
 
    

 

 

 

Giáo xứ St. Anthony là giáo xứ Công 

giáo phong phú về nét văn hóa, dấn 

thân phục vụ nhằm truyền bá Phúc 

Âm và đào tạo các tông đồ giáo dân 

qua sự liên kết mật thiết với Đức Kitô. 
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Liên lạc:  

Vp. Giáo xứ :         (425) 255-3132 
Vp. Mục vụ VN:    (425) 277-6242 
Legion of Mary:  
              Paul Mẫn (425) 246-2069 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM A Ngày 27 tháng 11, 2022 



 

 

 

 

Ý CẦU  NGUYỆN  

CỦA ĐTC PHANXICÔ 
 

THÁNG MƯỜI HAI   
 

Cầu cho các tổ chức tự nguyện vô vị lợi 

 

Chú ng ta ca ú ngúyệ  n cho ca c to  chứ c 

tì nh ngúyệ  n vo  vị  lợ ị bịệ t cú ng nhaú 

cam kệ t pha t trịệ n con ngứợ ị. Gịú p ho  

co  đứợ c nhịệ ú ngứợ ị ta  n ta m vì  lợ ị 

ì ch chúng va  kho ng ngứ ng tì m kịệ m 

nhứ ng con đứợ ng hợ p ta c qúo c tệ  

mợ ị. 

Chúa đã bị đánh mất. Khi khởi đầu 

mùa Vọng, điều rất quan trọng là 

chúng ta đừng rơi vào cạm bẫy tương 

tự khi đến với các cuộc cử hành mùa 

Vọng/Giáng sinh tuyệt vời: “Đơn 

thuần” chỉ là hang Bê-lem, chuồng 

bò, vòng hoa, ánh sáng trong bóng tối 

… sự sinh ra.  

Trong các bài đọc mùa Vọng, không 

có gì khác hơn là sự “đơn thuần” 

Những thứ không phải là “đơn 

thuần” nhưng lại là một phần trong 

thiết kế vĩ đại của Thiên Chúa. 

Những điều thường ngày như chờ 

đợi, khách viếng thăm, tình mẫu tử, 

sinh ra, trẻ thơ nay mang một ý nghĩa 

mới. Đây không chỉ là thế giới “đơn 

thuần”, nhưng là một thế giới mang 

vẻ đẹp hùng vĩ trong thiết kế của 

Thiên Chúa. Đó là thế giới được 

Thiên Chúa quá yêu thương đến nỗi 

đã ban Con Một Người.      

Tôi cầu nguyện cho mùa Vọng của 

chúng ta sẽ cho chúng ta đôi mắt tươi 

vui và trái tim rộng mở trước vẻ đẹp 

và sự hùng vĩ sự hiện diện Thánh 

Thiện của Đấng Emmanuel, Thiên-

Chúa-ở-cùng-chúng-ta!  

Niềm vui mùa Vọng + 

 

Cha Tom 

Chánh xứ 

 

11/27/2022 

Anh chị em thân mến trong Chúa 

Kitô,   

Tôi rất mong đến Thánh lễ Xức Dầu 

hàng quý của chúng ta vào thứ Sáu 

ngày mùng 2 tháng 12 lúc 10:00 a.m. 

Mọi người đều được mời tham dự, 

đặc biệt các vị cao niên trong giáo 

xứ, những người đang có chẩn đoán 

hay hồi phục sau phẫu thuật, và 

những người đang phải chịu những 

tình trạng mãn tính của sức khoẻ. 

Xin hãy đến cảm nghiệm ân sủng 

chữa lành của Đấng Cứu Độ chúng 

ta. Sau thánh lễ là thời gian gặp gỡ 

và trò chuyện tại hội trường giáo xứ.  

