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THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Thứ 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 
 

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 
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NGUỒN SỐNG 
 

AI LÀ ANH EM TÔI? 
 

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và nhà thông luật hôm nay phần nào cũng 

có thể được ta hiểu theo viễn tượng của kinh nghiệm nhỏ của tuổi thơ tôi ngày xưa. 

Người luật sĩ đến với Chúa Giêsu để tìm câu trả lời cho thắc mắc quan trọng nhất 

của cuộc đời: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. Và đây cũng là 

thắc mắc của mọi người, không ai có thể dập tắt được câu hỏi này trong tâm hồn 

họ. Tạm thời, họ có thể dẹp qua một bên câu hỏi này, vì những lo toan cho cuộc 

sống hoặc vì những mê lợi của lợi danh, của quyền lực… Nhưng rồi vào lúc nào 

đó con người và mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đặt ra cho mình câu hỏi này: 

“Tôi sống đây để làm gì? Và tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. 
Bản tính con người là như vậy, không thể nào chối bỏ được khát vọng 

hướng về trời cao, đó là khát vọng căn bản sâu xa nhất của con người, của mọi 

người chúng ta. Chúa Giêsu đã gợi ý cho nhà thông thái trả lời đúng như Kinh 

Thánh dạy, mà nội dung theo tôi nghĩ không khác xa gì bốn chữ tôi đã học được từ 

cha tôi ngay từ khi mới bắt đầu đi học: “Kính Chúa Yêu Người”. 

Đây không phải là vấn đề về hiểu biết, một người nông dân bình thường không 

biết chữ như cha tôi cũng biết tóm gọn luật Chúa trong bốn chữ “Kính Chúa Yêu 

Người” để truyền lại cho tôi. Vấn đề là nơi thực hành là phải biến đổi tâm hồn của 

chính mình để nhìn nhận mọi người là anh chị em của mình. 

Chúa Giêsu đã phải dùng dụ ngôn người Samaritanô nhân lành để soi sáng 

cho nhà thông thái, để rồi rốt cuộc như thể chính ông cũng khám phá ra được chân 

lý. Chúa Giêsu không đặt vấn đề như nhà thông thái: “Ai là người thân cận của 

tôi”, mà Ngài đã đặt lại vấn đề: “Ai đã trở nên người thân cận của người anh em bị 

nạn kia”, và nhà thông thái đã trả lời đúng: “Thưa là kẻ đã tỏ ra lòng thương đối 

với người đó”. 

Tâm hồn cần có tình thương, nhất là cần được đầy tràn tình thương của 

Chúa thì mới dễ dàng trở thành tâm hồn thân cận của mọi người, trở thành người 

anh chị em của mọi người, bất luận người đó là ai. Không phải dễ thực hiện sáu 

chữ của Chúa Giêsu cho nhà thông thái: “Hãy đi và làm như vậy”. 

Giêsu cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay, chúng con, những đồ đệ 

của Ta. Chúng con phải có tâm hồn đã biến đổi bởi tình yêu Chúa, để rồi có thể trở 

thành người anh chị em của mọi người mà thực hiện trọn vẹn giới răn: “Kính 

Chúa Yêu Người”. 

Cử hành Bí tích Thánh Thể, nhất là được thông phần vào Mình và Máu 

Thánh Chúa, được chia sẻ chính sự sống của Chúa, người Kitô có được sức mạnh 

mới để thực hiện tình thương trong cuộc sống của mình, trong bất cứ môi trường 

sinh sống nào. 

Chúng ta đây, chúng ta có biết quí trọng việc cử hành Bí tích Thánh Thể 

trong đời sống chúng ta không? Chúng ta có năng đến với Chúa trong Bí tích 

Thánh Thể để múc lấy sức mạnh sống tình thương đối với anh chị em hay không? 

