BẢN TIN HIỆP NHẤT CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG
Chúa Nhật Thứ VIII Mùa Thường Niên – Năm A, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2017
BÍ TÍCH RỬA TỘI
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang hân hoan chào
hào
ào
đón thành viên mới! Thông thường, ngàyy
rửa tội sẽ được cử hành vào tối thứ Bảy
sau thánh lễ 7 giờ, trong tuần 2 và tuần 4
của tháng. Xin liên lạc với Văn Phòng
để lấy hẹn làm thủ tục.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI
Những thành phần giáo dân trong Địa
Phận Arlington Virginia muốn tổ chức H
Hôn
ôn
ôn
Phối trong Cộng Đoàn Giáo Xứ của mình
h
phải được chuẩn bị tối thiểu trước 6 thángg
trước ngày Thành Hôn.
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để làm thủ tục.

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN & TRAO MÌNH
THÁNH CHÚA
Nếu quý vị muốn Xức Dầu hoặc rước Mình Thánh Chúa
mỗi tuần, xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Cha Đặc
Trách để sắp xếp.

CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
Thánh Lễ
Thứ Sáu 7:00 tối
(Thứ Sáu đầu tháng không có Thánh Lễ)
Thứ Bảy 7:00 tối
Chúa Nhật 2:00 trưa và 7:00 tối
Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy Đầu Tháng sau Thánh Lễ
Giải Tội Sau các Thánh Lễ và khi có hẹn
Viếng Đàng Thánh Giá
Thứ Sáu 6:30 tối
(Thứ Sáu Đầu Tháng không có Viếng Đàng Thánh Giá)
Rửa Tội
Thứ Bảy tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối
Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối

GHI DANH GIA NHẬP
CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG
Chào
C
Ch
h
hàà mừng thành viên mới của Cộng Đoàn.
N
Nếu gia đình nào chưa ghi danh vào Cộng
Đoàn, xin lấy đơn và ghi danh. Sau khi
điền đơn xong, xin đưa đơn ghi danh lại
cho Cha Đặc Trách hoặc bỏ vào rổ xin
tiền hoặc gởi đường bưu điện. Nếu quý
vị đổi địa chỉ, xin liên lạc vớiVăn Phòng
để cập nhật địa chỉ mới.

CHÚC MỪNG!

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN
Thứ Sáu
Chương Trình Việt Ngữ 7:00pm - 8:30pm
Thứ Bảy
Thiếu Nhi Thánh Thể 3:45pm - 4:45pm
Chương Trình Giáo Lý 5:30pm - 6:30pm
Chúa Nhật
Các Bà Mẹ Công Giáo (Tuần 1) 3:00pm - 5:00pm
Phong Trào Cursillo (Tuần 2) 3:00pm - 5:00pm
Hiệp Sĩ Đoàn 16468 (Tuần 3) 5:00pm - 6:00pm

TIỀN THU (18/2/2017 & 19/2/2017)
Tiền quyên lễ 7 giờ tối Thứ Bảy
Tiền quyên lễ 2 giờ chiều Chúa Nhật
Tiền quyên lễ 7 giờ chiều Chúa Nhật
Tiền quyên lần 2 (Development Fund)
Tiềnquảng cáo
Tiền lời bán quán-HCBM
TỔNG CỘNG:

$ $1,467.00
$1,285.00
$ 1,022.00
$ 1,168.00
$200.00
$250.00
$5,392.00

Cha Chánh Xứ: Giuse Trần Trung Liêm, O.P
Cử Hành Phụng Vụ Nhà Thờ St. Veronica
3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151

(703) 982-7534 * E-mail: pastor@cttdva.com

Cha Đặc Trách: Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.
(703) 982-7532 * E-mail: lavang@cttdva.com

Địa chỉ: C/o Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cha Phó: Giuse Vũ Minh Tiến, O.P.