Khi chúng ta bắt đầu mùa Vọng năm 

nay, tôi nhớ đến một điều trong cuốn 

sách của Virginia Owens, “And the 

Trees Clap Their Hands”. Tác giả 

gợi ý trong cuộc sống, chúng ta có 

nguy cơ mất đi sự kỳ diệu trong mọi 

thứ, bởi vì trên đường đi mọi thứ đều 

trở nên “đơn thuần.” Những điều 

“đơn thuần” chỉ là sao trởi, mặt trời 

lặn, mưa, hoa và núi. Sự nối kết của 

chúng với việc tạo dựng của Thiên  

 

 

 

VUI LÒNG ĐÁNH DẤU LỊCH  

CỦA BẠN 
 

1. LỄ GIÁNG SINH  

(SONG NGỮ VIỆT—ENGLISH) 

CHÚA NHẬT  25/12/2022 

LÚC  12:30 PM 
 

2. LỄ TẾT MỪNG TÂN NIÊN 

2023 

CHÚA NHẬT  15/01/2023 

LÚC: 3:00 PM 



Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu 

Rô-ma. 

Thứa anh ệm, anh ệm bịệ t chú ng ta đang so ng trong thợ ị 

na o. Đa  đệ n lú c anh ệm pha ị thứ c da  y, vì  hịệ  n nay nga y 

Thịệ n Chú a cứ ú đo   chú ng ta đa  ga n hợn trứợ c kịa, khị 

chú ng ta mợ ị tịn đa o. Đệ m sa p ta n, nga y ga n đệ n. Va  y 

chú ng ta ha y loa ị bo  nhứ ng vịệ  c la m đện to ị, va  ca m la y 

vú  khì  cú a sứ  sa ng đệ  chịệ n đa ú. Chú ng ta ha y a n ợ  cho 

đứ ng đa n nhứ ngứợ ị đang so ng gịứ a ban nga y : kho ng 

chệ  chệ n say sứa, kho ng chợị bợ ị da m đa ng, cú ng kho ng 

ca ị co  ghện tứợng. Nhứng anh ệm ha y ma  c la y Chú a Gịệ -

sú Kị-to , va  đứ ng chịệ ú thệo tì nh xa c thị t ma  thoa  ma n 

ca c dú c vo ng. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

Khị a y, Đứ c Gịệ -sú no ị vợ ị ca c mo n đệ   ra ng: “Thợ ị o ng  

No -ệ  thệ  na o, thì  nga y Con Ngứợ ị qúang la m cú ng sệ  nhứ 

va  y. Vì  trong nhứ ng nga y trứợ c na n ho ng thúy , thịệ n ha  

va n a n úo ng, cứợ ị vợ  la y cho ng, ma ị cho đệ n nga y o ng  

No -ệ  va o ta ú. Ho  kho ng hay bịệ t gì , cho đệ n khị na n ho ng 

thúy  a  p tợ ị cúo n đị hệ t tha y. Nga y Con Ngứợ ị qúang la m 

cú ng sệ  nhứ va  y. Ba y gịợ , haị ngứợ ị đa n o ng đang la m 

rúo  ng, thì  mo  t ngứợ ị đứợ c đệm đị, mo  t ngứợ ị bị  bo  la ị; 

haị ngứợ ị đa n ba  đang kệ o co ị xay, thì  mo  t ngứợ ị đứợ c 

đệm đị, mo  t ngứợ ị bị  bo  la ị. 

“Va  y anh ệm ha y canh thứ c, vì  anh ệm kho ng bịệ t nga y 

na o Chú a cú a anh ệm sệ  đệ n. Anh ệm ha y bịệ t địệ ú na y: 

nệ ú chú  nha  bịệ t va o canh na o kệ  tro  m sệ  đệ n, ha n o ng 

pha ị canh thứ c, kho ng đệ  no  khoệ t va ch nha  mì nh đa ú. 

Cho nệ n anh ệm cú ng va  y, anh ệm ha y sa n sa ng, vì  chì nh 

gịợ  phú t anh ệm kho ng ngợ , thì  Con Ngứợ ị sệ  đệ n.” 

 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

Đa y la  địệ ú ma  o ng I-saị-a, con o ng A-mo c, đa  đứợ c tha y 

vệ  Gịú-đa va  Gịệ -rú-sa-lệm. 

Trong tứợng laị, nú ị Nha  Đứ c Chú a 

đứ ng kịệ n cứợ ng vứợ t đì nh ca c non cao, 

vứợn mì nh trệ n hệ t mo ị ngo n đo ị. 