Không đến với Chúa, chúng ta cũng khó đến với anh chị em xung quanh. Xin 

Chúa thương nhắc nhở chúng ta, củng cố lòng mến nơi chúng ta và nhất là củng cố 

đức tin nơi mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên 

xưng qua kinh tin kính. 

Trích dẫn từ ‘Hãy Ra Khơi’ 
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TIN TRONG TUẦN 
 

CẢM ƠN CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ 

LINH – Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh (Giám mục 

Giáo Phận Thanh Hóa, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam) chân thành cảm ơn Cha chánh xứ và cộng 

đoàn Giáo Xứ Mẹ Việt Nam của chúng ta đã đặc biệt 

quảng đại đóng góp vào kế hoạch xây dựng nhà chăm sóc 

người khuyết tật và mồ côi của Giáo Phận Thanh Hóa. 

Ngài cũng cảm ơn những tâm tình đón tiếp chân thành, 

niềm nở của anh chị em. Đức Cha sẽ tiếp tục cầu nguyện 

cho bình an và sức khỏe của Cha chánh xứ cũng như sự 

tăng triển không ngừng của Giáo Xứ chúng ta trong đời 

sống đạo. 

 

THÁNH LỄ 11 GIỜ CHÚA NHẬT 28/7 BẰNG 

TIẾNG ANH DÀNH CHO BẠN TRẺ ĐÃ THÊM 

SỨC XONG  - Vì con em chúng ta sinh ra hay lớn 

lên ở Mỹ từ nhỏ khi đi lễ bằng tiếng Việt chỉ hiểu 

không quá 25 phần trăm, nên các em thường tham dự 

thánh lễ mà không có ý thức gì, chẳng qua vì miễn 

cưỡng vâng lời cha mẹ, và hậu quả là khi lớn lên vào 

đời không còn bị ai bắt buộc, nhiều em đã bỏ đi lễ. 

Vậy để giúp cho các em tham dự Thánh Lễ có ý thức, 

nghe hiểu các bài đọc Lời Chúa, các kinh nguyện 

phụng vụ, Cha Phó đã bắt đầu dâng thánh lễ chính 

yếu bằng tiếng Anh cho các em mỗi tháng một lần ở 

tầng dưới nhà thờ: vậy xin các phụ huynh khích lệ và 

tạo điều kiện cho các em tham dự thánh lễ 11 giờ 

Chúa Nhật ngày 28 tháng 7.  Xin lưu ý thánh lễ này 

không dành cho các em học sinh giáo lý chưa thêm 

sức, nhưng chỉ dành cho các em lớn đã thêm sức 

xong, tức các học sinh trung học (từ lớp 9 trở lên) và 

các sinh viên đại học hay đã tốt nghiệp đại học.  Dưới 

đây là bản tin bằng tiếng Anh để con em của anh chị 

em có thể trực tiếp đọc. 

 

YOUTH MASS – YOUTH MEETING AND 

SPORTS DAY ON SUNDAY JULY 28 – Dear 

High School and College Students, Our Lady of 

Vietnam Catholic Youth Group invites you to attend a 

Youth Mass on July 28
th

 , 2013 at 11 AM EST in the 

church’s basement. The Youth Mass is held in 

English to give young folks a better understanding of 

the Word of God and the mass liturgy as well as an 

opportunity to participate in the singing & praising of 

God.  From September on, the Youth Mass will be 

held every 3
rd

 week of the month downstairs at 11 

AM EST.  Following the mass on July 28
th

 , light 

lunch will be provided along with the Youth Group’s 

Meeting and Sports Day which will include 

volleyball, basketball, and ping pong style 

tournaments. Overall, the Youth Mass and Youth 

Meeting and Sports Day will give you a chance to 

strengthen your relationship with Jesus, to 

understand and live his word better, and to make 

new friends from our Vietnamese parish. We hope 

you all can make it! 

