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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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Vp. Giáo xứ :         (425) 255-3132 

Vp. Mục vụ VN:    (425) 277-6242 
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CẦU  NGUYỆN  

CỦA ĐTC PHANXICÔ 

THÁNG BA , 2023 
 

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng 

Chú ng ta ha y ca ú ngúyệ  n cho nhữ ng 

ai bi  to n thữơng vì  nhữ ng tha nh việ n 

cú a Gia o ho  i; xin cho ho  tì m tha y 

trong chì nh Gia o ho  i sữ  ho i đa p cú  thệ  

cho no i kho  đaú cú a ho . 

 

3202/5/3 

Anh chi  ệm tha n mệ n trong Chú a 

Kito , 

Tha  t la  vúi cúo i túa n na y chú ng ta 

đữơ c cha o đo n Cha Gary Zệndệr! 

To i cú ng vúi đữơ c trơ  la i Gia o xữ  

St. Loúisệ. Đa y la  tì nh húo ng hiệ m 

hoi va  đo  c đa o la  ca  hai chú ng to i 

đệ ú la  cha xữ  ta i ca c gia o xữ  cú a 

nhaú va  ra t tha n thiệ t. To i ra t biệ t 

ơn chú ng ta co  thệ  ta  n dú ng cơ ho  i 

na y đệ  no i kệ t nhữ ng ngữơ i ba n, 

nhữ ng anh chi  ệm gia o da n trữơ c 

đa y, va  đệ  ga y dữ ng sữ  chia sệ  ho  

trơ  cho Trữơ ng ho c Gia o xữ  St. 

Annệ ơ  Haiti. Saú Tha nh lệ  cúo i 

túa n na y, xin vúi lo ng ghệ  tha m 

ba n phú c vú  ta i tiệ n sa nh nha  thơ , 

va  múa vệ  cho Bữ a to i vơ i mo n Ý  sệ  

đữơ c phú c vú  to i thữ  Ba y nga y 18 

tha ng 3, saú tha nh lệ  5 giơ  chiệ ú. 

Bữ a to i na y la  mo  t pha n trong ca c 

hoa t đo  ng cú a Túa n lệ  Haiti. Xin 

lữú y  kho ng ba n vệ  ta i cữ a trong 

nga y to  chữ c sữ  kiệ  n. Ha y lệ n kệ  

hoa ch trữơ c va  múa vệ  tữ  ba y giơ .  

Nhữ mo  t pha n cú a lơ i ca ú ngúyệ  n 

mú a Chay, to i kì nh mơ i anh chi  ệm 

hiệ  p nhaú trong lơ i ca ú ngúyệ  n to i 

Chú a nha  t túa n na y, mú ng 5 tha ng 

3, tữ  7 – 8 giơ  to i, khi chú ng ta 

Chầu Giờ Thánh ha ng tha ng “Chia 

sẻ Hành trình.” Tha ng na y chú ng 

ta ta  p trúng đa  c biệ  t ca ú ngúyệ  n 

cho anh chi  ệm chú ng ta ơ  Haiti. 

Ngoa i việ  c thinh la  ng ca ú ngúyệ  n 

trữơ c Tha nh Thệ , sệ  co  cơ ho  i ca ú 

ngúyệ  n chúng, ca ha t va  cữ  ha nh Bì  

tì ch Hoa  Gia i. Xin đữ ng bo  lơ  cơ  

ho  i túyệ  t vơ i na y đệ  co  ng đoa n 

chú ng ta cú ng qúy tú  trong lơ i ca ú 

ngúyệ  n.    

 

Mùa Chay Thánh Thiện+ 

 

Cha Tom 

Chánh xứ 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ  

TRONG MÙA CHAY 2023 

Các ngày thứ Sáu trong mùa Chay:  

4:00 PM : tiếng Việt 

6:00 PM: English 

Các ngày thứ Tư trong mùa Chay:  

7:00 PM : Spanish 

Giờ Mùa Hè (DST) 

Bắt đầu ngày 12 tháng 3  

Mùa Xuân đang ở phía trước 

Mass Intentions 

Monday, March 6 

7:30 am Karla Cristina Sorto 
Presider: Fr. Tom 

 

Tuesday, March 7 

7:30 am Jim Klepach + by Fran Klepach 
Presider: Fr. Bazil 

 

