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TUẦN THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
Chủ Nhật  Ngày 16  Tháng Hai  2020 — Powered By God 

Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Hai 2020   

Chúng ta cầu nguyện cho tiếng khóc kêu 
cứu của anh chị em di cư, tiếng khóc của 

các nạn nhân trong nạn buôn người, được 
quan tâm lắng nghe và xem xét.  

XIN LƯU Ý 
 Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa  
Thứ Năm ngày 13 Tháng Hai, 2020 

để tất cả nhân viên đi họp trên Văn Phòng Giáo Phận  
 

 

 CHƯƠNG TRÌNH THỨ TƯ LỄ TRO 
Ngày 26  Tháng Hai 2020 

8:00 giờ sáng —Thánh Lễ  tiếng Anh  
12:00 giờ trưa — Thánh Lễ tiếng Tây Ban Nha 
4:00 giờ chiều — Phụng Vụ Lời Chúa  
                                 (Tây Ban Nha và Anh Ngữ) 
5:30 giờ chiều — Phụng Vụ Lời Chúa Tiếng Anh 
7:00 giờ chiều —Thánh Lễ  Việt Ngữ 
8:30 giờ tối  -  Phụng Vụ Lời Chúa  tiếng Tây Ban Nha 

Tro sẽ được xức  
trong các Thánh Lễ và Phụng Vụ Lời Chúa 

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 
  

Thành thật cảm ơn,  ông bà và anh chị em là một phần tử quan trọng của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong 
sáu mươi năm qua, vì sự ủng hộ, tin tưởng và tự tin liên tục của ông bà và anh chị em, chúng ta đã có một nơi thờ 
phượng và là ánh sáng lan tỏa trong cộng đồng. Cảm ơn ông bà và anh chị em. 
 

Cha Kiên đã chia sẻ một trích dẫn từ Fr. Morris Clark rằng “Chúng ta sống, sống cùng nhau và chúng ta sống trong 
một mối quan hệ tốt”, và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau. (Điều Răn Chúa Giêsu dậy) 
 

Chúng tôi ở đây để chia sẻ thông tin quan trọng với tất cả ông bà và anh chị em. Trong ba năm qua, chúng ta là 
thành phần của giáo xứ đã tích lũy một số nợ, với tài khoản là 420.000 đô la. Giáo xứ chúng ta đã nhận được một 
khoản vay từ giáo phận để trả nợ. Chúng tôi đang yêu cầu toàn bộ giáo xứ của chúng ta cùng nhau làm việc để trả 
hết số nợ trong vòng năm năm tới đây. Mỗi năm, sau khi làm tròn nghĩa vụ DDF được thực hiện, 100% số tiền gây 
quỹ và quyên góp được thu thập sẽ sử dụng để trả nợ. 
 

Câu hỏi cho mọi người là- Tại sao chúng ta mắc nợ? 
 

1. Chi phí kinh doanh tăng cao. 
2. Mất giáo dân. 
3. Thiếu thập phân - Chúa Giêsu khuyên dậy chúng ta cho đi những gì chúng ta có thể  
      về thời gian, tài năng và kho báu của chúng ta. 
4. Thiếu minh bạch về tài chính. 
5. Chi phí xây dựng bãi đậu xe, chia sẻ giữa trường học và nhà thờ. 
6. Những cải tiến cần thiết cho nhà thờ trong những năm qua. 
 

Chúng tôi hiểu rằng số nợ này là rất tiêu cực. 
 

Có nhiều thay đổi tích cực đã xảy ra trong những năm qua, bao gồm sàn nhà mới, ghế được tân trang, đèn và quạt 
mới, sơn mới nhà thờ, ký hiệu tượng đài mới tại Central và Streeter, xây dựng lại phòng đựng thức ăn, một mái 
nhà mới được bảo trì đúng cách, và một bãi đậu xe an toàn và hữu ích, và còn nhiều hơn nữa. 
 

Giáo xứ không hoàn hảo (không ai trong chúng ta hoàn hảo), tuy nhiên, chúng ta biết khi tất cả chúng ta làm việc 
cùng nhau, với Chúa, những điều tuyệt vời là có thể. Giáo xứ của chúng ta sẽ thành công trong việc trả hết nợ và 
tiết kiệm tiền cho việc mở rộng trong tương lai. 
 

Xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân xuống trên tất cả ông bà và anh chị em. Chúng tôi cảm ơn tất cả vì đã tiếp tục 
ủng hộ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ chúng ta. 
 

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. 
Hội Đồng Tài Chính Giáo Xứ. 

 


