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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 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 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 

 
 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 
Sống Trong Sự Quan Phòng Của Chúa  

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng (Mát-thêu 6:24-34) 
   Trong bài Tin Mừng tuần trước Chúa Giê-su nói về việc “yêu kẻ thù”.  Bài Tin Mừng 

hôm nay nói về “đừng lo lắng cho ngày mai”.  Toàn những vấn đề người đời coi như là 

không thể thực hiện!  Nhưng cuộc đời chúng ta có được an vui hay không lại cũng tùy 

thuộc vào những vấn đề cốt lõi này.  Vậy Chúa Giê-su nghĩ thế nào mà lại bảo chúng ta: 

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai”? 

   Để giúp chúng ta hiểu tại sao đừng lo lắng về ngày mai, Chúa Giê-su dạy chúng ta trước 

hết hãy quan sát thế giới Thiên Chúa đã tạo dựng.  Mọi sự trong đó đều biểu lộ vẻ đẹp giá 

trị của chúng và sự chăm sóc của Thiên Chúa.  Tất cả đều nói lên một chân lý: “Thiên 

Chúa thấy thế là tốt đẹp” (Sáng Thế 1:10).  Dường như mọi tạo vật nói với chúng ta rằng:  

Hãy nhìn kỹ chúng tôi trong vẻ đẹp và an vui Chúa đã ban cho chúng tôi, để bạn có thể 

nhận biết Thiên Chúa là Đấng nào và Người làm gì cho tất cả chúng ta.  Chim trời hát lên 

điệp khúc ấy.  Những bông huệ ngoài đồng tán dương ý kiến “Thiên Chúa thấy thế là tốt 

đẹp”.  Chúng sống trong sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.  Nói khác đi, chúng 

sống theo mục đích Chúa đã tạo dựng chúng, cho nên chúng không một chút lo lắng.  

Mặc dù số phận của chúng là nay còn mai mất, nhưng chúng vẫn an tâm vì chúng luôn 

được Thiên Chúa cho ăn cho mặc.  Sống trong tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa, 

đối với tạo vật thế là đủ rồi. 

   Quan sát tạo vật, chúng ta nhận biết được quyền năng và tình yêu Chúa dành cho chúng, 

còn chúng ta thì sao?  Chúa Giê-su trả lời ngay cho chúng ta biết: “Ôi, những kẻ kém lòng 

tin !” Chúng ta khác các tạo vật ở điểm là chúng ta “kém lòng tin”.  Kém lòng tin có 

nghĩa là: 

 Chúng ta sống mà không nhìn nhận tình yêu quan phòng của Thiên  

           Chúa là “Cha trên trời”. 

 Chúng ta sống mà không nhận biết sự quý giá của chính mình trước 

           mặt Chúa. 

 Chúng ta sống mà không sống theo mục đích là “trước hết hãy tìm 

        kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. 

   Vì những lý lẽ trên nên chúng ta mới lo lắng đủ chuyện về của ăn áo mặc, trừ một điều 

phải ưu tiên lo lắng thì chúng ta lại chẳng quan tâm, là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức 

công chính của Người.  Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là lắng nghe Tin Mừng nói cho 

chúng ta biết phải trở nên mẫu người như Chúa Giê-su mong muốn.  Tìm kiếm đức công 

chính của Thiên Chúa là đáp lại tình yêu cứu độ Người tỏ ra cho chúng ta qua Con Một 

Người.  Chúa Giê-su đến để dạy và giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc sống cho đúng với thứ 

tự ưu tiên của mọi vấn đề.  Người mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chính Người 

để học hỏi và bắt chước. 

Sống sứ điệp Tin Mừng 

   Chắc hẳn Chúa Giê-su không dạy chúng ta đừng làm gì cả, mà cứ mù quáng dựa vào sự 

quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa.  Chúng ta hãy đọc kỹ lại lời Chúa Giê-su: “Trước 

hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ 

kia, Người sẽ thêm cho”.  Trước hết có nghĩa là cũng còn những việc tiếp theo sau nữa.  

Ngoài việc tìm Nước Chúa và đức công chính Người, chúng ta vẫn còn những việc bổn 

phận hằng ngày phải làm.  Chúng ta vẫn phải kiếm cơm ăn áo mặc, chứ không phải Chúa 

kiếm sẵn cho chúng ta.  Người chỉ “thêm cho” chúng ta để chúng ta  
khỏi phải lo lắng mà thôi. 

