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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 

(301) 622-4895 ext. 2 
 Cha Phó:  Phaolô Trần Xuân Tâm 

(301) 622-4895 ext. 3 
 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 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 

 

 

         Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm A                        Ngày 09 Tháng 02 năm 2014 
 

NGUỒN SỐNG 
 

   THƯ CỦA CHA PHÓ PHAO-LÔ TRẦN XUÂN TÂM  

VỀ SỰ RA ĐI CỦA CHA CHÁNH XỨ ĐA MINH VŨ NGỌC AN 

Anh chị em thân mến, 

    Cha Chánh Xứ Đa Minh Vũ Ngọc An đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 10 phút 

chiều thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2014. Từ đêm Giao Thừa cho đến mùng Hai Tết 

Giáp Ngọ, ngài tỉnh táo hơn hẳn trước đó, nhưng sau đó ngài bắt đầu mê đi nhiều, 

không còn trả lời khi được hỏi, không nuốt được thức ăn dù lỏng, bị kéo đàm 

nhiều trong cuốn phổi... Vào sáng thứ Tư (5/2/14) nhận thấy tình trạng của ngài 

suy sút quá, tôi đã gọi một số anh em thiện nguyện đã chuẩn bị sẵn vào  đọc kinh 

lớn tiếng bên giường ngài để giúp ngài dọn mình chết lành. Đồng thời tôi cũng 

cho ngài mặc lại áo Đức Bà Cát Minh (việc tôn sùng lâu đời trong Giáo Hội nổi 

tiếng giúp cho người đeo được ơn chết lành nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ). Các anh 

em thiện nguyện thay phiên đọc kinh giúp ngài từ 10 giờ sáng đến gần 1 giờ chiều 

rồi ra về. Sau đó tôi vào thăm, rảy nước thánh trên ngài và trong phòng ngài, và 

nói lớn tiếng vào tai ngài, khuyên ngài đừng sợ vì có Chúa Giê-su, Mẹ Maria, và 

thánh cả Giuse luôn ở với ngài. Tôi khuyên ngài hãy tin tưởng phó thác vào tay ba 

Đấng, và ba Đấng sẽ đồng hành với ngài qua ngưỡng cửa sự chết. Không lâu sau 

đó không còn nghe tiếng rên rỉ từ miệng ngài nữa, chỉ còn lại sự thinh lặng bình 

an. Gần 2 giờ chiều ngài bắt đầu có dấu hiệu lâm chung, tôi và một vài anh chị em 

hiện diện bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng và lặp đi lặp lại: "Giê-su, Maria, Giuse, xin 

cứu giúp linh hồn cha An". Vào khoảng 2 giờ 10 phút Cha Chánh Xứ đã trút hơi 

thở cuối cùng cách nhẹ nhàng trong khi chúng tôi đang kêu cầu tên ba Đấng cứu 

giúp ngài. Anh Cường em ruột của ngài đã vuốt mắt cho ngài. Chúng tôi tiếp tục 

cầu nguyện với ba Đấng cho đến gần 10 phút sau khi ngài tắt thở. Sau đó có nhiều 

anh chị em vào và tiếp tục cầu nguyện bằng các kinh nguyện khác, nhất là lần 

chuổi Mân Côi (ngắm năm sự Thương). Khoảng hơn nửa giờ sau khi ngài tắt thở, 

y tá có thẩm quyền của chương trình Hospice Care đã tới khám thân thể ngài và 

chính thức tuyên bố ngài đã qua đời. Sau tuyên bố chính thức của y tá tôi mới gọi 

cho Tòa Giám Mục để báo tin và sắp xếp chương trình tang lễ. Cũng chính y tá 

mới có thẩm quyền gọi nhà quàn đến để lấy xác ngài đi tẩm liệm. Nhà Quàn 

Collins đến khoảng giữa 3 giờ 30 và 4 giờ kém (chúng ta dùng nhà quàn này thay 

vì Hines-Rinaldi bên cạnh, bởi vì Tổng Giáo Phận đề nghị như vậy: Tổng Giáo 

Phận vốn làm việc quen thuộc và dễ dàng với Collins trong trường hợp đám tang 

của các linh mục).  