 

YARD SALE CỦA NHÓM TRẺ GIÁO XỨ vào 

thứ Bảy 20/7 và Chúa Nhật 21/7 (từ 10 giờ sáng 

của mỗi ngày). Anh chị em nào có đồ chơi, đồ điện 

tử, vật dụng bếp núc còn có giá trị mà không cần 

dùng nữa, xin đóng góp để giúp Nhóm Trẻ của Giáo 

Xứ gây quỹ cho các sinh hoạt của các em. Xin đem 

đồ đến tầng dưới nhà thờ sau thánh lễ 11 giờ CN 

này (14/7). Sẽ có các em ở đó đón nhận. Xin cảm ơn 

anh chị em. Dưới đây là bản tin bằng tiếng Anh để 

con em của anh chị em có thể trực tiếp đọc. 

YOUTH YARD SALE – Our Lady of Vietnam 

Catholic Youth Group is having a yard sale on July 

20
th

 (Sat) and 21
st  

(Sun) at 10am in front of the 

church. We are collecting donations for the yard 

sale such as toys, electronics, and kitchen utensils. If 

you would like to donate to us, please bring those 

things to the church basement on July 14
th

 after 11 

am Mass. Your donations will help support the 

Parish Youth Group in their activities. 

 

GHI DANH HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ CHO 
NIÊN HỌC 2013-2014 
GHI DANH HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN HỌC 

2013-2014 

  Cho đến hôm nay, CT Giáo Lý Việt Ngữ đã nhận được 

khoảng 25% số đơn mà chúng tôi đã phát ra cho các em 

trước khi bế giảng niên học 2012-2013.  Xin quý vị hỏi 

lấy đơn ghi danh từ nơi các em học sinh vì mỗi em đều có 

đơn đã lập sẵn, chỉ cần phụ huynh xác nhận chi tiết, ký 

tên, viết chi phiếu và gởi về Giáo xứ Mẹ VN -Chương 

Trình GLVN hoặc sau các thánh lễ Chúa Nhật ở cuối nhà 

thờ.  Nếu các em làm mất, xin gửi email qua bdh-

glvn@olvn-dc.org để chúng tôi gửi đơn khác.  Xin 

quý 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 - Đơn ghi danh và chi tiết có trên bàn sau 

nhà thờ hay hoặc quý vịcó thể lên trang website của Giáo 

xứ tại www.olvn-dc.org/CTGiáoLýViệtNgữ. Mọi thắc 

mắc, xin liên lạc qua email tại bdh-glvn@olvn-dc.org 

hoặc điện thoại (301)622-4895 ext. 4. 

Xin nhắc nhở quý phụ huynh hạn chót ghi danh là 

ngày 31 tháng 7.  Sau cuối tháng 

7 học phí sẽ tăng thêm $25. Ghi danh sau khi nhập học 

(tháng 9) sẽ tăng $50 chomỗi gia đình. 
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HÌNH ẢNH & DVD 

  Hình ảnh & DVD của các em Rước Lễ Lần Đầu và Thêm 
sức năm nay đã có, xin quý phụ huynh đến cuối nhà thờ 

để lấy. 
 

CẦN THẦY CÔ CHO NIÊN HỌC 2013-2014 
   Mỗi năm số học sinh tăng thêm, đó là một ơn huệ Chúa 

ban và cũng là một điều rất mừng vì quý phụ huynh đưa 
con cái đến với Giáo xứ để các em được học Giáo Lý/Việt 

Ngữ. Cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và ủng hộ 

Chương trình GLVN trong nhiều năm qua. Nếu quý phụ 
huynh nào biết có ai hoặc muốn dạy học, xin mời tham gia 

vào Ban Giảng Huấn. Mọi chi tiết xin liên lạc đến Ban Điều 
Hành qua email bdh-glvn@olvn-dc.org hoặc Văn Phòng 

Giáo xứ số 301-622-4895 ext 4.  

