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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 
 

MARTHA VÀ MARIA 
 

   Đọc câu chuyện của Maria và Martha ở làng Bêtania, có lẽ mỗi người chúng 
ta đều có nhiều suy nghĩ, nhiều cảm nghiệm khác nhau. Bởi vì, gia đình 
Bêtania là gia đình rất mến thương Chúa Giêsu. Đã nhiều lần Chúa Giêsu và 
các tông đồ qua những chuyến đi công tác, 
qua những lần đi rao giảng Tin Mừng, đã 
ghé thăm và dùng cơm tại gia đình của 
Maria, Martha, Lagiarô. Hôm nay Tin Mừng 
của thánh Luca cho chúng ta thấy hai thái 
độ của hai chị em Maria và Martha. Cô 
Martha thì lăng xăng, lo chuẩn bị, lo nấu các 
món ăn cho Chúa Giêsu, và các tông đồ khi 
tỏ ta rất hiếu khách. Còn Maria ngồi bên 
chân Chúa để lắng nghe Chúa nói, lắng 
nghe Chúa dạy bảo… 
   Thái độ cần mẫn, tận tụy phục vụ của 
Martha là một điều rất tốt, rất cần thiết để 
đón tiếp Chúa Giêsu. Tuy nhiên, còn một 
điều cũng rất cần phải tiến tới trong đường 
tu đức,trên con đường theo chân Chúa. Tin Mừng của thánh Luca cho thấy, 
Martha đã thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy không quan tâm, không 
lưu ý tới con sao khi em con không giúp con mà để con làm việc một mình”. 
Lời than vãn, kêu trách của Martha đã nói lên nhiều tâm trạng lẫn lộn : hoặc 
Martha cảm thấy mình bị bỏ quên nên tỏ ra bực bội, hoặc là Martha thấy 
Chúa Giêsu và Maria thật tâm đầu ý hợp, nên tỏ ra ghen tỵ, hoặc là Martha 
nhắc khéo để kể công trạng của mình.Chúa không trách công việc phục vụ 
của Martha, nhưng cái sai là Martha đã tự đưa mình vào thái độ tự kiêu, tự 
mãn. 
   Chúa đã nói với Martha: “Martha, Martha ơi! Con lo lắng và lăng xăng nhiều 
chuyện quá ! Chỉ có một điều cần thiết mà thôi.Maria đã chọn phần tốt nhất 
và sẽ không sợ bị mất đi” (Lc 10, 41-42). Và phần tốt nhất là được ở bên 
Chúa, lắng nghe lời Chúa, nguyện cầu với Chúa. Martha đã thiếu một điều 
quan trọng là quên chính mình đi. Maria đã đón Chúa với hai bàn tay trắng, 
với tâm hồn rộng mở, để sẵng sàng đón nghe lời Chúa và như thế không sợ ai 
lấy mất được. 
   Chúa Giêsu đánh giá cao sự hy sinh, phục vụ bận rộn của Martha. Đây là 
biểu hiệu lòng mến cao độ của Martha. Còn qua tâm tình của Maria, Chúa đã 
đánh giá cao thái độ và cử chỉ của Maria. Đó là chọn chỗ nhất trong đời sống 
của mình, lắng nghe và chọn Chúa làm tất cả. Chúa muốn đề cao vai trò của 
Maria và mong muốn con người chọn Ngài làm lẽ sống, làm gia nghiệp và là 
trọng tâm của đời mình . 
   Qua hành động và thái độ của Martha và Maria, chúng ta có thể hiểu được 
rằng đời sống cầu nguyện, âm thầm và đời sống hoạt động tông đồ luôn luôn 
phải bổ túc cho nhau. Hoạt động bề ngoài xem ra rất rầm rộ, hoành tráng mà 
quên đi chiều sâu là phải cầu nguyện thì một cách nào đó, đời sống của người 
phục vụ vẫn chưa quân bình. Ở đời, có những cám dỗ chúng ta khó có thể 
vượt thắng. Nhiều lúc chúng ta tưởng phục vụ Chúa, nhưng thực ra chúng ta 
đang phục vụ chính mình.Nhìn Martha lăng xăng, bôn chôn phục vụ chúng ta 
nhận ra hình ảnh của chúng ta. Có thể, một cách nào đó, chúng ta làm việc 
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này việc nọ để được khen ngợi, để phô trương, để vênh 
vang công đức v.v…: “…Xin Thầy bảo em con giúp con 
một tay”. Chúng ta mời gọi kẻ khác cộng tác, cũng là 
để phục vụ cho những dự định của chính mình. Có 
những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng muốn để Chúa 
ủng hộ mình để mình được vinh quang, để mình thành 
công. Chúng ta không chấp nhận những hạn chế của 
mình, không chấp nhận thất bại v.v… Do đó, chúng ta 
tự mãn với những công việc mình đã làm được. 
   Xin được mượn lời của tác giả Vincent Cabanac để 
kết luận bài suy niệm này: ”…Lắng nghe lời của Chúa là 
thái độ tốt nhất chúng ta cần phải có. Vì lắng nghe là 
cách nhanh nhất để chúng ta tìm thấy sức mạnh và 
lòng can đảm trong lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và 
khó khăn khi cầu nguyện.Với hình ảnh của Maria và 
Martha, Chúa Giêsu muốn ta hãy học cách lắng nghe 
trước khi muốn biết mình phải làm gì. Nhưng điều đó 
cũng sẽ là sai lầm nếu chúng ta tin rằng sự chiêm niệm 
của chúng ta là đủ.Lời nhắn hủ của Chúa Giêsu giúp 
chúng ta biết được, đâu là điều cần thiết để có thể từ 
bỏ những điều làm ta ham thích cũng như làm cho ta 
cảm thấy hài lòng.Hạnh phúc của chúng ta chính là khi 
chúng ta biết cùng lúc lắng nghe tiếng Chúa và phục vụ 
anh em mình”. 
   Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm đức tin cho chúng con 
để chúng con luôn biết lắng nghe và thực lời Chúa 
trong đời sống của chúng con.Amen. 
 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ : 
1. Thái độ của Martha ? Thái độ của Maria ? 