     Chúng ta tin tưởng chắc chắn Cha Chánh Xứ Đa Minh Vũ Ngọc An của chúng 

ta đã được ơn chết lành, đã ra đi trong ơn nghĩa của Chúa. Thật vậy, ngài đã chịu 

đầy đủ các bí tích và á bí tích (được Xức Dầu không dưới ba lần trong vòng chưa 

đầy bốn tuần, được xưng tội, được lãnh ơn toàn xá từ tay Đức Hồng Y, và nhất là 

được rước Mình Thánh Chúa liên tục mỗi ngày tới khi gần qua đời), đã nhận được 

biết bao lời cầu nguyện tha thiết từ Giáo Xứ, gia đình, và bạn hữu, và được Chúa 

ban cho thời gian dài chuẩn bị trong tâm hồn.  
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TIN TRONG TUẦN 
Sự ra đi của Cha Chánh Xứ đương nhiên để lại trong 

lòng Giáo Xứ Mẹ Việt Nam của chúng ta nỗi đau buồn lớn 

lao vì mất đi một vị mục tử tốt lành và trung tín. Tuy bị bệnh 

tật hành hạ trong vòng 5 năm qua, nhưng ngài đã kiên trì đến 

cùng và cố gắng hết mình mà thi hành các bổn phận của một 

linh mục chánh xứ, đặc biệt dâng thánh lễ, thăm viếng và ban 

các bí tích cho kẻ liệt hay người già yếu không đến đi lễ được. 

Bên cạnh các công việc mục vụ thông thường, ngài cũng đã 

giúp Giáo Xứ xây được gác đàn trong nhà thờ và tượng đài 

Đức Mẹ trước nhà thờ. Còn đối với quốc gia và dân tộc Việt 

Nam, Cha Chánh Xứ, trong phạm vi có thể, luôn sốt sắng 

khích lệ và ủng hộ công cuộc bảo vệ và tranh đấu cho tự do 

tôn giáo, nhân quyền, và dân chủ bên quê nhà. Sau cùng, 

lương cũng như giáo, nói chung ai tiếp xúc với ngài cũng dễ 

dàng có ấn tượng ngài là người hiền lành, khá ít nói, khiêm 

tốn, bình dân, và rộng rãi. 

      Thưa anh chị em, vì anh chị em là những tín hữu Công 

Giáo, nên lòng cậy trông tin tưởng đối với đời sống vĩnh cửu 

Thiên Đàng chẳng những không thể thiếu được nơi anh chị 

em, mà còn phải mạnh mẽ hơn nỗi đau buồn của anh chị em. 

Cái chết không hề là dấu chấm hết, mà trái lại "đối với các tín 

hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi 

nương náu ở trần gian [tức thân xác chúng ta] bị hủy diệt tiêu 

tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời" (Sách Lễ 

Rôma: Kinh Tiền Tụng I cầu cho những người đã qua đời). 

Cách riêng, là những con chiên của Cha Chánh Xứ, nên vì 

yêu mến ngài, anh chị em phải mừng cho ngài vì ngài mãi 

mãi thoát khỏi những hành hạ của bệnh tật và những hậu quả 

khác của nó, và nhất là vì ngài được về với Chúa Giê-su là 

Đấng mà ngài đã từ bỏ mọi sự và hiến dâng cả cuộc đời để 

phụng sự. Khi ngài đón nhận cái chết với lòng tin cậy mến 

đối với Chúa Giê-su, vì Chúa, trong Chúa, và cho Chúa, thì 

cái chết chính là hành vi hiến dâng cao cả sau cùng cho Chúa. 

Qua bệnh ung thư và những đau khổ do nó gây ra, thể lý cũng 

như tinh thần, Cha Chánh Xứ đã đặc biệt hiệp thông với cuộc 

thương khó của Chúa Giê-su trong suốt 5 năm qua. Cái chết 

của ngài chính là tột đỉnh và điểm kết thúc của quá trình hiệp 

thông đó. Đối với Thiên Chúa, con đường thánh giá trần thế 

của Cha Chánh Xứ đã đến lúc kết thúc để bước vào cõi vĩnh 

hằng của Thiên Chúa, là chốn chỉ dành cho những tôi tớ trung 

tín của Ngài. 