915 S Wakefield Street, Arlington, VA 22204
http://ourladyoflavangva.com/

(703) 982-7506 * E-mail: tien.vu@cttdva.com

Chủ Tịch Ban Thường Vụ: Giuse Đinh Quốc Thịnh
(703) 672-3750 * E-mail: dinhqthinh@gmail.com

PAGE 02 * BTHN/CĐĐMLV

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
CẦN TIN TƯỞNG
NƠI SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

GIÁO LÝ CÔNG GIÁO CHO NGƯỜI TRẺ
(YOUTH CATECHISM = YOUCAT)
Điều cần nhớ cho dễ hiểu:
Toàn thể Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo qui về 4 cột chính (của tòa
nhà Giáo hội ):

Cột 1. Những điều cần tin (Kinh Tin Kính)
Cột 2. Những điều cần lãnh (7 Bí Tích)
Cột 3. Những điều cần giữ (10 Điều Răn)
Cột 4. Những điều cần xin (Kinh Lạy Cha)

Phần II: Section II
Kitô Hữu Tuyên Xưng Đức Tin: The Christian Profession of Faith
25. Why does the faith require definitions and formulas? Tại sao đức
tin đòi có định nghĩa và công thức biểu chứng?
Faith is not about empty words but about reality. In the Church,
condensed formulas of faith developed over the course of time;
with their help we can contemplate, express, learn, hand on, celebrate, and live out this reality. Đức tin không là những lời trống
rỗng (empty), nhưng là một thực tại (reality). Trong Giáo hội, đức
tin được qui tụ vào công thức là kinh Tin kính, KTK được triển nở
theo thời gian. Qua kinh Tin kính, ta có thể suy gẫm, tuyên xưng,
học hỏi, nắm giữ, cử hành, và sống thực tại đức tin.
Trong cuộc đời, chúng ta nhận thấy có ba hạng người rõ rệt: hạng người
chỉ tin tưởng nơi mình, hạng người chỉ tin tưởng nơi người khác, và hạng
người vừa tin tưởng nơi mình vừa tin tưởng nơi người khác. Hạng người
chỉ tin tưởng nơi sự khôn ngoan của mình nghi ngờ tất cả mọi người, cho
dù là Thiên Chúa. Họ nghĩ phải làm sao dùng sự khôn ngoan của họ để
lo lắng, sắp xếp, và kiểm soát mọi sự. Hạng người chỉ tin tưởng nơi người
khác vì họ chưa có khôn ngoan đủ để phán đoán, nên dễ bị người khác
đánh lừa. Hạng người quân bình nhất là những người vừa tin tưởng nơi
khả năng của mình, vừa nhận ra có những điều vượt quá khả năng của
mình nên phải biết tin tưởng nơi người khác.
Các bài đọc hôm nay dạy con người vừa phải biết tự tin nơi mình vừa phải
biết tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bài đọc I, ngôn
sứ Isaiah muốn con người phải tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài
là Người duy nhất không bao giờ phản bội và bỏ rơi con người. Trong bài
đọc II, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu phải biết tin tưởng nơi Thiên
Chúa và tự tin nơi mình; đừng để ý đến những lời dèm pha hay phán đoán
để rồi xao lãng bổn phận mà Thiên Chúa trao phó.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu vạch ra cho con người thấy sự vô lý của việc
chỉ biết tin nơi mình, biểu lộ qua thái độ lo lắng. Ngài dạy con người hãy
biết đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Cha trên trời và hãy biết dành thời gian để
đi tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO
Thứ Hai, 27.2
Thứ Ba, 28.2
Thứ Tư, 1.3
Thứ Năm, 2.3
Thứ Sáu, 3.3
Thứ Bảy, 4.3
Chúa Nhật, 5.3

Thứ Hai trong tuần Mùa Thường Niên
Thứ Ba trong tuần Mùa Thương Niên
Thứ Tư Lễ Tro, Ăn Chay, Kiêng Thịt
Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro
Thánh Katharine Drexel, Trinh nữ
Thánh Casimir
Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay Năm A