2. Đời sống cầu nguyện và Đời sống hoạt động có cần bổ 

túc cho nhau không? 
3. Chọn phần tốt nhất nghĩa là gì ? 

4. Không có Chúa, chúng ta sẽ ra sao ? 
Lm Nguyễn Hưng Lợi DCCT 

 

LỄ CHA DÂNG TRONG TUẦN 
 

Chúa Nhật 21/07/2013: Chúa Nhật 16 Thường 

Niên - Năm C 
 

Thánh Lễ 7g30 sáng: 

 LH Maria Hoàng Thị Kiên 

 LH Tôma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 Các Linh Hồn 
 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

 LH Cha Giuse Bùi Trang Nghiêm 

 LH Giuse Lê Ngọc Bản 

 LH Giuse Văn Thái Hiệp 

 LH Bà Cố Maria Trần Thị Phương 

 LH Giuse Nguyễn Đức Tân 

 LH Phêrô Trương Quốc Việt 

 LH Antôn Trần Văn Tích 

 LH Giuse Lê Văn Vàng 

 LH Giuse Lê Thanh Sơn 

 LH Têrêsa Nguyễn Thị Nhàn 

 LH Augustinô Trương Văn Thành (Lễ Giỗ) 

 LH Gioan Baotixita Nguyễn Tuỳnh 

 LH Đôminicô 

 LH Giuse Mai Xuân Luyến 

 LH Bênêdictô Võ Viết Lộc 

 Các Linh Hồn 

 Cầu Bình An cho GĐ Phạm Văn Bình 

 Bình An và Sức Khỏe cho GĐ Nguyễn Văn Kiền 

 Tạ Ơn - Kỷ Niệm Sinh Nhật 70 Bà Nguyễn Thị Bé 

 Tạ Ơn 
 

Thánh Lễ 11g00 sáng:   