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em, 

Cha Phó Phao-lô Trần Xuân Tâm   

 

CÁC Ý NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

TRONG THÁNG HAI - Ý nguyện chung: Xin cho Giáo Hội 

và xã hội biết tôn trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của 

những người cao niên. Ý nguyện truyền giáo: Xin cho các linh 

mục, nam nữ tu sĩ, và giáo dân biết quảng đại làm việc với 

nhau.  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỦA CHA CHÁNH 

XỨ VÀ VÀI NHẮC NHỞ CỦA CHA PHÓ 
Chúa Nhật 9/2/14 - 12:30pm: Tiếp Đón Quan Tài và Phát 

Tang cho Giáo Xứ; 1-1:30pm: Canh Thức và Cầu Nguyện 

Chung của cả Giáo Xứ; 1:30-2:30pm: Giáo Xứ và Gia Đình 

Kính Viếng Thi Hài; 2:30-7pm: Thời Gian Kính Viếng dành 

riêng cho các Giới và Hội Đoàn trong Giáo Xứ cũng như cho 

phái đoàn của các giáo xứ bạn, các tôn giáo bạn, và các tổ 

chức ngoài đời; 7-9pm: Canh thức cầu nguyện cá nhân trong 

thinh lặng. 

Thứ Hai 10/2/14 - 7:30am: Chầu Mình Thánh Chúa và Kinh 

Sáng; 8am: Lễ Cầu Hồn thứ nhất; 9am-7pm: Thời gian kính 

viếng dành cho nhóm cũng như cá nhân; 7:30pm: Lễ Cầu 

Hồn thứ hai do Đức Ông Hạt Trưởng Tolentino chủ sự; 

8:30pm-9:30pm: Canh Thức và Cầu Nguyện Chung của cả 

Giáo Xứ; 9:30pm-9:30am (11/2/14): Canh thức cầu nguyện 

cá nhân. 

Thứ Ba 11/2/14 - 10:30am: Thánh Lễ An Táng do Đức 

Hồng Y Donald Wuerl chủ sự; 12:45pm: Khởi hành ra nghĩa 

trang Gate of Heaven để chôn táng; 1:30pm: Nghi Thức Chôn 

Táng tại nghĩa trang 

Vài Nhắc Nhở của Cha Phó: 

1. Anh chị em nào là thành viên của giới hay hội đoàn trong 

Giáo Xứ nên lên kính viếng thi hài vào giờ dành riêng cho 

giới hay hội đoàn của mình. Thời gian từ 1:30-2:30pm Chúa 

Nhật này nên dành cho anh chị em giáo dân trong Giáo Xứ 

mà không thuộc về giới hay hội đoàn nào cả. Thời gian từ 

9am-7pm thứ Hai này nói chung rộng rãi để cho cá nhân lên 

kính viếng thi hài. 

2. Vào thứ Ba ngày lễ An Táng Cha Chánh Xứ, xin anh chị 

em giáo dân trong Giáo Xứ đậu xe bên Nhà Quàn Hines-

Rinaldi, bên thư viện, và dọc theo các đường nhỏ gần nhà 

thờ. Sân đậu xe của nhà thờ chính yếu sẽ dành riêng cho 

các cha, nam nữ tu sĩ, gia đình bà con của Cha Chánh Xứ, 

giáo dân các giáo xứ bạn, và một số thiện nguyện viên có 

phận vụ lo cho tang sự của Cha Chánh Xứ (các thiện nguyện 

viên này sẽ được phát vé đậu xe trước đó). 

3. Cũng vậy trong thánh lễ An Táng các ghế trong nhà thờ 

cũng sẽ được dành riêng cho các cha, nam nữ tu sĩ, gia đình 

bà con của Cha Chánh Xứ, giáo dân các giáo xứ bạn vv... 

Trong nhà thờ cũng dành một số chỗ cho những giáo dân 

trong giáo xứ ở bậc lão thành hay những giáo dân trong giáo 

xứ đi đứng khó khăn. Tất cả anh chị em còn lại trong giáo xứ 

xin hiệp thông tham dự thánh lễ ở tầng dưới nhà thờ, tức hội 

trường của giáo xứ. 

Để chứng tỏ chúng ta là một giáo xứ có trật tự, hiếu 

khách và bác ái, xin tất cả anh chị em hy sinh và vui vẻ cộng 

tác.  Cảm ơn anh chị em. 

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP CHO TIẾNG GỌI 

CỦA ĐỨC HỒNG Y 2014 - Nhiều anh chị em giáo dân đã 

nhận được thừ từ Đức Hồng Y Wuerl tuần này. Ngài xin anh 

chị em cam kết giúp cho chương trình quyên góp cho Tiếng 

Gọi của ĐHY năm 2014. Chương trình quyên góp này gây 

quỹ không những cho các hoạt động của Tổng Giáo Phận mà 

còn cho cả những công việc trực tiếp giúp cho các hoạt động 

của các giáo xứ. Chủ đề của chương trình Tiếng Gọi ĐHY 
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năm 2014 là "Hãy Tìm Kiếm Nước Thiên Chúa Trước Hết" 

(Mt. 6,33). Chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào cuối 

tuần tới (15-16/2). Cuối tuần sau đó (22-23/2) anh chị em sẽ 

được hướng dẫn để điền vào đơn và phong bì cam kết. Xin 

anh chị em cầu nguyện và quảng đại đóng góp. 

