
 

 KINH MAÂN COÂI, KINH SAÙNG, KINH CHIEÀU, 

KINH TOÁI, GIÔØ KÍNH ÑÖÙC MEÏ LA VANG & CAÙC 

THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM: 

• Thöù Hai – Thöù Saùu (saùng):       7g35 saùng vaø 8g35 saùng  

• Thöù Hai – Thöù Naêm (toái):          6g15 chieàu vaø 7g35 toái  

 

 VIEÁNG ÑAØNG THAÙNH GIAÙ: 

• Thöù Saùu                                                           6g30 chieàu 

  

 GIÔØ KÍNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP:  

•  Thöù Baûy                                    4g00 chieàu - 5g00 chieàu 

 

 HOÂN PHOÁI: 

•  Theo luaät cuûa giaùo phaän Arlington, xin lieân laïc vôùi 

cha xöù ít nhaát saùu (6) thaùng tröôùc. 

 

 RÖÛA TOÄI: 

• Chuùa Nhaät tuaàn 1 vaø tuaàn 3 (sau leã 12g00 tröa). Xin 

lieân laïc vôùi vaên phoøng giaùo xöù tröôùc ba (3) tuaàn. 

 

 GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ: 

•  Xin ñieàn vaøo maãu ñôn roài gôûi veà vaên phoøng giaùo xöù. 

 

 TÌM HIEÅU ÑAÏO CHUÙA: 

• Xin lieân laïc vôùi vaên phoøng giaùo xöù. 

Vaên Phoøng Giaùo Xöù                                          (703) 553-0370 

Cha xöù Giuse Ñaëng Quoác An, O.P.                 (703) 894-7141 

Cha phoù Vincenteâ Đinh Ngọc Thảo, O.P.       (703) 894-7975 

Cha phoù Giuse Vuõ Minh Tieán, O.P.                (703) 973-8697 

Cha phoù Pheâroâ Nguyeãn Ñình Phöông, O.P.   (703) 220-4056 

 

 

Mồng 01 tháng 01 năm 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THAÙNH LEÃ: 

• Thöù Hai – Thöù Saùu:                            8g00 saùng vaø 7g00 toái  

• Thöù Baûy:                                                                  8g00 saùng  

• Thöù Baûy: Leã voïng Chuùa Nhaät                              6g00 chieàu 

• Chuùa Nhaät: 

• Thaùnh Leã tröïc tuyeán:                                     http://cttdva.org 

 

 CHAÀU THAÙNH THEÅ: 

• Thöù Saùu ñaàu thaùng                                   8g00 toái - 8g30 toái

• Thöù Baûy ñaàu thaùng           1g00 chieàu - 1g30 chieàu (TNTT) 

• Thöù Baûy haøng tuaàn                          5g00 chieàu - 5g30 chieàu 

                                                         

 GIAÛI TOÄI: 

• 30 phuùt sau leã vaø khi coù heïn. 

• Thöù Baûy                                            5g00 chieàu - 5g30 chieàu 

 

 XÖÙC DAÀU BEÄNH NHAÂN: 

• Thoâng thöôøng: Xin lieân laïc vaên phoøng ñeå laáy heïn. 

• Nguy töû: Xin goïi soá (703) 894-7141 hoặc (703) 973-8697.                                                         

 

   

BAÛN TIN HIEÄP NHAÁT  
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THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. LỄ TRỌNG  
Mồng 01 tháng 01 năm 2023 

                                                                         

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ  
 

Trong ngày đầu năm, chúng ta 

có thói quen chúc cho nhau 

những lời chúc tốt đẹp nhất, 

tùy vào những gì mà người 

khác muốn nghe; chẳng hạn, 

đối với các thương gia: phú 

quí, thịnh đạt; đối với các sinh 

viên sắp ra trường: thành công 

và thắng lợi trên đường công 

danh; đối với nhà nông: mùa 

màng trù phú; đối với người 

bệnh: sức khỏe lành mạnh. 

Nhưng đâu là lời chúc tốt đẹp 

và hòan hảo nhất của ngày 

đầu năm? Các tín hữu tin đó 

là lời chúc có được Thiên 

Chúa; lý do của niềm tin này: 

có Chúa là có tất cả. Hơn nữa, 

chưa chắc có được những gì 

người khác chúc là đã tốt lành, chẳng hạn như được trúng 

số mà gia đình tan nát; nhưng nếu được những gì Thiên 

Chúa ban, chắc chắn sẽ tốt lành cho người lãnh nhận, vì 

Ngài biết con người cần gì. Các bài đọc của ngày đầu năm 

tập trung trong các ơn lành đến từ Thiên Chúa. Trong bài 

đọc 1, Thiên Chúa dạy cho A-ha-ron biết cách chúc lành 

cho con cái Ít-ra-en: phải nhân danh Thiên Chúa, phải xin 

Thiên Chúa tươi mặt nhìn đến và dủ lòng thương, phải xin 

Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến và ban bình an. Trong bài 