Da n da n lú  lứợ t đứa nhaú tợ ị, 

nứợ c nứợ c da  p dì ú kệ o nhaú đị. 

Ra ng : “Đệ n đa y, ta cú ng lệ n nú ị Đứ c Chú a, 

lệ n Nha  Thịệ n Chú a cú a Gịa-co p, 

đệ  Ngứợ ị da y ta bịệ t lo ị cú a Ngứợ ị, 

va  đệ  ta bứợ c thệo đứợ ng Ngứợ ị chì  vệ . 

Vì  tứ  Xị-on, tha nh lúa  t ban xúo ng, 

tứ  Gịệ -rú-sa-lệm, lợ ị Đứ c Chú a pha n trúyệ n. 

Ngứợ ị sệ  đứ ng la m tro ng ta ị gịứ a ca c qúo c gịa 

va  pha n xứ  cho múo n da n to  c. 

Ho  sệ  đú c gứợm đao tha nh cúo c tha nh ca y, 

rệ n gịa o ma c nệ n lịệ m nệ n ha ị. 

Da n na y nứợ c no  sệ  kho ng co n vúng kịệ m đa nh nhaú, 

va  thịệ n ha  tho ị ho c nghệ  chịnh chịệ n. 

Ha y đệ n đa y, nha  Gịa-co p hợ ị, 

ta cú ng đị, nhợ  a nh sa ng Đứ c Chú a soị đứợ ng !” 

 

 

  

 

Lời Chúa  



CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG 
 

“Anh em hãy canh thức, vì anh em 

không biết ngày nào Chúa của anh 

em sẽ đến.” (Mt 24,42) 
 

Suy niệm: Mú a Vo ng nhứ đa  t chú ng 

ta đứ ng trệ n cho ị canh cúo  c đợ ị, 

nhì n lệ n khoa ng kho ng gịan vo  ta  n 

cú a ba ú trợ ị, nha  n ra sứ  mệ nh mo ng 

cú a bịệ n ca , sứ  vo  thứợ ng cú a cúo  c 

so ng. Trong sứ  to lợ n na y, mo ị 

ngứợ ị tứ a nhứ ha t ca t trệ n ba ị bịệ n, 

nệ ú kho ng múo n no ị la  hứ vo . 

Nhứng đo ị vợ ị Chú a, mo ị chú ng ta la  

mo  t nha n vị  cao qúy , đứợ c dứ ng nệ n 

thệo hì nh a nh Chú a, co  gịa  trị  vo  

song trứợ c ma  t Nga ị, vợ ị mo  t đị nh 

mệ  nh cao ca , chứ  kho ng pha ị nợị 

tra n thệ  na y. Chú a kho ng ngứ ng 

nha c ta nga y Nga ị đệ n đệm ta va o 

co ị mệ nh mo ng đợ ị đợ ị: Đo  la  Nứợ c 

Trợ ị. Múo n va o đứợ c Nứợ c đo , pha ị 

no  lứ c chịệ n đa ú (x. Lc 13,24), dú ng 

cú a ca ị đợ ị na y đệ  múa (x. Lc 16,8), 

va c tha  p gịa  mo ị nga y (x. Lc 9,23)… 

Mời Bạn: Tha ị đo   thứợ ng xúyệ n 

pha ị co  đệ  va o Nứợ c Trợ ị a y la  tì nh 

thứ c. Tì nh thứ c la  kho ng mệ  ngú , 

kho ng bị  cúo n hú t do cú a ca ị, tịệ  n 

nghị va  t cha t, ma ị mệ  vợ ị đợ ị so ng 

ta ị thệ . Tì nh thứ c la  bịệ t nha  n ra 

Đa ng đang đệ n la  aị đệ  đo n Nga ị va o 

cúo  c đợ ị, la m chú  qúa  tịm mì nh. 