26.What are creeds? Kinh Tin kính là gì?
Kinh Tin kính là những công thức vắn tắt của đức tin, để các tín hữu có
thể cùng nhau tuyên xưng một niềm tin chung.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
TOÀN VĂN SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2017
CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân.
Anh Chị Em thân mến,
Mùa Chay là một khởi đầu mới, là một con đường dẫn đến mục tiêu nhất
định là lễ Phục Sinh, là chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Mùa Chay
khẩn thiết kêu gọi chúng ta hoán cải. Kitô hữu được yêu cầu quay về với
Thiên Chúa “với tất cả tâm hồn họ” (Joel 2:12), để từ khước việc hài lòng
với những điều tầm thường và lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa
Giêsu là người bạn trung thành, là người không bao giờ bỏ rơi chúng
ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của
chúng ta; và qua sự trông đợi kiên nhẫn như thế, Chúa cho chúng ta thấy
sự sẵn sàng tha thứ của Ngài (x Bài giảng, 08 tháng 1 năm 2016).
Mùa Chay là mùa thuận lợi cho việc đào sâu đời sống tinh thần của chúng
ta qua các phương tiện thánh hóa mà Giáo Hội mang đến cho chúng ta
như ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Cơ sở của tất cả những điều này là Lời
Chúa, mà trong suốt mùa này, chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy
ngẫm sâu sắc hơn. Giờ đây tôi muốn suy tư trên dụ ngôn người đàn ông
giàu có và ông Ladarô (Lc 16: 19-31). Chúng ta hãy để mình được linh
hứng trong câu chuyện đầy ý nghĩa này, vì nó mang lại chìa khóa để hiểu
những gì chúng ta cần phải làm để đạt được hạnh phúc chân thật và sự
sống đời đời. Câu chuyện này khích lệ chúng ta hãy chân thành hoán cải.
Tha nhân là một hồng ân