đọc 2, Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài qua Mầu Nhiệm 

Nhập Thể: Ngài không những giải thoát con người khỏi 

tội, ban cho con người diễm phúc được làm nghĩa tử, và 

còn ban Thánh Thần để thúc đẩy con người gọi Thiên 

Chúa là “Áp-ba, Cha ơi!” Trong Tin Mừng, Thiên Chúa đã 

ban cho con người, đại diện qua thánh Giu-se, Đức Mẹ 

Ma-ri-a, và các mục đồng được nhìn thấy mặt của Thiên 

Chúa. Vì thế, khi con người có được Thiên Chúa, được 

Ngài đoái thương nhìn tới, con người sẽ không còn thiếu 

một ân huệ nào nữa.  
 

Trong ngày đầu năm, chúng ta hãy dùng danh Đức Ki-tô 

mà chúc cho nhau được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới. 

Vì Thiên Chúa đoái thương, nên Người ban cho chúng ta 

Người Con Một của Ngài, để gánh tội và để cho chúng ta 

thành những người con của Ngài.  
 

Cầu chúc quí ông bà, anh chị em, các ca đoàn và các ban 

ngành đoàn thể trong Giáo xứ luôn hăng hái nhiệt thành 

trong việc học hỏi Lời Chúa, và luôn sống trong tình yêu 

và ơn thánh của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, O.P. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO 
 

Thứ Hai, 02.01 Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh            

Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, tiến sĩ 

Hội Thánh. Lễ nhớ. 

Thứ Ba, 03.01 Danh Thánh Chúa Giê-su. 

Thứ Tư, 04.01 Thánh Elizabeth Ann Seton, tu sĩ. 

Thánh nữ Giê-đi-la-va Lam-bê-ca, 

Huynh Đoàn Đa-minh giáo dân. Lễ nhớ. 

Thứ Năm, 05.01 Thánh Gio-an Neumann, CSsR, Giám 

mục. Lễ nhớ. 

Thứ Sáu, 06.01 Thánh André Bessette, tu sĩ. 

Thứ Bảy, 07.01 Thánh Rây-mun-đô    Pê-nha-pho, O.P., 

linh mục. Lễ nhớ. 

Chúa Nhật, 08.01 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN 

LINH. 

 

THÁNG THÁNH GIA VÀ GIA ĐÌNH 
 

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh 

Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm 

xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước. 
 

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy 

đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh 

Sáng Danh và kinh Thánh Gia. 

 

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO HÒA 

BÌNH (1968) 
 

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả 

của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc 

nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của 

kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện 

xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của 

toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe 

lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang 

kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của 

những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, 

nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió 

bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn 

của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại 

này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực 

dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình 

thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền 

lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những 

người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con 

người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá 

cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi 

của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi 

của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm 

(Đức Phao-lô VI). 
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SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH LẦN THỨ 56 

01/01/2023 
 

Ngày 16/12/2022 Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã 

công bố sứ điệp cho 

Ngày Hòa bình Thế giới 

lần thứ 56, được cử 

hành vào ngày 1 tháng 1 

năm 2023. Trong sứ 

điệp Đức Thánh Cha 

nhắc lại rằng tất cả các 

cuộc khủng hoảng đều có mối liên hệ với nhau và chúng ta 

không được quên bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, nhưng hãy 

hành động vì lợi ích của nhân loại. 
 

Không ai có thể được cứu một mình. Bắt đầu lại từ 

Covid-19 để cùng nhau vạch ra những con đường hòa 

bình. 
 

"Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh 

em không cần ai viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết 

rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm"                 

(1 Ts 5,1-2) 
 

1. Với những lời này, Thánh Tông Đồ Phaolô mời gọi cộng 

đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, trong khi chờ đợi gặp gỡ Chúa, hãy 