 LH Bà Cố Maria 

 LH Maria – Mới Qua Đời ở Việt Nam 

 LH Đaminh Maria Lương Văn Mạnh (Lễ Giỗ) 

 LH Tômasô Đỗ Ngọc Huống (Lễ Giỗ) 

 LH Phêrô Nguyễn Xuân Sơn 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Giuse Nguyễn Đức Tân 

 Tạ Ơn – Kỷ Niệm 15 Năm Hôn Phối 

 Các Linh Hồn và LH Mồ Côi 
 

Thứ Hai 22/07/2013:  Th. Maria Mađalêna – Lễ 

Nhớ 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Tôma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Maria Hoàng Thị Kiên 

 LH Đaminh Hoàng Văn Ký 

 LH Giuse Hoàng Văn Kết 

 LH Giuse Hoàng Tiến Anh 

 LH Maria Hoàng Sa Quỳnh 

 Cầu Bình An cho Gia Đình 

 Các Linh Hồn 
 

Thứ Ba 23/07/2013:  Th Brigitta, nữ Tu 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 2 LH Maria và Lôrensô 

 LH Giuse và Inê 

 Các Linh Hồn & LH Mồ Côi 
 

Thứ Tư 24/07/2013:  Th. Laurensô Brinđisiô, linh 

mục tiến sĩ 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Tôma Phạm Ngọc Chấn 

 LH Đaminh và LH Maria 

 LH Gioan Baotixita 

 Các Linh Hồn 
 

Thứ Năm 25/07/2013:  Th. Giacôbê I, tông đò 

Lễ Kính 

 LH Linh Mục Giacôbê Lê Văn Mẫn 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Maria Đỗ Thị Hải 

 Các LH 
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Thứ Sáu  26/07/2013:  Th. Gioakim và Th. Anna, 

Song Thân Đức Mẹ - Lễ Nhớ 

 LH Gioan Baotixita Ngô Ngọc 
Tuấn (Giỗ 1 Năm) 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 LH Gioankim Nguyễn Xuân Sơn 

 LH Anna Lê Thị Búp 

 Các Linh Hồn 

 Xin Như Ý 
 

Thứ Bảy 27/07/2013:  Kính Đức 

Mẹ 
11:00 Sáng: Lễ Cưới Anh Nguyễn 
Thái An và Chị Lê Ngọc Hân 

 LH Maria Nguyễn Thị Ngọ 

 LH Phêrô Nguyễn Xuân Sơn 

 LH Giuse Robert Trần Rạng 

 Các Linh Hồn và LH mồ côi 

 Các LH Người Thân Của Bà 
Nguyễn Thị Thi 

 
 

TIN TRONG TUẦN 
 

CẢM ƠN CỦA ĐỨC HỒNG Y 
DONALD WUERL 
   Đức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng 
Giám Mục Tổng Giáo Phận, cảm ơn 
lòng quảng đại của Giáo xứ chúng ta 
đối với chương trình Tiếng Gọi của 
ĐHY năm nay vì tính đến ngày 1 
tháng 7 thì tổng số tiền đóng góp 
mà giáo xứ chúng ta cam kết là 
$60,367.48 đã vượt quá chỉ tiêu 
mà Tổng Gíao Phận giao phó là 
$55,967.00, còn số tiền mà giáo xứ 
chúng ta đã thực sự đóng góp là 
$46,578.15. 
 