   Thực ra Chúa Giê-su không hoàn toàn nói về ý nghĩa những lo lắng vật chất, nhưng 

Người muốn đem lại cho đời sống chúng ta một sự quân bình.  Cuộc đời chúng ta không 

chỉ đo lường bằng tiền bạc, xe hơi nhà lầu hay chức tước, nhưng còn bằng những kho 

tàng thiêng liêng Chúa đặt nơi tâm hồn chúng ta.  Chúa Quan phòng luôn để ý “thêm cho” 

chúng ta sau khi chúng ta đã chu toàn bổn phận và tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Sống 

trong xã hội “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, điều quan trọng là chúng ta có đủ lòng 

tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay không.  

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi    
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TIN TRONG TUẦN 
CÁC Ý NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG 

THÁNG HAI- Ý nguyện chung: Xin cho mọi nền văn hóa biết tôn 

trọng quyền và phẩm giá của người phụ nữ. Ý nguyện truyền 

giáo: Xin cho nhiều người trẻ biết đón nhận lời Chúa mời gọi họ 

tận hiến cuộc đời rao giảng Tin Mừng.  

 

MÙA CHAY - Thứ Tư tuần này ngày 5 tháng Ba là thứ Tư Lễ 

Tro, bắt đầu mùa Chay thánh. Hôm đó sẽ có hai thánh lễ (với 

nghi thức xức tro): sáng 8 giờ và tối 7 giờ. Mùa Chay nhắm giúp 

chúng ta: 1. hoán cải đời sống bằng cách không những ăn năn 
đối với tội lỗi của chúng ta mà còn hãm mình đối với những gì 

dễ hướng chiều về tội lỗi trong con người chúng ta; 2. quay trở 
về với Thiên Chúa bằng cách đào sâu đời sống cầu nguyện kết 

hiệp mật thiết hơn với Chúa Giê-su nhất là qua những đau khổ 

bất hạnh trong đời sống và thực thi đời sống bác ái vị tha nhất là 
đối với những ai thật sự cần sự giúp đỡ của chúng ta. Để giúp 

anh chị em sống theo tinh thần này của mùa Chay, về phía đời 

sống phụng vụ và bí tích của Giáo Xứ trong mùa Chay sẽ có: (1) 

Mỗi tuần trong mùa Chay (cho đến Chúa Nhật Lễ Lá) sẽ có 

thêm lễ sáng 8 giờ vào thứ Tư và thứ Sáu. (2) Để hưởng ứng 

chương trình Ánh Sáng RẠNG LÊN Cho Bạn (The Light Is ON 

for You) của Tổng Giáo Phận nhằm giúp mọi tín hữu Công Giáo 

ý thức và hưởng dùng phúc lành của lòng Chúa thương xót thứ 

tha qua bí tích Giải Tội, bắt đầu từ thứ Sáu tuần này (7/3) cho 

đến Chúa Nhật Lễ Lá, vào thứ Tư và thứ Sáu sẽ có cha ngồi 

tòa giải tội nửa tiếng sau lễ sáng 8 giờ và nửa tiếng trước lễ 

tối 7 giờ. (3) Mỗi ngày thứ Sáu mùa Chay (cho đến Chúa Nhật 

Lễ Lá) sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa một giờ sau lễ sáng 8 

giờ (thứ Sáu đầu tháng thì thời gian chầu Mình Thánh Chúa như 

thường lệ), Chầu Mình Thánh Chúa nửa giờ (6 giờ - 6 giờ 30 

tối), Đi Đàng Thánh Giá vào lúc 6:30 tối.  

 

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG - Thứ Sáu tuần này ngày 7 tháng 2 

là thứ Sáu đầu tháng. Như thường lệ vào thứ Sáu đầu tháng, 

giáo xứ có thánh lễ sáng vào 8 giờ, sau đó là phép lành Mình 

Thánh Chúa khai mạc ngày chầu, rồi Mình Thánh Chúa sẽ được 
tôn thờ trong thinh lặng suốt ngày cho đến 6 giờ chiều thì có 

kinh chiều phụng vụ và phép lành Mình Thánh Chúa kết thúc. 6 

giờ 30 chiều Đi Đàng Thánh Giá và 7 giờ là thánh lễ chiều. Xin 

anh chị em biết quý cơ hội mỗi tháng một lần này, nhất là vào 

mùa Chay, mà dành chút thời gian viếng thăm Chúa Giê-su 

Thánh Thể, tâm sự với Ngài, cầu xin Ngài những điều cần thiết 

cho đời sống đạo của bản thân, gia đình, người quen, và giáo xứ, 

cũng như an ủi đền tạ những xúc phạm do tội lỗi nhân loại gây ra 

cho Ngài.  