Dụ ngôn bắt đầu bằng việc giới thiệu hai nhân vật chính. Người đàn ông
nghèo được mô tả chi tiết hơn: ông đã thê thảm đến mức không còn sức
để đứng dậy. Nằm trước cửa nhà người đàn ông giàu có, ông sống nhờ
những mảnh bánh vụn rơi xuống từ bàn của người nhà giàu. Người ông
đầy những vết lở lói và chó đến liếm các vết thương của ông (x. 20-21).
Đây là một hình ảnh thật quá khổ đau; nó mô tả một con người bất hạnh
và đáng thương.
Cảnh này thậm chí còn gây ấn tượng hơn nữa nếu chúng ta để ý rằng
con người nghèo khổ này được gọi là Ladarô: một cái tên đầy hứa hẹn,
Ladarô có nghĩa là “Thiên Chúa hộ trì”. Nhân vật này không phải là vô
danh. Danh tính của ông được mô tả rõ ràng và ông xuất hiện như là một
cá nhân với câu chuyện của mình. Trong khi ông hầu như là vô hình đối
với người giàu có, chúng ta nhận ra ông như một ai đó quen thuộc. Ông
trở thành một khuôn mặt, và như thế là một hồng ân, một kho tàng vô
giá, một con người mà Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc, mặc dù tình
hình cụ thể của ông không hơn gì một kẻ bị ruồng bỏ (x Bài giảng, ngày
08 Tháng 1 2016).
Ladarô dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Tương quan đúng
đắn với con người bao gồm việc nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn.
Ngay cả một người nghèo nơi cổng nhà của người giầu cũng không phải
là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải
và thay đổi cuộc sống. Dụ ngôn này trước hết mời gọi chúng ta mở cửa
lòng mình cho tha nhân vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người
ấy là láng giềng của chúng ta hay một người ăn xin vô danh. Mùa chay là
mùa thuận tiện để mở cửa cho tất cả những ai đang túng quẫn và nhận
ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người trong chúng ta gặp gỡ
những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc sống mà chúng ta gặp gỡ phải
là một ân sủng đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa
giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là
khi sự sống ấy yếu ớt và mong manh. Nhưng để làm được như thế, chúng
ta phải suy tư nghiêm chỉnh về những gì Phúc Âm nói với chúng ta về
người giầu có.
Tội lỗi làm chúng ta đui mù
Dụ ngôn mô tả không thương tiếc những điều ngược lại khi nói về người
đàn ông giàu có (x v. 19). Không giống như anh Ladarô nghèo, ông
không có một cái tên; ông chỉ đơn giản được gọi là “một người đàn ông
giàu có”. Sự sang trọng của ông đã được nhìn thấy nơi chiếc áo choàng
lộng lẫy và đắt tiền. Vải màu tím thậm chí còn quý hơn vàng và bạc, và
do đó đã được dành cho các thần linh (Giêrêmia 10: 9) và các vị vua (x.
Thủ Lãnh 8:26), trong khi vải len mịn được dành cho một nhân vật gần
như là thánh thiêng. Người đàn ông rõ ràng phô trương về sự giàu có của
mình, và có thói quen biểu diễn nó hàng ngày: “ông ngày ngày yến tiệc
linh đình” (câu 19). Nơi ông, chúng ta có thể thoáng thấy sự băng hoại
của tội lỗi, tiến triển qua ba giai đoạn kế tiếp nhau: yêu mến tiền của, phù
hoa và tự hào (x Bài giảng, ngày 20 tháng 9 2013).
Thánh Tông Đồ Phaolô nói với chúng ta rằng “cội rễ sinh ra mọi điều ác
là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Tim 6:10). Đây là nguyên nhân chính của
tham nhũng và một nguồn mạch dẫn đến ghen tị, xung đột và nghi ngờ.
Tiền bạc có thể thống trị chúng ta, thậm chí đến mức nó trở thành một
thứ ngẫu tượng độc tài (cf. Evangelii Gaudium, 55). Thay vì là một khí cụ
phục dịch chúng ta để làm điều thiện và thể hiện tình đoàn kết với người
khác, tiền bạc có thể xiềng xích chúng ta và cả thế giới vào một thứ luận
lý ích kỷ không còn chỗ cho tình yêu và gây trở ngại cho hòa bình.
Dụ ngôn sau đó cho thấy sự tham lam của người đàn ông giàu có làm
cho ông ta ra hư không. Tính cách của ông ta được thể hiện qua dáng
vẻ bề ngoài, nơi việc khoe khoang cho người khác thấy những gì ông có
thể làm. Nhưng vẻ bề ngoài ấy chỉ che đậy một sự trống rỗng bên trong.
Trong cuộc đời mình, ông chỉ là một tù nhân cho dáng vẻ bên ngoài, cho
các khía cạnh hời hợt và phù du nhất của đời người (x. thượng dẫn., 62).
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Bậc thấp nhất của sự suy thoái đạo đức này là niềm tự hào. Người đàn
ông giàu có này ăn mặc như một vị vua và hành xử như một vị thần, mà
quên rằng ông chỉ đơn thuần là một sinh linh hay chết. Đối với những
người bị băng hoại vì mê mải sự giàu sang, không có gì tồn tại ở ngoài cái
tôi của riêng họ. Những người xung quanh không có trong tầm mắt họ.
Hậu quả của việc bo thiết với tiền bạc là một loại mù lòa. Người đàn ông
giàu này không thấy những người nghèo, những người đang đói, đang bị
thương, nằm ở cửa nhà mình.
Nhìn vào nhân vật này, chúng ta có thể hiểu tại sao Tin Mừng thẳng
thừng lên án lòng yêu mến tiền của: “Không ai có thể làm tôi hai chủ,
vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà
khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi
Tiền Của được” (Mt 6:24).
Lời Chúa là một hồng ân
Trình thuật Phúc Âm về người đàn ông giàu có và anh Ladarô giúp
chúng ta chuẩn bị tốt để tiến tới Lễ Phục Sinh. Phụng vụ Thứ Tư Lễ
Tro mời gọi chúng ta đến với một kinh nghiệm khá tương tự như kinh
nghiệm của người đàn ông giàu có. Khi linh mục đặt tro trên đầu chúng
ta, ngài lặp lại những lời này: “Hãy nhớ rằng mình là tro bụi, một mai rồi
sẽ trở về bụi tro”. Cuối cùng, cả người đàn ông giàu có và người nghèo
đều qua đời, và phần quan trọng của dụ ngôn này nằm ở đoạn nói về
những gì diễn ra ở thế giới bên kia. Hai nhân vật đột nhiên phát hiện ra
rằng “chúng ta đã chẳng mang gì vào cõi đời này, thì cũng chẳng mang
ra được gì” (1 Tm 6: 7).
Chúng ta cũng thấy những gì xảy ra ở thế giới bên kia. Ở đó người đàn
ông giàu có nỉ non cùng Abraham, là người mà ông gọi là “cha” (Lc 16:
24,27), như một dấu chỉ cho thấy ông ta thuộc về dân Chúa. Chi tiết này
làm cho cuộc sống của ông ta xem ra mâu thuẫn đến tột cùng, vì cho
đến thời điểm này, chưa hề có chỗ nào đề cập về mối quan hệ của ông
với Thiên Chúa. Trong thực tế, không có chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc
sống của ông. Thần minh duy nhất của ông là chính mình.
Người đàn ông giàu có chỉ nhận ra Ladarô giữa những đau khổ của thế
giới bên kia. Ông muốn người đàn ông nghèo này làm giảm bớt đau khổ
của mình bằng một giọt nước. Những gì ông van xin Ladarô cũng tương
tự như những gì ông đã có thể làm nhưng không bao giờ làm. Abraham
nói với ông: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước
của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây
giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (c. 25).
Trong thế giới bên kia, một loại công lý đang được phục hồi và những
điều bất hạnh trong cuộc đời được cân bằng bởi điều tốt lành.
Dụ ngôn tiếp tục với việc đưa ra một thông điệp cho tất cả các Kitô
hữu. Người đàn ông giàu có xin Abraham gửi Ladarô về cảnh báo các
anh em của mình, là những người vẫn còn sống trên dương thế. Nhưng
Abraham trả lời: “Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe
lời các vị đó” (câu 29). Bác bỏ lời phản đối của người đàn ông giàu có,
Abraham nói thêm: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe,
thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu” (câu 31)..
Vấn đề thực sự người đàn ông giàu có vì thế được đặt lên hàng đầu. Cội
rễ của tất cả căn bệnh của ông là sự thất bại không chú ý đến lời Thiên
Chúa. Kết quả là, ông không còn yêu mến Thiên Chúa và càng ngày càng
coi thường người láng giềng của mình. Lời Chúa sống động và mạnh
mẽ, có khả năng chuyển đổi trái tim và dẫn chúng ta trở về với Chúa.
Khi chúng ta đóng kín con tim chúng ta trước hồng ân Lời Chúa, chúng
ta cũng đóng kín con tim của chúng ta trước ân sủng là các anh chị em
của chúng ta.
Anh chị em thân mến,