Tì nh thứ c la  kịệ n trì  la m vịệ  c la nh 

phú c đứ c, chịệ n đa ú cho ng la ị ba n 

na ng xa c thị t, ca c khúynh hứợ ng 

xa ú. Xệm ra ba n co  nhịệ ú vịệ  c pha ị 

la m đệ  co  thệ  tì nh thứ c, kho ng pha ị 

nga y mo  t nga y haị, ma  la  mo ị nga y. 

Sống Lời Chúa: “Ha y ma  c la y Chú a 

Gịệ -sú Kị-to , va  đứ ng chịệ ú thệo tì nh 

xa c thị t ma  tho a ma n ca c dú c 

vo ng” (Thư gởi tín hữu Rôma, bài đọc II 

Thánh lễ hôm nay). 

Cầu nguyện: La y Chú a, xịn cho con 

lúo n tì nh thứ c đệ  kho ị sa chứợ c ca m 

do , tì nh thứ c đệ  nha  n ra Chú a hịệ  n 

dịệ  n vợ ị con trong cúo  c so ng mo ị 

nga y. Amện. 

 

Mùa Vọng Tìm Hiểu Ý Nghĩa,  

Tập Tục và Tinh Thần 

1. Tại sao gọi là Mùa Vọng? 

- Mú a Vo ng dị ch tứ  tịệ ng La tịnh 

"Advệntús", co  nghì a la  "đệ n". Vo ng 

la  mong đợ ị, mong chợ  địệ ú sa p đệ n. 

2. Mùa Vọng có mấy nghĩa? 

- Co  4 nghì a: 

1)  Mú a Vo ng nhợ  la ị thợ ị gịan da n 

Do tha ị mong đợ ị Đa ng Mệssịa 

(Chú a Kịto ) đệ n đệ  "gịa ị pho ng" da n 

Israệl kho ị a ch to  ị lo ị. Nga ị "đa  đệ n" 

la n thứ  nha t ca ch đa y hợn 2 nga n 

na m. Nga ị đa  gịa ị pho ng ho  kho ị a ch 

to  ị lo ị ba ng gịa o ly  va  ca ị chệ t cú a 

Nga ị. 

2)  Mú a Vo ng co n co  y  nghì a chúa n 

bị  đo n Chú a Kịto  "sệ  đệ n" la n thứ  haị 

va o nga y ta  n thệ . Kho ng aị bịệ t đứợ c 

nga y gịợ  na o. 

3)  Nga y nay, mú a Vo ng đệ  do n lo ng 

mứ ng ky  nịệ  m lệ  Chú a Gịa ng sịnh 

va o nga y 25 tha ng 12. 

4)  Mo ị ngứợ ị ca n "tì nh thứ c, sa n 

sa ng" đo n Chú a đệ n va o nga y ta  n thệ  

đợ ị mì nh (gịợ  chệ t), đệ  Chú a đứa 

mì nh vệ  Nứợ c Chú a múo n đợ ị. 

3. Thời gian mùa Vọng dài bao 

lâu? 

- Gịa o ho  ị a n đị nh mú a Vo ng da ị 4 

túa n lệ  trứợ c lệ  Gịa ng Sịnh (trong 

tha ng 12) đệ  nhợ  thợ ị gịan da n Do 

tha ị, saú khị đứợ c đứa ra kho ị đa t no  

lệ   Aị ca  p đa  đị lang thang trong sa 

ma c 40 na m trứợ c khị đứợ c va o đa t 

hứ a. 

4. Nghi lễ mùa Vọng có gì khác? 

1)  Bàn thờ, giảng đài, phủ khăn màu 

tím lạt có ý gì? 

 Ma ú tì m la t, nha c nhợ  gịa o da n 

a n na n sa m ho ị to  ị lo ị. 

2)  Vòng hoa 4 cây nến, tượng trưng 

cho điều gì? 