 

HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2013 - 
DÒNG ĐỒNG CÔNG 
   Để đáp lại lòng yêu mến Đức Mẹ của quí ông bà và 
anh chị em. Năm nay giáo xứ sẽ mướn một xe bus để 
cùng đi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng-
Công, MO. Từ ngày 7-11 tháng 8 năm 2013. Ông bà 
hoặc anh chị em nào muốn đi xin liên lạc với anh Vũ 
Văn Thiết số (301) 531-4150, qua email tại 
vuthiet@olvn-dc.org hoặc vào trang nhà của giáo xứ 
www.olvn-dc.org để biết thêm chi tiết và ghi danh. 
   Chúng tôi chỉ lo phương tiện di chuyển, lều trại, và 
ghế bố để ngủ. Còn mọi sinh hoạt khác sẽ tự túc. Do 
dó, các em dưới 18 tuổi phải có người giám hộ cùng đi. 
Vì số chỗ giới hạn nên ai ghi danh đóng tiền trước sẽ 
được ưu tiên.  Xin lấy đơn ở bàn sau nhà thờ. 

 

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. 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 Giáo Xứ Mẹ 

Việt Nam cầnphải 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. 

 

 

 

 

CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI – Anh Joseph Phạm 

Khoa, thành viên của Giáo Xứ và là con trai của ông bà 

Phạm Tự, sẽ cử hành bí tích Hôn Phối, với vợ là chị Nguyễn 

Lâm Jennifer trong thánh lễ 11 giờ sáng thứ Bảy tuần tới 

(20/7). Giáo Xứ chúc mừng anh chị và xin Thiên Chúa qua 

sự cầu bầu của Thánh Gia Thất ban ơn giúp anh chị trung 

thành và tăng triển không ngừng trong ơn gọi hôn nhân. 

  
PHÂN ƯU CỦA GIÁO XỨ (THAY THẾ phân ưu của 

tuần trước vì có NGƯỜI KHÁC QUA ĐỜI) – Bà cụ 

Maria Trần Thị Phượng, một thành viên lâu năm của Giáo 

Xứ, đã qua đời 9 giờ sáng Chúa Nhật tuần vừa rồi (7/7) thọ 

90 tuổi. Giáo xứ đã có thánh lễ an táng cho cụ bà vào 7 giờ 

tối thứ Tư vừa rồi (10/7). Giáo xứ tiếp tục cầu nguyện xin 

Chúa ban ánh sáng thiên quốc cho linh hồn cụ bà Maria, và 

cũng xin Ngài an ủi, nâng đỡ gia đình ông bà Phạm Quốc 
Quân (con rễ và con gái của cụ bà) và các con cháu 

khác của cụ bà cũng như bà con họ hàng.  

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
TUẦN 7/8/2013 

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

Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long 

Quĩ Xây Dựng/Bảo Trì Thánh Đường 

Nail center $ 200.00 

Long Bách Nguyên $ 210.00 

Chương Cao $ 200.00 

Peter Nguyễn $ 120.00 

Thanh Nha Duong $ 110.00 

Vũ Đình Tựu $ 100.00 

Sơn Kim Nguyễn $ 100.00 

Hải Quý Nguyễn $ 100.00 

Phương C. Nguyễn $ 100.00 

Sĩ Tiến Nguyễn $ 200.00 

Tổng Cộng $ 1,440.00 

 

Quĩ Điều Hành 

 A. Thu Hàng Tuần $ 5,462.00  

Tiền Giỏ $ 1,893.00 

Bao Thư $ 2,497.00 

Chi Phiếu $ 1,072.00 

 B. Các Khoản Thu Khác $ 4,446.00 

 Rau Đậu Hũ $ 200.00 

Bánh Mì $ 400.00 

Đại Hội Thánh Mẫu $ 3,400.00 

Lớp thi quồc tịch $ 360.00 

Lễ an táng $ 100.00 

Tổng Cộng (A + B) $ 10,032.00 

Chi Trong Tuần $ 43, 589.00 

mailto:bdh-glvn@olvn-dc.org
mailto:vuthiet@olvn-dc.org
http://www.olvn-dc.org/
mailto:biggsd@adw.org
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LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật 14/07/2013: Chúa Nhật 15- Năm C 
 

