
Cầu nguyện theo ý   

Đức Thánh Cha  Tháng Tư  2019  

  Ý truyền giáo:   Các bác sĩ và cộng tác viên 
của họ  trong khu vực chiến tranh.  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng 
tác viên của họ, đang liều mình để cứu sống tha nhân 
nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. 

CHỦ NHẬT  21  THÁNG  T Ư  2019 

LỄ PHỤC SINH 
 

Ông bà và anh chị em thân mến, 
 

Chúng ta đã chết cho con 
người của chúng ta hay chưa? 
 

Trong quá khứ, chúng ta đã bỏ 
đi những ham muốn, thú vui 
trần tục, tất cả những gì tội lỗi, 
những điều làm phật lòng 
người anh em chúng ta chưa? 
 

Chúng ta đã chết đi con người 
cũ của chúng ta để sống lại 
trong con người mới với Đức 
Kitô chưa? 
 

  

Chúa Giêsu đã sống lại !!!! 
 

Khi Chúa Giêsu sống lại, chúng 
ta sống lại con người của chúng 
ta như thế nào? 
  

Chúng ta có bỏ đi tất cả mọi sự 
để theo gương Chúa Giêsu 
chưa? 
 

Giống như các Thánh Tông Đồ, 
chúng ta nhất định phải thay 
đổi con người cũ của chúng ta, 
để trở nên con người mới, tốt 
đẹp, thánh thiện hơn, hầu 
chúng ta được gần với Chúa hơn. 
 

Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông bà và anh chị em.                                                                 
Rev. Kiên Kiều 

 

TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM  
 

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên, 
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi 

quấy nhiễu tình dục số 1-888-206-9090 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
Tháng Tư  2019—Năm C 

    Chủ Nhật - Lễ Chúa Tình Thương                  
              Ngày 28 Tháng Tư  2019  
                 Bài Đọc Một :  Chi Hoàng-Oanh 
                 Bài Đọc Hai  :  Anh Tần 
                Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn 

THÔNG BÁO 
GIÁO XỨ MỜI GỌI QUÝ BÀ, QUÝ CHỊ, QUÝ CÔ,  THAM 
GIA  VÀO CÔNG TÁC MỤC VỤ—THỪA TÁC VIÊN THÁNH 
THỂ.  XIN LIÊN LAC CHA QUẢN NHIỆM KIÊN KIỀU ĐỂ GHI 
DANH 

 

QUỸ SỬA CHỮA THÁNH ĐƯỜNG 
Cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị đã đóng góp vào  việc 

tu bổ mái nhà thánh đường.  
 

Giáo xứ đã thu hoạch được khoảng trên $60.000.00.    
 

Chi phí sửa chữa mái nhà ước định $100.000 , chưa kể 
trần nhà thánh đường bị hư hỏng khá nhiều.  

 

Giáo xứ vẫn cần thêm 500 gia đình đóng góp, mỗi gia 
đình xin đóng góp $100 để trang trải phí tổn này.  

 

Nếu quý vị không thể giúp $100,  bất cứ tài khoản nào 
có thể được, xin  quý vị rộng lượng ra tay giúp đỡ.  

FIESTA— Ngày 3, 4, 5 Tháng Năm 2019 
 

Giáo xứ cần quý vị giúp đóng góp: 
           12 lon Coca– Cola  
 
 
Cây cảnh trong nhà để bán gây quỹ 

Xin mang đến trong tuần 29 Tháng Tư, 2019 
 

  Sách để bán gây quỹ 
Xin  mang đến trong tuần 29 Tháng Tư, 
2019 
 
Những dụng cụ bằng giấy để xử dụng trong việc buôn 
bán ba ngày FIESTA :  
Giấy lau miệng, muỗng, dĩa,  xiên, giấy bạc, ly nylong 16

-32 ozs,  bao tay nylong, khay đựng đồ ăn... 