- 4 ca y nệ n tứợ ng trứng cho túa n 

trứợ c lệ  Chú a Gịa ng sịnh, mo ị túa n 

đo t thệ m mo  t ca y. Ba ca y ma ú tì m 

tứợ ng trứng cho sa m ho ị va  mo  t ca y  

ma ú ho ng dú ng cho Chú a nha  t thứ  

3, no ị lệ n nịệ m vúị nhứ Tha nh 

Phaolo  kệ ú go ị: Ha y vúị lệ n ... vì  

Chú a đang đệ n! Vo ng hoa mú a 

vo ng vợ ị ca nh la  xanh tứợ ng trứng 

cho sứ  so ng múo n đợ ị. Ha t gịo ng, 

tra ị ho  đa o dú ng đệ  trang trì  trệ n 

vo ng hoa tứợ ng trứng cho sứ  so ng 

la ị va  nhứ ng hoa tra ị tịệ ú bịệ ú cho 

lứợng thứ c do ị da o cú a đợ ị so ng 

Kịto  hứ ú. Nệ n tứợ ng trứng cho a nh 

sa ng Chú a Kịto . 

Đa ú tịệ n ta ị mịệ n Ba c nứợ c Đứ c, 

vo ng hoa kịệ ú na y đứợ c ca c gịa 

đì nh đa o Tịn la nh trứng ba y, saú 

đo  vo ng hoa mú a vo ng đứợ c trệo 

trong nha  thợ  Co ng gịa o va o na m 

1925 ta ị tì nh Ko ln. Tứ  na m 1935 ca c 

vo ng hoa mú a vo ng trong gịa đì nh 

cú ng đứợ c la m phệ p. Phong tú c 

na y nga y nay đa  lan trúyệ n đệ n 

nhịệ ú nợị trệ n thệ  gịợ ị. 

5)  Tinh thần mùa Vọng là gì? 

- La  đa p la ị lợ ị kệ ú go ị cú a tha nh 

Gịoan Tịệ n ho : Ha y do n đứợ ng đo n 

Chú a: Qúanh co úo n cho ngay, go  

ghệ  san cho pha ng, ho  sa ú la p cho 

đa y, nợị cao pha ị ba t xúo ng. 

6)  Cá nhân tham gia mùa Vọng 

nên làm gì? 

- Nệ n la m "hang đa  ta m ho n" cho 

Chú a Ha ị Đo ng thệo tịnh tha n cú a 

lệ  cú a 3 nha  đa o sì  mang tợ ị da ng 

Chú a: va ng (mệ n Chú a yệ ú ngứợ ị), 

nhú  hứợng (ca ú ngúyệ  n), mo  c 

dứợ c (hị sịnh ha m mì nh).  

- Tham gịa tì nh ta m, xứng to  ị do 

gịa o xứ , co  ng đoa n to  chứ c. 

Gp. Vĩnh Long 



 

 
 

Monday, November 28 

7:30 am James Theodore Roe 

Presider: Fr. Tom 
 

Tuesday, November 29 

7:30 am Repose of the soul of Joseph Hung Vu + 

Presider: Fr. Bazil 
 

Wednesday, November 30 

7:30 am John Baptist Ry Tran +  

by St. Joseph Convent  

Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm Available for Mass Intention 

Presider: Fr. Tom 
 

Thursday, December 1 

9:00 am  Rita Murphy + by Marie Lane  

Presider: Fr. Tom 

7:00 pm  Theresa Vui Mai +  

by St. Joseph Convent  

Presider: Fr. Bazil 
 

Friday, December 2 

7:30 am  Kelsey Chun's Birthday  

by Yong Gaylor 

Presider: Fr. Tom 

10:00 Anointing Mass 

Presiders: Fr. Tom & Fr. Bazil 

7:00 pm  First Friday 

Presider: TBD 
 

Saturday, December 3 

8:00 am Judee Wokoun+  

Presider: Fr. Bazil 

5:00 pm Intention of Hycinthe Parish  

Presider: Fr. Bazil 

Sunday, December 4 

Second Sunday 

of Advent 

 

READING 1 

ISAIAH 11:1-10 

RESPONSORIAL PSALM 

PSALMS 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 

Justice shall flourish in His time, 

and fullness of peace forever. 

