớp Pre-K (5 tuổi), 
Mẫu Giáo (6 tuổi) đến lớp 8. Lớp 8 là lớp đặc biệt dạy cho 
các em về lịch sử Việt Nam sau năm 1975.  

 Cần Thầy Cô phụ lớp cho năm tới: nếu quý vị nào có khiếu 
hoặc thích dạy học, xin mời tham gia Ban Giảng Huấn. Moị 
chi tiết xin liên lạc Ban Điều Hành bdh@olvn.org hoặc Văn 
Phòng Giáo xứ 301-622-4895. 

Lễ Bế Giảng Chương Trình  
Giáo Lý Việt Ngữ 2012-2013 

 
Kính thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa chương 

trình học Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ kết thúc. Cám ơn Chúa 
đã thương chúc lành cho năm học với những thành quả 
tốt đẹp. Để khắc ghi những dấu ấn thật đẹp cho các em 
trong đời học sinh, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Bế Giảng cho 
các em vào lúc 1:30 trưa Chúa Nhật 9 tháng 6 năm 2013, 
tại phòng gym trường White Oak Middle School. 
Chương trình Lễ Bế Giảng sẽ bắt đầu từ 1:30 pm đến 4:00 
pm, gồm có phần phát thưởng cho học sinh xuất 

sắc/khuyến khích, và tri ân thầy cô đã gắn bó với chương 
trình Giáo lý Việt ngữ trong một thời gian dài. 

Trân trọng kính mời quý vị phụ huynh tham dự 
buổi Lễ Bế Giảng. Sự hiện hiện của quý vị là niềm vui và 
khích lệ cho các em và Ban Giảng Huấn. Chân thành cám 
ơn sự nhiệt tình cộng tác của quý vị trong chương trình 
Giáo Lý và Việt Ngữ suốt năm qua. Nguyện xin Chúa luôn 
phù hộ và gìn giử quý vị và gia đình.  

 
TÌM HIỂU VỀ ƠN GỌI LINH MỤC 
   Suốt trong năm, Văn Phòng Ơn Gọi Linh Mục của Tổng 
Giáo Phận Washington sẽ có một vài hoạt động sau để giúp 
các bạn nam tìm hiểu về ơn gọi linh mục. Xin liên lạc với 
cha Carter Griffin, Giám Đốc Ơn Gọi, (202) 636-9020 hay 
Vocations@adw.org hoặc với cha phó Trần Xuân Tâm 
(301)-622-4895 ext. 3 để biết rõ thêm hay để ghi danh tham 
dự 
   Throughout the year, various events are held in the 
Archdiocese that are tailored for those discerning their 
vocation, with a particular emphasis on helping young men 
discern whether they may be called to the diocesan 
priesthood. Events for young adults, collegians, and young 
men in high school are listed below chronologically. For 
more information or registration, contact Rev. Carter 
Griffin, Director of Priest Vocations, at (202) 636-9020 or 
Vocations@adw.org, or Father Tâm Trần, parochial vicar, 
at (301) 622-4895. 
 Ngày 26 tháng 5 (May 26, 2013): Men’s Discernment 

Mass and Dinner (College Age and Young Adult), 
Blessed John Paul II Seminary, Washington, DC., 
5pm-8pm. 

 Ngày 14-17 tháng 7 (July 14-17, 2013): Quo Vadis 
Camp (High  School Young Men), Mount Saint Mary’s 
Seminary, Emmitsburg, MD. 
 

TÌM HIỂU ƠN GỌI CUỘC ĐỜI DÀNH CHO NỮ : Để 
giúp các nữ sinh viên đại học tìm hiểu đâu là tiếng Chúa gọi 
cho cuộc đời mình, Tổng Giáo Phận có hoạt động dưới đây 
(bằng tiếng Anh). Xin phụ huynh khuyến khích con gái mình 
tham dự.  
 Archdiocesan Discernment Day for College Age 
Women – Saturday, September 28 at the 
Washington Retreat House, 4000 Harewood Rd., 
NE, Washington, DC from 9:30am-3:00pm. Please 
save this date for an Archdiocesan Discernment 
Day for College age women. For more information 
please contact Sr. Mary Dolora Keating at 301 853 
4576 or Diane Biggs at 301 853 5345 or 
biggsd@adw.org.  
 
CHUẨN BỊ HÔN NHÂN – Anh chị em nào muốn làm lễ cưới 
tại nhà thờ Giáo Xứ Công Giáo Mẹ Việt Nam phải gặp Cha Sở 
hoặc Cha Phó để đăng ký kết hôn tối thiểu phải 6 tháng trước 
ngày dự định làm đám cưới. Xin đừng đặt nhà hàng trước 
khi gặp các cha và các ngài thấy không có gì ngăn trở kết 
hôn theo luật đạo. 
 