Wednesday, March 8 

7:30 am All Souls + by Nga Nguyen 
Presider: Fr. Bazil 

6:00 pm (SP) Por Las Benditas Animas 
Del Purgatorio by Fam Ibarra Parada 

Presider: Fr. Tom 
 

Thursday, March 9 

7:30 am  David Hatch + 
by Linda & Alan Halvorson 

Presider: Fr. Tom 
7:00 pm  Danilo De Leon + 

Presider: Fr. Bazil 
 

Friday, March 10 

7:30 am  Helen Halvorson + by 
 Linda & Alan Halvorson 

Presider: Fr. Tom 
7:00 pm  Bernalda Penor + 
by Catherine D. Van Aire  

Presider: Fr. Bazil 
 

Saturday, March 11 

8:00 am Zelma Stevenson  
+ by Karen Stevenson 

Presider: Fr. Bazil 
5:00 pm People of St. Anthony 

Presider: Fr. Bazil 
 

Sunday, March 12 

7:30 am Julianna Valdez  
+ by Consuelo Valdez 

Presider: Fr. Tom 
9:00 am All Souls by My Vy Nguyen 

 Presider: Fr. Bazil 
10:30 am In Honor of Dolores Casuco 

Gaor by Gloria Dominguez 
Presider: Fr. Bazil 

12:00 pm Las Benditas Animas Del  
Purgatorio by Fam Ibarra Parada 

Presider: Fr. Tom 
1:30 pm Jose Barreras  

+ By: Carol Ann Barreras 
Presider: Fr. Tom 

5:00 pm Intention of Hyacinthe Parish 
 Presider: Fr. Tom 



Bài trích sách Sáng thế. 

Ho i a y, Đữ c Chú a pha n vơ i o ng A p-

ram: “Ha y rơ i bo  xữ  sơ , ho  ha ng va  

nha  cha ngữơi, ma  đi tơ i đa t Ta sệ  chì  

cho ngữơi. Ta sệ  la m cho ngữơi tha nh 

mo  t da n lơ n, sệ  chú c phú c cho ngữơi. 

Ta sệ  cho tệ n túo i ngữơi đữơ c lữ ng 

la y, va  ngữơi sệ  la  mo  t mo i phú c la nh. 

“Ta sệ  chú c phú c cho nhữ ng ai chú c 

phú c cho ngữơi; Ai nhú c ma  ngữơi, 

Ta sệ  ngúyệ n rú a. Nhơ  ngữơi, mo i gia 

to  c trệ n ma  t đa t sệ  đữơ c chú c phú c.” 

Ô ng A p-ram ra đi, nhữ Đữ c Chú a đa  

pha n vơ i o ng. 

 

 

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao

-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.  

Anh yệ ú qúy , dữ a va o sữ c ma nh cú a 

Thiệ n Chú a, anh ha y đo ng lao co  ng 

kho  vơ i to i đệ  loan ba o Tin Mữ ng.  

Ngữơ i đa  cữ ú đo   va  kệ ú go i chú ng ta 

va o da n tha nh cú a Ngữơ i, kho ng pha i 

vì  co ng kia việ  c no  chú ng ta đa  la m, 

những la  do kệ  hoa ch va  a n sú ng cú a 

Ngữơ i. A n sú ng đo , Ngữơ i đa  ban cho 

chú ng ta tữ  múo n thúơ  trong Đữ c Ki-

to  Giệ -sú, những giơ  đa y mơ i đữơ c 

biệ ú lo  , vì  Đa ng cữ ú đo   chú ng ta la  

Đữ c Ki-to  Giệ -sú đa  xúa t hiệ  n. Chì nh 

Đữ c Ki-to  đa  tiệ ú diệ  t tha n chệ t, va  đa  

dú ng Tin Mữ ng ma  la m sa ng to  phú c 

trữơ ng sinh ba t tữ . 

 

 

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo 

thánh Mát-thêu. 