Mùa Chay là mùa thuận lợi cho việc đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta
* Thêm Sức cho những người lớn tuổi sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chánh
AVAILABLE
AVAILABLE
với Chúa Kitô,AVAILABLE
cho việc sống trong lời Ngài, trong các phép bí tích
và nơi Toà Thánh Thomas More vào Chúa Nhật
ngày 25 tháng 6 năm 2017 và tại
6 months
forchúng
$100ta. Chúa, là Đấng đã chiến thắng
6 months
$100
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$100
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1 year for $200
dối của tên cám1dỗ
trong
mươi ngày trong sa mạc, chỉ cho chúng
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cha Đặc Trách để nhận đơn.
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Liên
Lạc xin Chúa ThánhMuốn
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Liên
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thấy conMuốn
đườngQuảng
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chúng
ta Trần Thanh Tùng
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571-344-4100
có thể tìm lại hồng
ân lời Chúa, được thanh tẩy khỏi những tội lỗi571-344-4100
làm
Hiệp với Linh Mục
Chủ Tế,
mờ mắt chúng ta, và phục vụ Chúa Kitô hiện diện nơi những anh chị em
chúng ta cầu nguyện cho các ý lễ sau đây:
cùng quẫn của chúng ta. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu thể hiện tinh
thần đổi mới này
bằng cách chia sẻ trong các Chiến dịch Mùa Chay
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một for $200
$200
1 year
1 year for $200
Linh hồn Lê Thị KiêuMuốn
mới qua
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(Trần Huy)
chúng ta đối với người
yếu thế và người nghèo. Khi đó chúng ta sẽ có
thể
571-344-4100
571-344-4100
Lh.
Maria
trải nghiệm và chia sẻ đầy đủ niềm vui Phục Sinh.
Phêrô Cao Văn Tửu (Các con)
(Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An)
Têrêsa
Nguyễn Thị TháiAVAILABLE
(Nguyễn Văn Vĩnh)
AVAILABLE
AVAILABLE
Các
linh
6 months for $100
6 months for $100
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Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng

Linh hồn Lê Thị Kiêu mới qua571-344-4100
đời (Tiet Le Hecking)
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan
Cộng Đoàn là $112, 000. Xin mọi gia đình chung tay đóng góp cho những
Phêrô Cao Văn Tửu (Các con)
mục vụ của Địa Phận.
Phêrô Nguyễn văn Trọng
AVAILABLE
AVAILABLE
AVAILABLE
* Chương trình
xổ số trúng nhiều xe của giáo xứ All Saints đã gởi
về các
Xin ơn chừa tội (Thanh Lam)
months
forliên
$100
6 months for $100
gia đình. Mọi6 thắc
mắc xin
lạc với Văn Phòng Giáo Xứ. 6 months for $100
Xin tạ ơn (Phạm Thị Khương)
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Chúa Nhật, Ngày 26 tháng 2 năm 2017
Lễ 7:00 pm
571-344-4100
571-344-4100
571-344-4100
8:00 pm (ngoại trừ thứ Sáu đầu tháng, không có thánh lễ) vì Giáo Xứ
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan (Trương Minh Hà)
Veronica tổ chức Ngắm Đàng Thánh Giá và Giải Tội.
Lh. Maria Obre (Uncle Ray)
* Friday Night Meatless Supper sẽ do Cộng Đoàn tổ chức cho Giáo Xứ
Phêrô Nguyễn văn Trọng
AVAILABLE
AVAILABLE
Thánh Veronica
vào tối Thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2017.
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Cầu cho các linh
hồn
29/3 và tại Cộng Đoàn vào thứ Năm ngày 30/5 từ 7:00 tối do cha Giuse
Đinh Văn Nghị OP Giảng thuyết.
* Thánh Lễ Làm Phép Dầu sẽ được cử hành vào 10:30 sáng ngày tại nhà
CẦU NGUYỆN
AVAILABLE
AVAILABLE
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cho
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6 months for $100
6 months for $100
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* Cộng Đoàn sẽ có nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó vào Thứ
Ông
Cố
Trần
Văn
Lễ
1 year for $200
1 year for $200
1 year for $200
Sau nghi thức,
Sáu Tuần
Thánh ngày 14 tháng 4 năm 2017 lúc 5:00 pm. Muốn
Ông Nguyễn
Phú Tịnh
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Muốn Quảng
cáo, Xin Liên Lạc
Ông
Võ Tiếp:
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Bà Nguyễn thị571-344-4100
Quý
* Cộng Đoàn sẽ 571-344-4100
không có Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Còn Chúa 571-344-4100
Nhật
Bà
Lê
thị
Cận
Phục Sinh Cộng Đoàn sẽ có thánh lễ lúc 2 pm và 7 pm.
571-344-4100
571-344-4100
* Chiến Dịch Lạc
Quyên Mùa Chay của Địa Phận đặt cho Giáo Xứ
và