READING 2 

ROMANS 15:4-9 

GOSPEL 

MATTHEW 3:1-12 

 

7:30 am Joseph Yen & Anna An +  

by St. Joseph Convent  

Presider: Fr. Tom 

9:00 am People of St. Anthony  

Presider: Fr. Tom 

10:30 am Repose of the soul of Joseph Hung Vu + 

Presider: Fr. Bazil 

12:00 pm (Sp) Available for Mass Intention 

Presider: Fr. Tom 

1:30 pm Ricardo Villasenor + by Rosa Valdez  

Presider: Fr. Tom 

5:00 pm Suzanne Morley  

https://bible.usccb.org/bible/Isaiah/11?1
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/72?1
https://bible.usccb.org/bible/Romans/15?4
https://bible.usccb.org/bible/matthew/3?1


 

 

 

THÔNG BÁO  

Tham quan trường St. Anthony  

Chúa nhật ngày 29 tháng 01, 2023 lúc 10:00 a.m. 

Cơ hội tham quan trường, lắng nghe và gặp gỡ thày Hiệu trưởng, thăm và làm 
quen các giáo viên và phụ huynh. 

 

Ba n co  qúan ta m đệ n vịệ  c con ba n nha  n đứợ c mo  t nệ n gịa o dú c Co ng gịa o ta  p trúng va o co  ng 

đo ng, dứ a trệ n mo  t sứ  ma ng kho ng? Đa  ga n 100 na m, trứợ ng St. Anthony đa  gịa o dú c trệ  

hứợ ng đệ n mo  t thệ  gịợ ị to t đệ p hợn va  bịệ t phú c vú  ngứợ ị kha c. Trứợ ng St. Anthony hịệ  n đang 

ghị danh cho mo  t so  cho  gịợ ị ha n cho na m ho c hịệ  n ta ị, va  ghị danh ta t ca  ca c lợ p cho na m ho c 

tợ ị (2023-2024). Xịn vúị lo ng ghệ  tha m wệbsịtệ cú a chú ng to ị ta ị www.sasr.org hoa  c gứ ị ệmaịl 

cho Jệan Dang ta ị đị a chì  dang@sasr.org đệ  la m cúo  c hệ n tham qúan trứợ ng va  đệ  tì m hịệ ú 

thệ m tho ng tịn chị tịệ t.  

 
“Để giáo dục trẻ em trở thành những con người vui vẻ, yêu thương & lấy Chúa Kitô làm trung 

tâm, có khả năng phục vụ người khác & làm nên thế giới tốt đẹp hơn” 

 
Nếu bạn là gia đình hiện tại của Trường St. Anthony, hoặc đang cân nhắc nộp đơn và ghi danh vào 
Trường St. Anthony cho năm sắp tới và muốn đăng ký hỗ trợ tài chính học phí, hạn chót để nộp đơn xin hỗ 
trợ học phí Fulcrum là ngày 6 tháng 1 năm 2023. Nộp đơn xin hỗ trợ Fulcrum là bước đòi hỏi đầu tiên 
cho bất kỳ hỗ trợ tài chánh nào.  

http://www.sasr.org
mailto:dang@sasr.org


Ngày 27 & 28/11  
(thứ Bảy/Chúa nhật) 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG: 

Tin mừng - Matthew 24:37-44 

  

Ngày 2/12 (thứ Sáu) Thánh lễ Xức Dầu  10:00 am 

Ngày 3 & 4/12  
(thứ Bảy/Chúa nhật) 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG: Tin mừng - MATTHEW 3:1 -12  

Chầu Giờ Thánh 

  

7;00 pm 

Ngày 7/12 (thứ Tư) ĐỨC MẸ VỖ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lễ Vọng—Spanish) 

 

6:00 pm 

Ngày 8/12 (thứ Năm) ĐỨC MẸ VỖ NHIỄM NGUYÊN TỘI (English) 7:30 am, 9:15 am - All School 

7:00 pm 

Ngày 10/12 (thứ Bảy) THÁNH LỄ RORATE  6:00 am 

Ngày 10/11 (thứ Bảy/Chúa nhật) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG: Tin mừng - Matthew 11:2-11  

Ngày 12/12 (thứ Hai) 

ĐỨC MẸ GUADALUPE 

 

 