THÁNH LỄ 11 GIỜ CHÚA NHẬT 
28/7 DÀNH CHO BẠN TRẺ ĐÃ THÊM SỨC XONG 
  Vì con em chúng ta sinh ra hay lớn lên ở Mỹ từ nhỏ 
nên 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 tuần tới 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 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 our young 
adults 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.  In 
addition, this will also 
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! 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
LÝ DỰ TÒNG 

   Giáo xứ sẽ khai mạc 
chương trình giáo lý dự 
tòng vào 8 giờ sáng thứ 
Bảy ngày 10 tháng 8 ở 
tầng dưới nhà thờ. Xin 
lấy đơn ghi danh ở trên 
giá sách tiền sảnh nhà 
thờ, điền đơn đầy đủ, rồi 
giao tận tay cho Cha Phó 
hay gửi bưu điện đến địa 
chỉ giáo xứ. Nếu không 

kịp điền đơn vẫn có thể đến dự vào ngày khai mạc. 
Những ai chưa chắc chắn quyết định theo đạo Công 
Giáo nhưng muốn nghiêm túc tìm hiểu đức tin Công 
Giáo cũng vẫn có thể điền đơn ghi danh tham dự 
chương trình giáo lý dự tòng.  Xin lưu ý mặc dầu đối 
tượng tham dự chương trình dự tòng chính yếu là bất 
kỳ người nào chưa rửa tội hay rửa tội trong một giáo 
hội Tin Lành, nhưng những ai rửa tội trong đạo Công 
Giáo mà chưa hề học giáo lý để lãnh nhận bí tích 
Thêm Sức và hiện ở độ tuổi từ 14, 15 tuổi trở lên cũng 
có thể tham gia chương trình giáo lý dự tòng. 
 

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 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 
TUẦN 7/14-20/2013 

“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 

1. Lê Văn Ứng $ 1,000.00 

2. Cao Thị Xuân Lan $ 200.00 

3. Hoang T. Dinh $ 200.00 

4. Tien Tailor & Alterations $ 200.00 

5. Phạm Ngọc Diệp $ 200.00 

6. Vũ Đình Tựu $ 100.00 

7. Nguyễn Đức Thắng $ 100.00 

8. Quin Truong $ 100.00 

Tổng Cộng $ 2,100.00 
 

Quĩ Điều Hành 

 A. Thu Hàng Tuần $ 4,872.00  

Tiền Giỏ $ 1,956.00 

Bao Thư $ 1,944.00 

Chi Phiếu $ 972.00 

 B. Các Khoản Thu Khác $ 19,860.00 

 Rau Đậu Hũ $ 200.00 

Bánh Mì $ 300.00 

Lễ An Táng Bà Cụ Maria $ 200.00 

Rửa Tội Trẻ Em $ 460.00 

Rước Lễ Lần Đầu $ 5,900.00 

CT Giáo Lý & Việt Ngữ $ 12,800.00 

Tổng Cộng (A + B) $ 24,732.00 

Chi Trong Tuần $ 9,991.00 
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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. 
 

HÀNH HƯƠNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2013 - 
DÒNG ĐỒNG CÔNG 
   Chúng tôi đã nhận được 54 người ghi danh và đóng 
tiền để tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng-
Công, MO. Từ ngày 7-11 tháng 8 năm 2013.  Xin quý vị 
vô trang mạng của giáo xứ để biết chương trình ngày 
hành hương. 
   Hiện nay chúng tôi chỉ còn 2 chỗ. Nếu Ông bà hoặc 
anh chị em nào đã đóng tiền mà không có tên dưới đây 
xin liên lạc gấp anh Vũ Văn Thiết số (301) 531-4150, để 
điều chỉnh. 
   Phạm Quốc Tuấn, Lê Thị Là, Nguyễn Văn Ngọ, Phạm 
Thị Sắc, Trần Công Luật, Phạm Thị Hiên, Nguyễn Xuân 
Chương, Nguyễn Thy Kim, Lê Thị Ngọc Dung, Phạm 
văn Sỹ, Đỗ Kim Thu, Phạm Andrew, Nguyễn Thị Liên, 
Nguyễn Thị Bé, Huỳnh Dung, Lê Mai Hương, Nguyễn 
Thị Nghĩa, Tống Thị Mỹ, Ngô Thị Kim Đan, Nguyễn Thị 
Xuân Phương, Nguyễn Cao Trí, Thái Ngọc Liên, Đặng 
Vũ Mỹ-Dung, Đặng Hữu Dinh, Lê Hà Lucie, Vũ Thị Quí, 
Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Thùy Anh, Nguyễn Minh 
Hoàng, Huỳnh Thị Mai, Trần Thị Sâm, Ngô Thanh 
Châu, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Sang, Phạm Thị 
Hương, Trần Cường, Quách Thị Nga, Mai Trung Lương, 
Đặng Thị Thanh Mỹ, Nguyễn Thị Bảy, Vũ Thị Quế, 
Nguyễn Yên (Julie), Đoàn Thị Đào, Phạm Thanh Mai, 
Vũ Thanh, Lê Liên, Nguyễn Mau, Nguyễn Phương Tina, 
Nguyễn T. Hoài, Nguyễn Hoàng. 
 