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 trước đây. 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 năm 2014 là "Hãy Tìm 

Kiếm Nước Thiên Chúa Trước Hết" (Mt. 6,33). Cuối tuần vừa 

rồi (22-23/2) nhiều anh chị em đã tích cực đáp trả chương trình 

Tiếng Gọi Đức Hồng Y khi điền vào đơn và phong bì cam kết. 
Những anh chị em nào chưa có cơ hội đáp trả, xin điền vào đơn 

và phong bì cam kết để sẵn ở ghế quỳ rồi bỏ vào oi khi các thiện 

nguyện viên quyên tiền sau lời nguyện giáo dân trong các thánh 

lễ cuối tuần này (1-2/3). Những anh chị em nào đã điền tuần 
trước nhưng chưa kịp đưa cuối tuần vừa rồi, cũng xin bỏ vào oi 

tuần này. Xin đại diện cho Đức Hồng Y và những người sẽ được 

anh chị em giúp đỡ, tôi thành thật cảm ơn lòng quảng đại của 

anh chị em. 

 

MỘT VÀI LƯU Ý CỦA CHA PHÓ 
1. Tiền dâng cúng dưới chân tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse - 

Vì để lấy tiền, kẻ cắp phải phá hòm tiền dâng cúng dưới chân 

tượng Đức Mẹ và Thánh Giu-se. Các anh em trong ban bảo 

trì/sửa chữa đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng hiện tượng 

phá và lấy cắp vẫn tiếp tục xảy ra cho đến gần đây. Cho nên từ 

này về sau, anh chị em nào muốn dâng cúng thì xin bỏ vào oi lúc 

quyên tiền trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Các hòm tiền dâng 

cúng dưới chân tượng hai Đấng sẽ không còn được sử dụng 

nữa. 
2. Việc đăng ký sử dụng hội trường Giáo Xứ (tầng dưới nhà 

thờ) - Từ này về sau, các giới, nhóm, hay hội đoàn nào trong 

Giáo Xứ muốn sử dụng nhà thờ hay hội trường Giáo Xứ để sinh 

hoạt, dù sử dụng tất cả hay chỉ một phần, phải trực tiếp liên lạc 

và đăng ký sử dụng với Cha Phó. Một số hoạt động thường lệ 

sau thì không cần như thánh lễ 11 giờ của Nhóm Trẻ thường vào 

Chúa Nhật thứ ba mỗi tháng, việc tập hát mỗi Chúa Nhật của các 

nhóm Ca Đoàn Cecilia, sinh hoạt trước lễ 11 giờ Chúa Nhậtcủa 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, họp của Cursillo mỗi tháng hai lần. 

Cũng xin lưu ý theo chính sách của Tổng Giáo Phận về cơ sở 

vật  chất của một giáo xứ, thì việc sử dụng hội trường giáo xứ 

chỉ dành cho các tổ chức trực thuộc Giáo Xứ, chứ không dành 

cho cá nhân hay gia đình nào, dù là giáo dân của Giáo Xứ, 

trừ phi tối thiểu người dùng phải mua bảo hiểm tạm thời cho 

việc sử dụng. Ngay cả Hiệp Sĩ Đoàn Columbus vì thuộc một tổ 

chức quốc gia và quốc tế nên cũng đã phải mua bảo hiểm để sử 

dụng cơ sở vật chất của Giáo Xứ. Vì lý do vừa nói, từ này về 

sau hội trường giáo xứ sẽ không còn được dùng cho nhu cầu 

cá nhân hay gia đình nào cả.    
3. Trả lời điện thoại - Vì trong thực tế Giáo Xứ chưa bao giờ có 

thư ký chính thức cả, cho nên nhiều lúc anh chị em gọi vào 

không có người trả lời điện thoại. Vậy khi gọi nếu không có 

người bắt máy và nếu anh chị em có điều gì cần mà Cha Phó giải 

quyết được, thì cứ gọi cho ngài theo sự hướng dẫn trong điện 

thoại. Vì công việc ngài không thể thường xuyên bắt điện thoại, 

nhưng nếu anh chị em nhắn tên và để lại số điện thoại thì ngài 

sẽ gọi lại. Nếu anh chị em không nhắn lại gì cả thì ngài không 

thể biết ai hay số điện thoại để gọi lại.  