kiên định, với đôi chân và trái tim đứng vững trên trái đất, 

có khả năng chăm chú nhìn vào thực tại và các biến cố của 

lịch sử. Vì thế, ngay cả khi những biến cố trong cuộc sống 

của chúng ta có vẻ quá bi thảm và chúng ta cảm thấy bị đẩy 

vào đường hầm tăm tối và khó khăn của bất công và đau 

khổ, chúng ta được mời gọi để giữ cho tâm hồn mình rộng 

mở với niềm hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng 

hiện diện, đồng hành với chúng ta cách dịu hiền, nâng đỡ 

chúng ta khi mệt mỏi và trên hết, hướng dẫn hành trình của 

chúng ta. Vì lý do này, Thánh Phaolô không ngừng khuyên 

cộng đoàn hãy tỉnh thức, tìm kiếm sự thiện, công bình và 

sự thật: "Vậy, chúng ta đừng mê ngủ như những người 

khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ" (5,6). Những lời 

của thánh nhân là một lời mời gọi hãy luôn tỉnh thức và 

đừng khép kín trong sự sợ hãi, buồn phiền hay cam chịu, 

đừng để bị phân tâm hay nản lòng nhưng ngược lại, hãy 

như những người lính canh có thể tỉnh thức và sẵn sàng để 

nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của bình minh, nhất là vào 

những giờ đen tối nhất. 
 

2. Covid-19 nhấn chìm chúng ta trong đêm tối. Nó làm mất 

ổn định cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đảo lộn các kế 

hoạch và thói quen của chúng ta, đồng thời phá vỡ sự yên 

bình bề ngoài của cả những xã hội giàu có nhất, tạo nên sự 

mất định hướng và đau khổ và gây ra cái chết cho rất nhiều 

anh chị em của chúng ta. 
 

Bị đẩy vào vòng xoáy của những thách đố bất ngờ và vào 

một tình cảnh khó hiểu, ngay cả từ quan điểm khoa học, 

các nhân viên y tế trên thế giới đã nỗ lực hành động để xoa 

dịu nỗi đau của nhiều người và cố gắng khắc phục nó; các 

chính quyền chính trị cũng thế, họ đã phải áp dụng các biện 

pháp đáng kể về mặt tổ chức và điều hành các nỗ lực ứng 

phó với tình trạng khẩn cấp. 
 

Ngoài các chiều kích thể lý, Covid-19 đã gây nên tình trạng 

bất ổn chung nơi nhiều cá nhân và gia đình; thời gian dài bị 

cô lập và nhiều hạn chế khác nhau về quyền tự do đã góp 

phần gây ra tình trạng bất ổn này, với những tác động lâu 

dài đáng kể. 
 

Chúng ta cũng không thể quên những rạn nứt trong trật tự 

kinh tế và xã hội của chúng ta mà đại dịch đã phơi bày, khi 

cho thấy những mâu thuẫn và bất bình đẳng. Nó đe dọa sự 

bảo đảm công việc của nhiều cá nhân và làm trầm trọng 

thêm vấn đề cô đơn ngày càng gia tăng trong xã hội của 

chúng ta, đặc biệt là đối với những người nghèo và những 

người khốn khó. Ví dụ chúng ta nghĩ đến hàng triệu người 

lao động phi chính thức ở nhiều nơi trên thế giới không có 

việc làm và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào trong thời gian 

phong tỏa. 
 

Hiếm khi các cá nhân và xã hội đạt được tiến bộ trong 

những hoàn cảnh tạo ra cảm giác tuyệt vọng và cay đắng 

như thế: thực tế, nó làm suy yếu những nỗ lực vì hòa bình 

và gây ra những xung đột xã hội, thất vọng và bạo lực đủ 

loại. Theo nghĩa này, đại dịch dường như đã làm đảo lộn cả 

những khu vực yên bình nhất trên thế giới của chúng ta, và 

phơi bày vô số sự mong manh. 
 

3. Ba năm đã trôi qua, đã đến lúc đặt câu hỏi, học hỏi, 

trưởng thành và để bản thân chúng ta được biến đổi như là 

những cá nhân và cộng đồng; đây là thời điểm đặc biệt để 

chuẩn bị cho "ngày của Chúa". Tôi đã có cơ hội nhắc đi 

nhắc lại nhiều lần rằng chúng ta không bao giờ thoát ra 

khỏi những thời điểm khủng hoảng mà vẫn như trước: hoặc 

chúng ta sẽ tốt hơn hoặc sẽ tệ hơn. Hôm nay chúng ta được 

mời gọi để tự hỏi: chúng ta đã học được gì từ tình cảnh đại 

dịch này? Chúng ta sẽ phải đi những con đường mới nào để 

từ bỏ xiềng xích của những thói quen cũ, để chuẩn bị tốt 

hơn, để dám làm những điều mới? Chúng ta có thể nhìn 

thấy những dấu hiệu nào của sự sống và hy vọng để giúp 

chúng ta tiến về phía trước và cố gắng biến thế giới của 

chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn? 
 