Khi a y, Đữ c Giệ -sú đệm ca c o ng Phệ -

ro , Gia-co -bệ  va  Gio-an la  ệm o ng Gia-

co -bệ  đi thệo mì nh. Ngữơ i đữa ca c 

o ng đi riệ ng ra mo  t cho , tơ i mo  t ngo n 

nú i cao. Ro i Ngữơ i biệ n đo i hì nh da ng 

trữơ c ma  t ca c o ng. Dúng nhan Ngữơ i 

cho i lo i nhữ ma  t trơ i, va  y phú c 

Ngữơ i trơ  nệ n tra ng tinh nhữ a nh 

sa ng. Va  bo ng ca c o ng tha y o ng Mo -sệ  

va  o ng Ê -li-a hiệ  n ra đa m đa o vơ i 

Ngữơ i. Ba y giơ  o ng Phệ -ro  thữa vơ i 

Đữ c Giệ -sú ra ng: “La y Nga i, chú ng 

con ơ  đa y, tha  t la  hay ! Nệ ú Nga i 

múo n, con xin dữ ng ta i đa y ba ca i lệ ú, 

mo  t cho Nga i, mo  t cho o ng Mo -sệ , va  

mo  t cho o ng Ê -li-a.” Ô ng co n đang 

no i, chơ t co  đa m ma y sa ng ngơ i bao 

phú  ca c o ng, va  co  tiệ ng tữ  đa m ma y 

pha n ra ng: “Đa y la  Con yệ ú da ú cú a 

Ta, Ta ha i lo ng vệ  Ngữơ i. Ca c ngữơi 

ha y va ng nghệ lơ i Ngữơ i !” Nghệ va  y, 

ca c mo n đệ   kinh hoa ng, nga  sa p ma  t 

xúo ng đa t. Ba y giơ  Đữ c Giệ -sú la i ga n, 

cha m va o ca c o ng va  ba o: “Tro i da  y 

đi, đữ ng sơ  !” Ca c o ng ngữơ c ma t lệ n, 

kho ng tha y ai nữ a, chì  co n mo  t mì nh 

Đữ c Giệ -sú ma  tho i. 

Đang khi tha y tro  tữ  trệ n nú i xúo ng, 

Đữ c Giệ -sú trúyệ n cho ca c o ng ra ng : 

“Đữ ng no i cho ai hay thi  kiệ n a y, cho 

đệ n khi Con Ngữơ i tữ  co i chệ t tro i 

da  y.” 

 

Hãy biết mình  

 Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 

Cái quý nhất của con người là được 

tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. 

Cái hạnh phúc lớn nhất của con 

người là gìn giữ nét đẹp cao qúy đó 

nơi phẩm giá làm người của mình. 

Và điều cần thiết nhất để có một cuộc 

sống tốt với mọi người là nhận ra tha 

nhân cũng chính là hình ảnh của 

Thiên Chúa. 

… Chúa hiển dung nghĩa là Chúa tỏ 

hiện đúng dung nhan thật của Ngài. 

Một dung nhan thánh thiện rạng 

ngời mà bấy lâu nay nhân tính đã 

che phủ thiên tính của Ngài. Một 

dung nhan tinh tuyền của một vì 

Thiên Chúa là Thánh, ngàn trùng chí 

thánh đến nỗi cả ba môn đệ đều ngây 

ngất vì được chiêm ngắm dung nhan 

thật của Thầy Giêsu. 

 ... 

Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta 

hãy tìm lại hình ảnh ban đầu của tạo 

dựng. Hãy gạn đục khơi trong để 

hình ảnh của Chúa luôn tỏ hiện ra 

nơi bản thân của chúng ta. Hãy tìm 

lại hình ảnh tinh tuyền ban đầu của 

mình, một hình ảnh chưa bị lòng ham 

muốn danh lợi thú làm hoen ố, mới 

thấy phẩm giá cao đẹp của con người 

thật cao qúy hơn muôn loài. Có ý 

thức được sự cao qúy nơi phẩm giá 

làm người mới biết trân trọng và gìn 

giữ cho mình và cho anh em. Phẩm 

giá con người cao qúy hơn mọi danh 

lợi thú trần gian, thế nên đừng bao 

giờ vì một chút bổng lộc trần gian, 

một chút vui sướng mau qua mà 

đánh mất phẩm giá của mình và làm 

tổn thương đến phẩm giá của tha 

nhân. 

Xin Chúa giúp chúng ta can đảm tẩy 

rửa những bợn nhơ tội lỗi làm hoen 

ố lương tri, và xin Chúa thêm ơn trợ 

giúp để chúng ta luôn gìn giữ nét đẹp 

nơi phẩm giá làm người của mình và 

của tha nhân. Amen. 



Nói xấu có tội không?  
(Is Gossip a Sin? ) 

Hỏi:  

Nói xấu có tội không?  

Đáp:  

Đệ  thữ c sữ  ho i ca ú ho i na y, chú ng ta 

ca n pha i xệm xệ t la i Điệ ú ra n thữ  8: 

“Ngữơi chơ  la m chữ ng do i.” 