AVAILABLE
6 months for $100
1 year for $200
Muốn Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Trực Tiếp: Anh Trần Thanh Tùng
571-344-4100

LAN NGUYỄN,
AVAILABLED.D.S
6 months
NHA KHOA
THẨMfor
MỸ$100
& GIA ĐÌNH
9671-D MAIN
STREET,
1 year
forFAIRFAX,
$200 VA 22031
(Trong khu Woodson Square)
Muốn
Quảng cáo, Xin Liên Lạc
Phone: 703-503-5211
Trực
Tiếp:
Anh
Trần
Th&anh
Tùng
NHẬN TẤT CẢ BẢO
HIỂM
PPO
VA MEDICAID
Giờ làm việc: Thứ571-344-4100
Hai - Thứ Sáu: 8:30 AM - 5:30 PM
Xin gọi văn phòng để lấy hẹn

DAVID
ÂU, REALTOR
AVAILABLE

TNTAVAILABLE
AUTO TECH

ĐẢM NHẬN
DỊCH VỤ
BÁN ĐỊA ỐC
6 MỌI
months
forMUA
$100
TẬN TÂM - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP

COMPLETE AUTO
REPAIRfor
- DOMESTIC
6 months
$100 & IMPORT
25350 PLEASANT VALLEY RD #160, CHANTILLY, VA 20152

david@nationalrealty.biz

SAT: 8:30 AM - 3:30 PM

Cô THANH
AVAILABLE

MICHAEL
DUONG
AVAILABLE

1 year for $200
NATIONAL
Muốn
Quảng cáo, REALTY
Xin Liên Lạc
11890 Sunrise Valley Drive, Reston, VA 20191
Trực Tiếp:
Anh
Trần
Thanh Tùng
CELL: (703) 945-9723
571-344-4100
OFFICE: (703) 860-4600 ext 423, FAX: (703) 860-8512

Nhận đặt tiệc, sinh nhật, đám cưới, hội họp.
6 months for $100
Các món ăn ngon của người VN.
1 year
for
Các món mặn,
soup và
các$200
món tráng miệng.
Muốn Quảng
cáo,
Xin Liên Lạc
Giao tận nhà.
Trựclàm
Tiếp:
Trầnchưng
Thanh
Tùng
Có nhận
bánhAnh
tét, bánh
trong
dịp Tết.
571-344-4100
Xin vui lòng
gọi 703-209-8492
hoặc e-mail lecatering@hotmail.com

1 year for $200
TOMMY
(TRONG)
Muốn
Quảng cáo,
Xin Liên Lạc
CELL: (571) 435-5657
Trực
Tiếp:
Anh
Trần
Thanh Tùng
BUS: (703) 542-8183, FAX: (703) 542-6878
571-344-4100
MON - FRI: 8:30 AM - 6:00 PM

Mortgage Loan Originator
6 months
for $100
NMLS#484234
1 year for $200
mduong@stearns.com
5860 Trinity
Parkway,
Suite
110,
Centreville,
VA20120
Muốn
Quảng
cáo,
Xin
Liên Lạc
Branch
Company
NMLS#
1854
TrựcNMLS#
Tiếp:1426362,
Anh Trần
Thanh
Tùng
CELL: (703) 798-4586
571-344-4100
BUS: (571) 732-3454,
FAX: (844) 268-5773
46503.stearnshomeloans.com/mduong