4. VD về Cha Chánh Xứ - Anh chị em nào trong GX có hình 

ảnh hay video clips về Cha Chánh Xứ, xin liên lạc với anh 

Nguyễn Minh Hoàng (chủ tịch HĐMV) ở số 301 368 3561 để 

thu tập lại làm một cuốn DVD về Cha Chánh Xứ. 

 

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 của tháng Ba, tức Chúa Nhật này (2/3) 

lúc 12:15 trưa (ngay sau lễ 11 giờ) ở trong Nhà Xứ (sẽ lặp lại 

như thế gần như mỗi tháng); (2) Thánh Lễ chính yếu bằng tiếng 

Anh vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Ba (16/3)  lúc 11 giờ 

trưa ở tầng dưới nhà thờ (sẽ lặp lại như thế gần như mỗi tháng). 

Ngoài ra trong năm Giáo Xứ còn tổ chức cho các em tham gia 
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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 the first Sunday of March (3/2) 

at 12:15pm (right after the 11am Mass) in the rectory (Nhà 

Cha) (reflection/discussion of the Word of God or faith studies 
will take place periodically almost every first Sunday of each 

month); 2. English Mass on the third Sunday of March (3/16) 

at 11am in church basement (the youth mass will take place 

periodically almost every third Sunday of each month) 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 ƠN GỌI LINH MỤC "VOCATION 
TREE" - Văn phòng Ơn Thiên Triệu của Tổng Giáo Phận 

Washington có tổ chức chương trình "Cây Ơn Gọi Linh Mục 

(VOCATION TREE)” để xin chúng ta cầu nguyện cách riêng 

cho các chủng sinh (các thầy) trong Tổng Giáo Phận đang theo 

học tại các đại chủng viện triết-thần khác nhau. Chúng tôi 

để  cây “VOCATION TREE” phía cuối nhà thờ, trên đó có treo 

hình của các chủng sinh và một lời KINH NGUYỆN ngắn. Xin 

quí ông bà và anh chị em lấy một tấm hình treo trên 

VOCATION TREE đem về và cầu nguyện các riêng cho chủng 

sinh này mỗi ngày trong năm. Chương sẽ bắt đầu từ thứ Tư lễ tro 

2014 tới Lễ Tro 2015. Xin cám ơn quí ông bà và anh chị em. 

 

THÁNH LỄ VÀ CHỨNG NHẬN KỶ NIỆM HÔN PHỐI 
CỦA TỔNG GIÁO PHẬN - Vào 2 giờ chiều Chúa Nhật ngày 

25 tháng 6 năm nay, Đức Hồng Y Donald Wuerl sẽ cử hành 

thánh lễ Kỷ Niệm Hôn Phối tại Vương Cung Thánh Đường Đức 

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Basilica of the National Shrine of 

the Immaculate Conception) cho các đôi vợ chồng mừng kỷ 

niệm hôn phối 25, 30, 35, 40, 45, 50 và 51 năm trở lên vào năm 

nay. Nếu muốn tham dự thánh lễ hay lãnh chứng nhận của ĐHY, 

xin điền rõ ràng và đầy đủ vào đơn ghi danh (đơn để cuối nhà 
thờ hoặc trên giá sắt hoặc trên bàn bán tượng ảnh của cô Loan) 

rồi nộp lại cho Văn Phòng Giáo Xứ trước Chúa Nhật ngày 13 

tháng 4 để cô Thùy Anh kịp gửi thông tin qua mạng cho Tổng 

Giáo Phận. Cảm ơn anh chị em. 

CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH CHA CHÁNH XỨ - Một lần nữa, 

bà Cố, Soeur Lành, và tất cả các anh em trong gia đình và họ 

hàng gia quyến cua Cha Đa Minh Vũ Ngọc An, kính dâng lòng 

thành kính tri ân lên Cha Phó, Quý Cha, Quy Soeur, ông Chủ 

Tịch Hội Đồng Giáo Xứ, cùng toàn thể dân Chúa GXMVN, và 

mọi người xa gần thân thương qúy mến cha An. Xin Thien Chua 

Ba Ngoi ban phuc lanh xuong cho Giao Xu Me Viet Nam. Trong 

lúc tang gia bối rối, chắc chắn gia đình chúng con đã có nhiều 

thiếu sót, xin tất cả mọi ngươi rộng tình tha thứ.  
Vũ Cường (đại diện gia đình) 

Cử Hành Nghi Lễ Hôn Phối - Anh Trần Quang Ngọc (John) và 

chị Nguyễn Thị Minh Phượng (Kristine) sẽ cử hành nghi lễ Hôn 

Phối tại Thánh Đường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam vào lúc 11 giờ 

trưa thứ Bảy tới ngày 8 tháng 3 năm 2014. Chúng ta cầu nguyện 

cho anh chị Ngọc và Phượng luôn trung thành và tăng triển trong 

ơn gọi Hôn Nhân. 

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 

Chén Gạo Mùa Chay 2014 
Thứ Tư Lễ Tro (ngày 5 tháng 3 năm 2014) sẽ bắt đầu Mùa Chay 

2014, Chương trình Giáo lý và Việt Ngữ sẽ tham gia chiến dịch 

chén gạo mùa chay để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha 

Francicô “các Kitô hữu chúng ta hãy nhìn đến tình cảnh lầm than 

của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ 

thể để thoa dịu những lầm than…” Trong tinh thần ấy, tuần này các 

em sẽ nhận một chén gạo (bằng giấy) mang về nhà để thi hành việc 

bác ái với người nghèo, xin quý phụ huynh giúp các em sống tinh 

thần yêu thương, hy sinh và quảng đại với người nghèo  bằng việc 

hy sinh tiền ăn kẹo, đồ chơi và nhất là dành tiền ‘allowance – 

thưởng’  mà các em được khi giúp đỡ cha mẹ trong những công việc 

nhà như:  rửa chén, quét nhà, dọn cơm, dọn dẹp nhà cho ngăn nắp, 

v.v..v  Ngoài ra các em cũng sẽ nhận một cuốn sách thiêng liêng 

“Learn to Love this Lent” giúp các em sống thánh thiện và gần gủi 

hơn với Chúa Giêsu để Ngài giúp các em sống đẹp lòng Ngài và 

quảng đại hơn với  người nghèo. Xin Chúa nâng đỡ những cố gắng 

của chúng ta và của các em để chúng ta cùng sống sứ điệp mùa 

Chay  Đức Thánh Cha  kêu gọi mỗi Kitô hữu “hãy hoán cải lương 

tâm, trở về với công lý, sự bình đẳng, sự điều độ và chia sẻ với 

người nghèo.” 

  

2. Chúc Mừng Các Em Lớp 2 Lãnh Nhận Bí Tích Xưng Tội 

Lần Đầu 
   Giáo xứ xin chúc mừng 48 em đã lãnh nhận bí tích Hoà Giải 

ngày thứ Bảy 1 tháng 3 vừa qua. 

Michael Bạch, Hoàng-Văn Cao, Karren Cao, Emily Đặng, 

Ashley Đinh, Emily Đinh, Madison Đinh, Minh Ngọc Đỗ, 

Katherine Đỗ, Nam Đỗ , Michelle Dương, Richard Hồ, Anthony 

Hồ, Lewis Huỳnh, Catherine Lê, Trâm Lê, Stephen Lê, Anthony 

Ma, Vincent Ma, Kendra Marlar, Joseph  Ngô, Justin Ngô, 

Christyn Ngô, Dũng Ngô, Kevin Ngô , Quiana Nguyễn, Tuấn 

Nguyễn, Christopher Nguyễn, Stephen Nguyễn, Jasmin Nguyễn, 

John Nguyễn, Bryan Nguyễn, Allison Nguyễn, Thinh Nguyễn, 

Khương Nguyễn, Emily Nguyễn, Khang Nguyễn, Vivian 

Nguyễn, Joshephia Nguyễn, Tommy Nguyễn, Megan Phạm, Tân 

Trần, Thủy-Tiên Trần, Bryan Trần, Angelina Trần, Yên Trương, 

Mary Vu, Hùng Anh Vũ 

   Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các em và xin Chúa 

chúc lành và gìn giữ các em luôn tinh tuyền và thánh thiện để 

xứng đáng được Chúa ngự vào lòng và ở lại với các em luôn 

mãi. 