Súy ga m vệ  điệ ú ra n na y, Gia o ly  Ho  i 

tha nh Co ng gia o mơ i go i chú ng ta 

kho ng chì  súy nghì  vệ  điệ ú “la m 

chữ ng do i” nghì a la  gì , ma  co n pha i 

xệm xệ t ca ch chú ng ta hiệ ú sữ  tha  t va  

mơ  ro  ng ta m giao tiệ p hơn nhữ thệ  

na o. Đa y la  ly  do ta i sao pha n na y 

trong sa ch Gia o ly  co  ra t nhiệ ú điệ ú 

liệ n qúan đệ n mo n qúa  ngo n ngữ . Vơ i 

điệ ú na y trong ta m trì , chú ng ta sệ  

chú  y  tữ  ngữ  “no i xa ú” kho ng đữơ c sữ  

dú ng trong Gia o ly . Thay va o đo , 

chú ng ta tì m tha y ca c tữ  “giệ m pha” 

va  “vú kho ng,” đa y thữ c sữ  la  hai hì nh 

thữ c ma  no i xa ú co  thệ  co  va  ca  hai 

đệ ú co  thệ  kha  nghiệ m tro ng. 

Trữơ c tiệ n, giệ m pha la  tiệ t lo   “nhữ ng 

ta  t xa ú va  nhữ ng lo i la m cú a kệ  kha c 

cho nhữ ng ngữơ i chữa biệ t,” ma  

kho ng co  ly  do kha ch qúan chì nh 

đa ng vệ  ma  t đa o đữ c. Vú kho ng, no i 

ro  ng ra, la  no i điệ ú gì  đo  vệ  ngữơ i 

kha c ma  kho ng đú ng sữ  tha  t, va  đo  la  

to  i bơ i vì  no  “la m to n ha i thanh danh 

kệ  kha c va  ta o cơ  cho ngữơ i ta pha n 

đoa n sai la m vệ  ngữơ i a y” (x. GLHTCG 

so  2477).  

Trong mo i ca ch giao tiệ p, chú ng ta 

pha i lúo n nha  n ra ra ng chú ng ta co  

mo  t nghì a vú  đa o đữ c đo i vơ i sữ  tha  t  

Giải Đáp và Hướng Dẫn:  

Trung tâm tư vấn sức khỏe 

Chất béo Omega-3 

Não bộ có 60% chất béo, đặc biệt là 

các acid béo cần thiết. Trong số này, 

DHA là chất quan trọng nhất cho sự 

học và cho trí nhớ. 

Cá vẫn được coi như “thực phẩm của 

trí não” từ nhiều ngàn năm. Cá có 

chất béo omega-3 với thành phần 

chính yếu cho sự phát triển não bộ 

thai nhi là chất docosahexaenoic acid 

(DHA). Chất này có trong máu của 

người mẹ và được nhau (placenta) 

chuyển tới thai nhi. 

Theo bác sĩ Russel L. Blaylock, tác giả 

sách dinh dưỡng Health and Nuitrition 

Secrets,  khi thai nhi nhận được nhiều 

chất béo này thì hoạt động của não 

tốt hơn và khi lớn lên, các em có chỉ số 

IQ cao hơn. Trong khi đó, các em nhận 

được ít DHA có khó khăn trong sự học 

và khả nặng nhìn của mắt cũng kém. 

Bác sĩ Ray Sahelia, tác giả sách Mind 

Boosters, cho biết omega-3 có giá trị 

cao vì chúng cung cấp độ lỏng cho 

màng tế bào và tăng sự liên lạc giữa 

các tế bào thần kinh. Omega-3 cũng 

giảm sự kết tụ của tiểu cầu, do đó 

giảm rủi ro cơn suy tim và tai biến 

não. 

Theo Jean Carper, tác giả sách Miracle 

Cures: “Không cung cấp đầy đủ chất 

béo đặc biệt mà màng tế bào não cần 

sẽ đưa tới rối loạn về tâm tính, trí 

nhớ, sự tập trung và hành vi” 

Kết quả nghiên cứu công bố trong 

Archives of Neurology tháng 11 năm 

2006 cho hay người có lượng DHA cao 

trong máu đều ít bị rối loạn nhận thức 

vì tuổi già tới 47%, so với người có ít 

DHA. 