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH  cụ bà Maria vừa mới  qua đời 

 LH Toma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Phaolô Đỗ Đình Chám & Maria Trần Thị Hàn 

 LH Đaminh và LH Rosa 
 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 LH Phancico Xavie Hồ Đắc Vang, LH Phêrô Hồ 
Đắc Thảo, LH Giuse Hồ Đắc Hiền, LH Anna Hồ 
Thị Minh Nguyệt và  LH Maria Phan Thị Thắm 

 LH Martha Lê Thị Linh 

 LH Joan Baotixita Nguyễn Tùynh 

 LH Đôminicô 

 LH Tôma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Cha Giuse Bùi Trang Nghiêm 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Teresa Nguyễn Thị Nhàn 

 LH Anna Tuyết Nhi 

 LH Teresa Nguyễn Thị Nhành vừa mới qua đời 

 Maria Rosa Vũ Thị Hồng Trang 

 Ý xin Tạ ơn Đức Mẹ 
 

Thánh Lễ 11g00 sáng: 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Giuse Vũ Ngọc Cẩm (lễ giổ) 

 LH Anna Nguyễn Thị Hết 

 LH Anna Nguyễn Thị Bông 

 LH Phêro Nguyễn Xuân Sơn 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Tôma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Giuse và LH Martha 

 Các LH hội viên Cursillo đã qua đời 

 LH Cha Phêrô 

 LH LH cụ bà Maria vừa mới qua đời 
 

Thứ Hai 15/07/2013:  Phêro Nguyễn Bá Tuần- Andre 

Thông- th Bonaventura- Gm tiến sĩ- lễ nhớ. 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Toma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Anna Tuyết Nhi 

 LH Phêrô Nguyễn Xuân  Sơn 

 Các LH mồ côi 

 Bấy nhiêu linh hồn 

 Cầu bình an và sức khỏe cho A.C  Quân + Ngát 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 16/07/2013:  Lễ Đức Mẹ núi Camelô 

 LH Têresa 

 LH Maria PhanThị Nhạn (lễ Giỗ) 

 Các LH người thân của Nancy Nguyễn 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 Cầu bình an và sức khỏe cho A.C  Quân + Ngát 

 LH Giuse Nguyễn Đối 
 

Thứ Tư 17/07/2013:   

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Andre (lễ giỗ) 

 LH Đaminh và LH Maria 

 LH Monica Cao Thị Kỉnh 

 Các LH người thân của Đạo+Lộc 

 Các LH thân nhân của  A.C  Quân + Ngát 
 

Thứ Năm 18/07/2013: Đaminh Đinh Đạt- Th Camillô 

Lellis- Lm 

 LH Maria 

 LH Maria Hồ Ngọc Sương (lễ giỗ) 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Giuse và Anna 

 LH Catarina Nguyễn Thị Vầy 

 Các LH thân nhân của  A.C  Quân + Ngát 
 

Thứ Sáu  19/07/2013:  

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Maria + Maccô 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Giuse Nguỵễn Nào 

 LH Đa minh và LH Rôsa 

 LH Đôminicô Nguyễn Đặng 

 Các LH mồ côi 
 

Thứ Bảy 20/07/2013:  Giuse Maria Daiz, Sanjurjo An- 

Th. Apollinaris GMTĐ. 

 LH Phêrô Nguyễn Ơn 

 LH Lê Văn Cầm và LH Đinh Thị Câu 

 LH Phêrô Nguyễn Xuân Sơn 

 LH Maria Nguyễn Thị Ngọ 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 Các LH mồ côi 

 Các LH thân nhân của ông Nguyễn Văn Kiền 

 Lh Giuse NguyễnThanh Phúc 

 Ý xin tạ ơn Đức Mẹ 

 Xin như ý 
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