 

TÌM HIỂU ƠN GỌI CUỘC ĐỜI DÀNH CHO NAM 

(VOCATION DISCERNMENT FOR MEN)  

Dành cho nam sinh trung học (for high school boys) 
High school-aged young men in 10

th
, 11

th
, and 12

th
grades are 

invited to attend Quo Vadis Dinner to be held Friday, 

February 21, 2014 at Sacred Heart Catholic Church, Bowie, 

MD. Please contact Fr. Tâm X. Trần at (301) 622-4895 ext.3 

for registration and more information, or visit 

www.dcpriest.org, or call the Office of Priest Vocations at 

(202) 636-9020. 

 

CHUẨN BỊ HÔN NHÂN 

Anh chị em nào muốn làm lễ cưới tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 

cần phải gặp Cha Phó để đăng ký kết hôn, tối thiểu phải sáu 

tháng trước ngày dự dịnh 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. 

 

VĂN NGHỆ TẾT GIÁP NGỌ  Vì sự ra đi của Cha Chánh 

Xứ là đại tang cho cả Giáo Xứ, nên Cha Phó quyết định hủy 

bỏ Văn Nghệ Tết Giáp Ngọ mà theo chương trình sẽ vào 

chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 2 này. Chúng tôi thành thật xin 

lỗi những anh chị em đã tốn nhiều thời gian và công sức tập 

dợt, chuẩn bị cho văn nghệ. Mong tất cả thông cảm và hy 

vọng những gì tập dợt, chuẩn bị vẫn có thể dùng lại cách nào 

đó cho văn nghệ Tết năm sau.  

 

Cử Hành Bí Tích Hôn Phối - Anh Giuse Dương Thế Kiệt và 

chị Têrêsa Vũ Thị Tâm sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối tại 

Thánh Đường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thánh lễ 1:30 

chiều thứ Bảy tới ngày 15 tháng 2 năm 2014. Chúng ta cầu 

nguyện cho anh chị Kiệt và Tâm luôn trung thành và tăng 

triển trong ơn gọi Hôn Nhân Công Giáo. 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CÁC EM LỚP 2 GIÁO 

LÝ 
   Xin mời tất cả quý phụ huynh có con em đang học lớp 2 

giáo lý đến tham dự buổi họp ngày 16 tháng 2 năm 2014 lúc 

3:00 chiều tại cafeteria trường White Oak Middle School để 

chúng ta bàn về ngày tĩnh tâm Xưng Tội Lần Đầu cho các em 

vào ngày 22 tháng 2 năm 2014 tới đây.  Đây là buổi họp rất 

quan trọng, xin tất cả quí vị đến tham dự. 

 THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT 

   Vì tuyết và các sinh hoạt trong tháng 12 và tháng 1 vừa qua, 

chương trình học của chúng ta năm nay nghỉ nhiều.  Vì thế 

BĐH chúng tôi đã quyết định ngày 11 tháng 5 năm 2014 

(ngày Hiền Mẫu) các em vẫn đi học như thường lệ chứ không 

nghỉ như trong lịch sinh hoạt mà chúng tôi đã phát ra cho quí 

vị và các em lúc đầu năm học.  Chúng tôi thành thật cáo lỗi và 

xin quí phụ huynh thông cảm. 

 CÁC SINH HOẠT - Tháng 2 & 3 

 Feb. 09:  Các em đi học trở lại như thường lệ. 

 Feb. 16:  Họp phu huynh học sinh các em lớp 2 Giáo Lý (lúc 

3:00 chiều tại Cafeteria trường White Oak). 

 Feb 22:  Tĩnh tâm Xưng Tội Lần Đầu cho các em lớp 2 Giáo 

Lý (từ 11:00 AM - 3:00 PM).  Các em cần có mặt tại hội 

trường lúc 10:45 sáng để ghi danh. 

 Feb 23:  Thánh lễ tạ ơn cho các em lớp 2 giáo lý  

 Mar 02:  Họp phụ huynh học sinh các em lớp 8 Giáo Lý (lúc 

3:00 chiều tại Cafeteria trường White Oak). 

 Mar 05:  Thứ Tư Lễ Tro (Lễ Buộc) 

 Mar 09:  Các em đi học như thường lệ. 