Nghiên cứu mới nhất công bố trong 

Journal of Neuroscience số tháng 4, 

2007 cho hay ăn nhiều omega-3 có thể 

giảm thiểu rủi ro bệnh Alzheimer ở 

tuổi già. Các nhà khoa học của Ðại học 

California-Irvine nghiên cứu ba nhóm 

chuột. Nhóm được nuôi dưỡng với 

omega-3 có ít một loại chất đạm được 

coi như gây ra tổn thương cho tế bào 

não và đưa tới bệnh sa sút trí tuệ. 

Bác Sỹ Nguyễn Ý Đức 

  

va  pha i lúo n ba o vệ   thanh danh cú a 

ngữơ i la n ca  n (x.GLHTCG so  2479). 

No i xa ú, trệ n thữ c tệ , co  thệ  la  mo  t 

to  i ra t nghiệ m tro ng. Saú hệ t, sa ch 

Gia o ly  nha c nhơ  chú ng ta: “Kho ng 

ai búo  c pha i no i sữ  tha  t cho ngữơ i 

kho ng co  qúyệ n đữơ c biệ t” (x. 

GLHTCG so  2489). Khi chú ng ta no i 

xa ú, đa  c biệ  t nệ ú chú ng ta biệ t mì nh 

đa  la m to n ha i thanh danh ngữơ i 

kha c, chú ng ta pha i co  ga ng hệ t sữ c 

đệ  sữ a chữ a thiệ  t ha i ma  chú ng ta đa  

ga y ra, bao go m ca  việ  c tì m kiệ m a n 

sú ng va  sữ  tha thữ  đữơ c ban qúa Bì  

tì ch Ho a gia i. 

©LPi  



 

Tham gia quyên góp cho CRS Rice Bowl. Hãy cầm lấy hộp CRS Rice Bowl cho gia 

đình của bạn ở tiền sảnh nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. Tiền dâng cúng ủng hộ 

các chương trình giảm đó toàn cầu và địa phương. Các hộp Rice Bowls  sẽ được 

thu gom vào ngày thứ Năm Tuần Thánh ngày mùng 6 tháng 4. Xin vui lòng đổi tiền 

cash/coins mà bạn góp được sang tấm check gửi cho:  

“St. Anthony Parish,” và bảo đảm tại hàng Memo ghi hàng chữ “CRS Rice Bowl.”    

Hoặc muốn dâng cúng trực tuyến tại: www.st-anthony.cc. 

Xin cảm ơn sự ủng hộ chương trình giảm đói toàn cầu và ở địa phương. 

BÓNG ĐÁ VÀ BỒN ĐỰNG NƯỚC BỊ VỠ  

Ở  da y Ha ng Lang Kho  cú a Hondúras, biệ n đo i khì  ha  ú đa  ga y ra ha n ha n la ú da i 

khiệ n việ  c canh ta c dữơ ng nhữ kho ng thệ . Vơ i sữ  ho  trơ  cú a Catholic Rệliệf 

Sệrvicệ, Rony, mo  t no ng phú, đa  sữ a chữ a đữơ c bo n đữ ng nữơ c bi  vơ  va   đa  la p 
đa  t đữơ c hệ   tho ng tữơi tiệ ú mơ i đệ  ca i thiệ  n mú a thú hoa ch cú a anh a y.  

Hiệ  n nay, Rony co  thệ  gữ i con trai mì nh đệ n ho c trữơ ng da y đa  bo ng đệ  thệo 

đúo i gia c mơ trơ  tha nh mo  t ca ú thú  chúyệ n nghiệ  p.  

La m thệ  na o ba n co  thệ  la m việ  c gio ng nhữ Rony đệ  ho  trơ  nhú ca ú va  gia c mơ cú a ngữơ i 
kha c?  Ha y trúy ca  p va o crsricebowl.org 

Khai mạc Tuần lễ Haiti - Ngày 12 tháng 3! 

Cha Frank từ mục vụ Outreach to Haiti đến Giáo xứ St. Anthony! 

Thứ Bảy, 18 tháng 3—Bữa tối gây quỹ cho Haiti -  vé bán sau các Thánh lễ. 

Chúa nhật, 19 tháng 3 - Ký kết Giao ước tại Thánh Lễ lúc 9:55 a.m.  

(Phục vụ bánh Donuts, Bagels và Coffee sau Thánh Lễ tại Parish Hall)  

Chúa nhật, 19 tháng 3 - Tham gia với Cha Frank, Cha Tom và Cha Gary thảo 

luận và tìm hiểu thêm, sau Thánh lễ lúc 0:55 p.m.  