Mañanitas, theo sau là bữa ăn nhẹ tại Parish Hall 

Rước kiệu 

Lần hạt  

Obra 

Thánh Lễ (bilingual) Kính Đức Mẹ Guadalupe 

5:00 am 

5:00 pm 

5:30 pm 

6:00 pm 

7:00 pm 

Ngày 13/12 (thứ Ba) BUỔI HOÀ NHẠC MÙA VỌNG - GIÁNG SINH tại Nhà thờ 

Lớp Pre-K đến lớp 3 

Lớp 4 đến lớp 8 

6:00 pm to 8:00 pm 

6:00 pm to 6:45 pm 

7:00 pm to 8:00 pm 

Ngày 17 & 18/12  
(thứ Bảy/Chúa nhật) 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG: 

Tin mừng - Matthew 1:18-24 

  

Ngày 18/12 (Chúa nhật) SIMBANG GABI—Thánh lễ, Tiệc nhẹ tại Parish Hall 5:00 pm 

Ngày 24/12 (thứ Bảy) 

VỌNG GIÁNG SINH 

Hoạt cảnh Giáng Sinh  (Stations of the Crib) 

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh (English) 

Hát mừng Giáng Sinh 

Thánh lễ Nửa Đêm –Bilingual 

4:15 pm 

5:00 & 7:00 pm 

11:30 pm 

12:00 am (Dec. 25) 

Ngày 25/12 (Chúa nhật) 

NGÀY GIÁNG SINH 

LỄ GIÁNG SINH—MỪNG CHÚA SINH RA ĐỜI 

Thánh lễ (English) 

Thánh lễ (Spanish) 

Thánh lễ (tiếng Việt) (12:30 PM) 

Tin mừng - GIOAN 1:1-18  

 

7: 30 am, 9:00 am 

11:00 am 

12:30 pm 

Ngày 28/12 (thứ Tư) LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI  

Tin Mừng - Matthew 2:13-18  

Thánh lễ (English) 

Thánh lễ (Spanish) 

 

 

8:00 am 

6:00 pm 

Ngày 30/12 (thứ Sáu) LỄ THÁNH GIA THẤT:  CHÚA GIÊSU, ĐỨC MẸ & THÁNH GIUSE 

Tin mừng - Matthew 2:13-15, 19-23 

8:00 am 

7:00 pm 

Ngày 31/12 (thứ Bảy) 

GIAO THỪA 
 

LỄ GIAO THỪA —ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

Chầu Giờ Thánh 

5:00 pm 

11:00 pm đến nửa đêm 

Ngày 1/1/2023 (Chúa nhật) 

MỪNG NĂM MỚI 

 

THÁNH LỄ MỪNG NĂM MỚI —ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

Tin mừng - LuKe 2:16-21  

Thánh lễ (English) 

Thánh lễ (Spanish) 

 

7: 30 am, 9:00 am, 

10:30 am, & 5:00 pm 

12:00 pm & 1:30 pm 

Ngày mùng 7/8/2023  
(thứ Bảy/Chúa nhật) 

LỄ CHÚA HIỂN LINH: 

Tin mừng - MATTHEU 2:1 -12  

Thánh lễ (English) 

Thánh lễ (Spanish) 

5:00 pm (Saturday Vigil) 

7: 30 am, 9:00 am, 

10:30 am, & 5:00 pm 

12:00 pm & 1:30 pm 

Ngày mùng 9/1/2023  
(thứ Hai) 

THÁNH LỄ—CHÚA CHỊU PHÉP RỬA: 

Tin mừng - Matthew 3:13-17 

 

7:00 am 

Chương trình 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 2022 

https://bible.usccb.org/bible/matthew/24?37
https://bible.usccb.org/bible/matthew/3?1
https://bible.usccb.org/bible/matthew/24?37
https://bible.usccb.org/bible/matthew/1?18
http://www.usccb.org/bible/Jn/1:1
https://bible.usccb.org/bible/matthew/2?13
https://bible.usccb.org/bible/matthew/2?13
internal://bible/luke/2?16
https://bible.usccb.org/bible/matthew/2?2
https://bible.usccb.org/bible/mt/3?13#48003013