 Mar 16: Các em đi học như thường lệ. 

 Mar 23: Các em đi học như thường lệ. 

 Mar 30: Các em đi học như thường lệ. 

  

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

những sinh hoạt trong 2 tháng tới đây, xin liên lạc đến chúng 

tôi điện thoại số (301) 622-4895 ext 4 hoặc qua email 

bdh.glvnmd@gmail.com. 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
Quĩ  Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường: $3,020.00 

1. Lê Văn Ứng   $1,500.00 

2. Vũ Văn Thiết   $220.00  

3. Tiến’s Tailor & Alteration Inc $200.00  

4. Bùi Văn Thư   $200.00  

5. Vũ Đình Tựu    $200.00  

6. Lê Văn Yên   $100.00  

7. Trần Thị Kim Chi   $100.00  

8. Hai Quy Nguyen  $100.00  

9. Phạm Văn Sỹ   $100.00  

10. Hoang Tien Dinh  $100.00  

11. Nguyễn Hoàng Quân  $100.00  

12. Lynn Ngoc Van Nguyen $100.00  

13. Một người dâng cúng  $100.00  

Quĩ  Điều Hành:  

A-Thu Hàng Tuần:    $ 5,687.00 

-Tiền Giỏ: $1,900.00 

-Bao Thư: $2,652.00 

-Chi Phiếu: $1,135.00 

B-Các khoản thu khác:   $160.00 

-Bồi hoàn tiền điện           $160.00 

Tổng cộng A+B:                   $5,847.00 

Chi trong tuần:       $7,926.70 
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LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 

Chúa Nhật 02/09/2014: Chủ Nhật V thuờng niên- Năm A 

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Bà cố Maria 

 LH Đa Minh và Maria 

 LH Giuse Vũ Đình Chung 

 LH Đa Minh Vũ Đình Long 

 LH Maria Đỗ Thị Bình 

 LH Vitôn Thái Nguyễn 

 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 LH : Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Giuse Đặng Sâm, Maria Bùi Thị Choắt, Anna Trần 

Thị Tâm, Maria Đỗ Thị Phú, và các LH nội ngoại  

 LH Anna Nguyễn Thị Huệ 

 LH Giuse Lê Văn Vàng 

 LH Gioan Nguyễn Tấn Hiếu 

 LH Bà cố Maria Nguyễn Thị Lộc 

 LH Mồ côi thai nhi 

 LH Giuse, Anna v à c ác LH thân nhân 

 LH Giuse Lê Đăng Doanh 

 LH Gioan Baotixita Huỳnh Công Trứ 

 LH giuse và LH Ine 

 Các LH nội Ngoại 

 LH Maria Mười 

 Xin ơn bình an cho con cháu 

 

Thánh Lễ 11g00 sáng:   

 LH  : Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Anna Hoàng Thị Hưởng 

 LH bà cố Maria  

 Lh Giuse, Anna và các LH thân nhân 

 LH Giuse Nguyễn Văn Đồng 

 LH Maria Madalena vừa mới qua đời 

 Cầu ơn bình và sức khỏe cho mẹ cha Đa Minh 

 Cầu bình cho gia đình chị Mai Nguyễn 

 

Thứ Hai 02/10/2014: Th. Scôlastica. Trinh nữ- lễ nhớ 

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria  

 LH ông bà cha mẹ và các LH mồ côi 

 Các LH mồ côi 

 

Thứ Ba 02/11/2014: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH ông bà cha mẹ và các LH mồ côi 

 Xin được như ý nguyện 

Thứ Tư  02/12/2014: Phaolo Lê Văn Lộc- Laurenso  Nguyễn Văn 

Hưởng. 

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH các thân nhân trong gia đình 

 

Thứ Năm 02/13/2014: Phaolo Lê Văn Lộc- Laurenso  Nguyễn 

Văn Hưởng. 

 

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH Trần Văn Chắc  

 

Thứ Sáu 02/14/2014: Th Phêro Đaminicô-Giám mục – Tiến sĩ. 

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH Gioan Baotixita Hoàng Hùng 

 

Thứ Bảy 02/15/2014 

                   

 LH: Cha chánh xứ  Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH Lê Văn Cước và LH Lê Văn Thành (lễ giỗ) 

 Các LH mồ côi 

 Các LH thai nhi 

 LH người thân của gia đình chị Phượng 

 LH Giuse Đỗ Đình Ấu và LH Maria Nguyễn Thị Tuất 
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