Năm nay chúng ta đánh dấu kỷ niệm 15 năm ký Giao ước với Giáo xứ St. Anne, Haiti. Anh chị em tiếp tục cung cấp 

Hy Vọng qua việc hỗ trợ giáo dục từ lớp Mẫu giáo đến lớp 1/, bữa ăn nóng mỗi ngày, sách vở, đồ đồng phục và lương 

giáo viên cho 370 em học sinh tại trường St. Anne.  

 DÂNG CÚNG tại st-anthony.cc.   

BỮA TỐI Tuần lễ Haiti  - Thứ Bảy ngày 18 tháng 3!  

Mở cửa lúc 6:55 p.m. Vé bán sau các Thánh lễ cuối tuần  

Từ ngày 1121/ tháng 3, hoặc tại văn phòng giáo xứ trong giờ hành chánh. 

$302người - KHÔNG bán vé tại Cửa 

Hãy tham gia và ủng hộ Giáo xứ Chị Em chúng ta ở Haiti! 



Ngày 22/ (Wed) 

Thứ Tư Lễ Tro 

Thánh lễ xức Tro: 7:30 am, 6:00 pm, & 7:30 pm (Spanish) 

Nghi thức xức Tro: 9:15 am (School) & 12:00 pm 

Ngày 24/2 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 27/2 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 1/3 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/3(Fri) Thánh lễ Xức Dầu: 10:00 am 

Thánh lễ thứ Sáu Đầu tháng: 7:00 pm 

Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/5 (Sun) Chia sẻ Hành trình—Chầu Giờ Thánh: 7:00 pm, Chủ đề:  Đồng hành với Haiti 

Ngày 3/6 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/8 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/10 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/12 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 1: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/13 (Mon)  Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/15 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/17 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/19 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 2: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/20 (Mon) Thánh lễ kính Thánh Giuse: 7:30 am  

Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/22 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/24 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 3/26 (Sun) Nghi thức Dự tòng lần 3: Thánh lễ 9:00 am (English) & 12:00 pm (Spanish) 

Ngày 3/27 (Mon) Nhóm mùa Chay Giáo xứ (Eng/Sp) 7:00 pm @ Hall 

Ngày 3/29 (Wed) Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 3/31 (Fri) Đàng Thánh Giá: Vietnamese, 4:00 pm | English, 6:00 pm 

Ngày 4/1 (Sat) Rước kiệu Lá: 5:00 pm Mass @ Hall 

Ngày 4/2 (Sun)  

Chúa nhật Lễ Lá 

Rước kiệu Lá: 1:30 pm Spanish Mass @ Hall 

Chia sẻ Hành trình—Chầu Giờ Thánh: 7:00 pm, Chủ đề: Chuẩn bị lãnh bí tích 

Ngày 4/5 (Wed)  Đàng Thánh Giá: Spanish, 7:00 pm 

Ngày 4/6 (Thu)  

Thứ Năm  

Tuần Thánh 

Thánh lễ Tiệc Ly: 7:00 pm (livestream), Multilingual 

Bàn thờ phụ cất Mình Thánh Chúa tại Parish Hall 

Giờ Kinh Đêm: 12:00 am Nửa đêm tại Parish Hall 

Ngày 4/7 (Fri)  

Thứ Sáu 

Tuần Thánh 

Đàng Thánh Giá: English, 12:00 pm | Spanish, 6:30 pm (ngoài trời) 

Nghi thức Tưởng niệm Thánh Giá: 6:00 pm (livestream) in English | 8:00 pm (livestream) 

in Spanish  

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 4:00 pm @ FL 

Ngày 4/8 (Sat)  

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Vọng Phục Sinh:  8:00 pm (livestream), Bi-lingual 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 6:00 pm @ FL & LR 

Ngày 4/9 (Sun)  

Chúa nhật Phục Sinh 

Chương trình như ngày Chúa nhật: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (livestream), 12:00 pm in Spanish (livestream), 

1:30 pm in Spanish, 5:00 pm 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 6:00 pm @ FL & LR 

Ngày 4/16 (Sun)  

Chúa nhật Lòng Chúa 

Thương Xót 

Chương trình như ngày Chúa nhật: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (livestream), 12:00 pm in Spanish (livestream), 

1:30 pm in Spanish, 5:00 pm 

Tuần Cửu nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót: 3:00 pm 


