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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

  

Mùa Vọng đầy ắp những ngày lễ kỷ niệm đặc biệt. Tôi hy vọng anh chị em đã có 

được một mùa Vọng sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Tôi muốn được cảm ơn anh 

chị em cộng đồng Philipin chia sẻ với giáo xứ chúng ta truyền thống ngày lễ 

Simbang Gabi. Hy vọng anh chị em sẽ đến tham gia cử hành này vào tối Chúa 

nhật, ngày 18 tháng 12 lúc 5 giờ chiều. Sau thánh lễ sẽ có buổi liên hoan mừng 

lễ và giao lưu thân hữu tại hội trường giáo xứ.  

Đây là một trong những năm đặc biệt khi lễ Giáng Sinh rơi vào cuối tuần. Chúng 

tôi mong cử hành các thánh lễ Giáng Sinh với anh chị em ngày thứ Bảy lúc 5:00 

p.m. (đặc biệt chúng tôi khuyến khích các gia đình đem trẻ em đến tham dự 

thánh lễ này). Trước khi cử hành Thánh lễ, sẽ có diễn cảnh Máng Cỏ lúc 4:15 

p.m. được trình bày bởi các em thiếu nhi trong giáo xứ. Lễ Vọng Giáng sinh, 

chúng ta cũng có thánh lễ lúc 7 p.m. bằng tiếng Anh, và thánh lễ song ngữ lúc 

nửa đêm. Trong ngày Giáng Sinh, chúng ta sẽ có thánh lễ tiếng Anh lúc 7:30 a.m 

và 9:00 a.m.; tiếng Spanish lúc 11:00 a.m. và tiếng Việt lúc 12:30 p.m. Xin vui 

lòng ghi chú: không có thánh lễ lúc 5:00 p.m ngày Giáng Sinh, cũng như không 

có giải tội ngày thứ Bảy 12/24 và Chúa nhật 12/25.     

Thay mặt cho Cha Bazil và toàn thể anh chị em nhân viên tại St. Anthony, tôi cầu 

chúc tất cả anh chị em một ngày lễ Giáng Sinh Anh Lành và hạnh phúc nhất! 
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