BIỂU TÌNH BẢO VỆ NHÂN QUYỀN VÀ LÃNH 
THỔ VIỆT NAM 
   Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước cộng sản Việt 
Nam đang lên đường qua thăm chính phủ Mỹ. Mời anh 
chị em đến tham dự cuộc biểu tình của đồng bào 
Việt Nam hải ngoại được tổ chức trước Tòa Bạch Ốc 
từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ Năm tuần này, 
ngày 25 tháng 7, để lên án bản chất phi nhân và 
phản quốc của đảng cộng sản việt nam: đối với 
nhân dân trong nước thì tàn ác chà đạp mọi nhân 
quyền và dân quyền, nhưng đối với nhà nước cộng sản 
trung quốc thì hèn nhát, cam tâm tùng phục cách chưa 
từng có trong lịch sử VN: hoặc trực tiếp tạo điều kiện 
hoặc gián tiếp làm ngơ để cho Trung Quốc một mặt 
xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, mặt khác phá 
hoại hoạt động và tiềm lực kinh tế và quốc phòng Việt 
Nam. (Lưu ý: Anh chị em nào muốn đi từ khu thương 
mại Eden, VA, sẽ có xe bus miễn phí khởi hành lúc 8 
giờ sáng để đưa anh chị em đến thẳng Tòa Bạch Ốc). 
 

LỚP THI QUỐC TỊCH KHÓA MÙA HÈ 2013 
   Lớp luyện thi quốc tịch đã khai giảng hôm Chúa Nhật 
07/07/2013 vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày Chúa Nhật 
29/09/2013.  Giờ học từ 10:30 sáng đến 1:30 chiều. 
   Học viên mới xin đóng góp $50 và học viên cũ xin 
đóng góp $30 cho qũi chung của giáo xứ. Mọi chi tiết 

xin liên lạc đến cô Vân Nguyễn, điện thoại số (240) 
505-3057. 

THIẾU NHI THÁNH THỂ BÁN HÀNG GÂY QUỸ 
   Chúa Nhật hôm nay ngày 21 tháng 7, gian hàng 
Thiếu Nhi sẽ bán các loại nước uống như cà phê, sinh 
tố, v.v… và thức ăn nhẹ dưới hội trường của nhà thờ 
từ 8:00 đến 12:30. Xin mời quý phụ huynh và cộng 
đoàn ghé đến ủng hộ các em. 
 

CHÚC MỪNG 
   Anh Nguyễn Thái An và chị Lê Ngọc Hân sẽ cử 
hành bí tích Hôn Phối trong thánh lễ 11 giờ sáng thứ 
Bảy ngày 27 tháng 7 tới đây. 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. 
 

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 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. 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ 
 

GHI DANH HỌC GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ CHO 
NIÊN HỌC 2013-2014 
  Cho đến hôm nay, CT Giáo Lý Việt Ngữ đã nhận được 
khoảng 30% số đơn mà chúng tôi đã phát ra cho các 
em trước khi bế giảng niên học 2012-2013. Xin quý 
phụ huynh hỏi đơn từ các em và ghi danh càng sớm 
càng tốt để BĐH có thời gian sửa soạn 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 hoặc quý vị có thể lên trang mạng 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 cho mỗi gia đình. 
 

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. 
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