3. Họp Phụ Huynh Học Sinh Lớp 8 Giáo Lý Thêm Sức 
    Kính mời tất cả quý phụ huynh có con em đang học lớp 8 giáo 

lý đến tham dự buổi họp hôm nay Chúa Nhật ngày 02 tháng 03 

năm 2014 lúc 3:00 chiều tại cafeteria trường White Oak Middle 

School. Buổi họp này nhằm mục đích chuẩn bị cho các em vào 

chương trình lãnh nhận bí tích Thêm Sức đầu tháng 6. Buổi họp 

cũng sẽ đề cập tới nhiều việc quan trọng như buổi tĩnh tâm 3 

ngày cho các em vào đầu tháng 5, những điều kiện để được lãnh 

nhận bí tích Thêm Sức, giấy tờ cần thiết, v.v... Cám ơn sự cộng 

tác của quý vị. 
 4. Thay Đổi Lịch Sinh Hoạt 

   Xin quý phụ huynh lên trang nhà của Giáo xứ 

http://www.olvn-dc.org/ để theo dõi Lịch Sinh Hoạt mới nhất 

của Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ từ tháng 2- tháng 6. 

Cám ơn quý vị cộng tác và thông cảm cho những thay đổi.  

  

http://www.olvn-dc.org/
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LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 

Chúa Nhật 03/2/2014: Chủ Nhật VIII thuờng niên- Năm A 

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH Cha ĐaMinh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Maria Bùi Thị Xâng (lễ giỗ) 

 Cầu cho đời sống đạo của gia đình bà Bảo 

 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Baotixita  Đỗ Văn Quỳnh 

 LH Anna Hoàng Thị Hưởng 

 LH Giuse Lê Đăng Doanh 

 LH Maria Bùi Thị Xâng (lễ giỗ) 

 Cầu cho các linh hồn ông bà cha mẹ 

 LH Giuse Đặng Sâm, Maria Bùi Thị Choắt,  

 Anna Trần Thị Tâm, Maria Đỗ Thị Phú. 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 Các linh hồn mồ côi 

 Các linh hồn thai nhi 

 

Thánh Lễ 11g00 sáng:   

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Maria Bùi Thị Xâng (lễ giỗ) 

 LH Maria Madalena vừa mới qua đời 

 Hai ý xin cho LH Giuse Nguyễn Văn Mùi  

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 LH Giuse, lễ giỗ 3 nam 

 Hai ý xin cho Các linh hồn mồ côi 

 

Thứ Hai 03/03/2014: Th. Catherine Derxel – trinh nữ 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Giuse 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 Các linh hồn mồ côi 

 

Thứ Ba 03/04/2014: Th. Casimirô 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 Các linh hồn mồ côi 

 

Thứ Tư  03/05/2014: Lễ Tro  

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 Các linh hồn mồ côi 

Thứ Năm 03/06/2014: 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 Các linh hồn mồ côi 

 

Thứ Sáu 03/07/2014: th. Perpêtua và th. Phelixita- tử đạo 

 LH Đa Minh Vũ Ngọc An. 

 LH Maria thân mẫu cha phó 

 LH Agatha vừa mới qua đời 

 LH Phêrô, LH Anna và các đẳng linh hồn 

 Các linh hồn mồ côi 

 

Thứ Bảy 03/08/2014: th Gioan Thiên Chúa ta                

 LH LM Đa Minh Vũ Ngọc An  

 LH bà cố Maria 

 LH lê Văn Tâm và LH Nguyễn Thị Định (lễ giỗ) 

 Hai ý xin cho các LH Mồ côi 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 

02/24/2014 

Quĩ  Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường: $2,760.00 

1. Linh mục Trần Xuân Tâm   $1,500.00 

2. Nguyễn Xuân Vinh   $500.00  

3. Một người dâng cúng   $200.00  

4. Ái Quốc Dương                            $140.00  

5. Quỳnh  D Vũ                $120.00  

6. Vũ Đình Tựu                 $100.00  

7. Nguyễn Kim Sơn               $100.00 

8. Một người dâng cúng               $100.00 

    

Quĩ  Điều Hành:  

A-Thu Hàng Tuần:    $ 5,465.00 

-Tiền Giỏ:    $1,918.00 

-Bao Thư:    $2,302.00 

-Chi Phiếu:    $1,245.00 

B-Các khoản thu khác:      $700.00 

-Rau, đậu hủ         $200.00 

-Bán bánh mì    $500.00 

 

Tổng cộng A+B:                    $6,165.00 

Chi trong tuần:        $24,198.62 
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