. 



Nguồn Sống                                             Giáo  Xứ Mẹ Việt Nam               Ngày 19 tháng 05 năm 2013 

 

  

LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 
Chúa Nhật 05/19/2013: Lễ Hiện Xuống 
Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH Anne Trấn Thị Năm 
Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 Phêrô Phạm Trọng Nhân (vừa mới qua đời ở VN) 
 Đa-Minh Maria Tạ Thị Quý 
 LH ĐaMinh Lương Công Đòan 
 LH Maria và Giacôbê  
 LH Maria Lương Thị Huệ 
 LH Micae Lê Văn Quý 
 LH Andre Nguyễn Thị Hoa 
 LH Augustino và Têrêsa 
 LH Anna Bùi Thị Choắt 
 LH Anna Taxia Trần Thị Tâm 
 LH Maria Đỗ Đình Phú 
 LH Maria Mađalêna Nguyễn Thị Xuân Mai 
 LH Tômasô Đỗ Ngọc Hướng 
 Các LH 
 Các LH nội ngọai 
 Các LH thân nhân của gia đình Dũng Khẩn 
 Xin tạ ơn và cầu bình an cho g/d Dũng Khẩn 

 
 

  Thánh Lễ 11g00 sáng: 
 LH Anna Trần Thị Cậy 
 LH Giuse Nguyễn Vãn Sáu 
 LH Vincentê Nguyễn Văn Thưởng & LH Maria 

Nguyễn Thị Chờ 
 LH Maria Ngô Thị Lân 
 LH Angela 
 LH Phancicô Xavie Long Hồ 
 Hai ý xin cho các LH mồ côi 
 Ý xin tạ ơn 

 
Thứ Hai 05/20/2013: Thánh christopher Magallance 
và các bạn tử đạo. 

 Lh Đôminicô Đỗ Thế Lương  
 Andre Nguyễn Thị Hoa 
 Các LH mồ côi và thai nhi 
 Các LH mồ côi 
  

Thứ Ba 05/21/2013:   
 Andre Nguyễn Thị Hoa 
 Các LH mồ côi 
 Xin được như ý 
 Ý xin cầu bình an 

 
Thứ Tư 05/22/2013:  Laurensô Ngôn- Micae Hồ Đình 
Hy. Thánh Rita Cascia. 

 LH Anđrê Nguyễn Thị Hoa 
 Các LH mồ côi 
 Các LH thai nhi 
 Ý xin tạ ơn 

 
Thứ Năm 05/23/2013: cha Phúc Louis Moreau  

 LH Anđrê Nguyễn Thị Hoa 
 Cầu Cho Các LH mồ côi 
 Xin được như ý  

 
kjThứ Sáu  05/24/2013:  

 LH Anđrê Nguyễn Thị Hoa 
 Các LH mồ côi 
 Xin được như ý 
 Ý xin cầu bình an 
  

Thứ Bảy 05/25/2013:Phêrô Đòan Văn Vân. Thánh 
Beda Khả Kính. LMTS. Thánh Giêgôrio 7 Giáo 
Hoàng – Thánh Maria Madalêna.  
 

 LH Anđrê Nguyễn Thị Hoa 
 LH Phanxicô Xaviê,LH Giuse và LH Anna 
 LH Phanxicô Nguyễn Văn Thập 
 LH Maria Phạm Thị Côn 
 LH Matta, LH Phêrô và LH Anna 
 Các LH mồ côi 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
TUẦN 05/12/2013 

“Các con hãy quảng đại dâng cho Chúa, Chúa sẽ bù đắp 
cho các con.  Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng 
đại của các con.” 

Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long 
Quĩ Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường  
1. Ngô Thiện Hảo $ 250.00
2. Phạm Ngọc Diệp $ 200.00
3. Trương Xuân Minh $ 150.00
4. Nguyễn Phương Đài $ 150.00
5. Vũ Đình Tựu $ 100.00
6. Nguyễn Đức Thắng $ 100.00
7. Theresa Hòang Lê $ 100.00

Tổng Cộng $ 1,050.00
  

Quĩ Điều Hành 
A. Thu Hàng Tuần $ 6,436.00 
Tiền Giỏ $ 2,372.00
Bao Thư $ 2,642.00
Chi Phiếu $ 1,422.00
B. Các Khoản Thu Khác $ 1,087.00
Bánh mì $ 250.00
Bán bông kiệu Đức  Mẹ $ 434.00
Lễ Cưới $250. 00
Chị Xuân bán rau $  153.00

Tổng Cộng (A + B) $ 7,523.00

Chi Trong Tuần $ 9,501.00
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