Chắc chắn, sau khi đã trực tiếp cảm nghiệm sự mong manh 

phân biệt thực tại của con người và cuộc sống cá nhân của 

chúng ta, chúng ta có thể nói rằng bài học lớn nhất mà 

chúng ta học được từ Covid-19 là nhận thức rằng tất cả 

chúng ta đều cần nhau, rằng kho báu lớn nhất của chúng ta, 

nhưng cũng mỏng manh nhất của chúng ta, là tình huynh 

đệ của con người, được thiết lập trên nền tảng chúng ta là 

các anh chị em, con cái của Chúa, và không ai có thể tự cứu 

mình. Do đó, điều khẩn cấp là phải cùng nhau tìm kiếm và 

cổ võ các giá trị phổ quát có thể hướng dẫn sự phát triển 

của tình huynh đệ nhân loại này. Chúng ta cũng học được 

rằng sự tin tưởng mà chúng ta đặt vào sự tiến bộ, công 

nghệ và hiệu quả của sự toàn cầu hóa không chỉ quá mức 

mà còn biến thành sự sùng bái cá nhân và ngẫu tượng, làm 

tổn hại đến chính lời hứa về công bằng, sự hòa hợp và hòa 

bình mà chúng ta đã hết sức tìm kiếm. Trong thế giới phát 
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triển nhanh chóng của chúng ta, các vấn đề phổ biến về bất 

bình đẳng, bất công, nghèo đói và phân biệt đối xử tiếp tục 

gây ra tình trạng bất ổn và xung đột, đồng thời tạo ra bạo 

lực và thậm chí là chiến tranh. 
 

Một mặt, đại dịch đã cho thấy rõ tất cả những vấn đề đã 

nêu trên, mặt khác, nó cũng có những tác động tích cực: 

khiêm nhường lại, suy nghĩ lại về một thái độ tiêu dùng và 

một ý thức mới về tình liên đới, điều khiến chúng ta nhạy 

cảm hơn với nỗi đau khổ của người khác và nhu cầu của 

họ. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến những nỗ lực, mà trong 

một số trường hợp thực sự là anh hùng, được thực hiện bởi 

tất cả những người đã làm việc không mệt mỏi để giúp mọi 

người có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng một cách tốt 

nhất có thể. 
 

Từ kinh nghiệm này xuất phát một nhận thức mạnh mẽ mời 

gọi tất cả, các dân tộc và các quốc gia, đặt lại ở vị trí trung 

tâm từ ngữ “cùng nhau”. Bởi vì chính cùng với nhau, trong 

tình huynh đệ và liên đới, chúng ta xây dựng hòa bình, đảm 

bảo công lý và thoát khỏi những thảm họa lớn nhất. Thật 

vậy, những phản ứng hiệu quả nhất đối với đại dịch đến từ 

các nhóm xã hội, các tổ chức công và tư, cũng như các tổ 

chức quốc tế biết đặt qua một bên lợi ích cụ thể của họ và 

tham gia vào các lực lượng để đối phó với các thách đố. 

Chỉ có nền hòa bình phát xuất từ tình yêu thương huynh đệ 

và vô vị lợi mới có thể giúp chúng ta vượt qua những 

khủng hoảng cá nhân, xã hội và toàn cầu. 
 

4. Mặc dù vậy, vào đúng thời điểm mà chúng ta dám hy 

vọng rằng những giờ phút đen tối nhất của đại dịch Covid-

19 đã qua đi, thì một thảm họa khủng khiếp mới lại giáng 

xuống nhân loại. Chúng ta đã chứng kiến sự tấn công dữ 

dội của một tai họa khác: một cuộc chiến khác, ở một mức 

độ nào đó giống như cuộc chiến của Covid-19, nhưng được 

thúc đẩy bởi những chọn lựa sai lầm của con người. Cuộc 

chiến ở Ucraina đang mang đến những nạn nhân vô tội và 

gieo rắc sự bất an, không chỉ giữa những người bị ảnh 

hưởng trực tiếp, mà còn lan rộng và không chừa một ai, kể 

cả những người ở cách xa hàng ngàn cây số cũng phải chịu 

những tác động phụ của nó - chúng ta chỉ cần nghĩ đến sự 

thiếu hụt ngũ cốc và giá nhiên liệu. 
 

Rõ ràng, đây không phải là thời kỳ hậu Covid mà chúng ta 

đã hy vọng hoặc mong đợi. Thực tế là cuộc chiến này, cùng 

với tất cả các cuộc xung đột khác trên toàn cầu, là một 

bước thụt lùi cho toàn thể nhân loại chứ không chỉ cho các 

bên liên quan trực tiếp. Trong khi vắc-xin cho Covid-19 đã 

được tìm ra, các giải pháp phù hợp cho cuộc chiến vẫn 

chưa được tìm thấy. Chắc chắn, vius chiến tranh khó khắc 

phục hơn virus làm tấn công cơ thể chúng ta, bởi vì nó 

không đến từ bên ngoài chúng ta, nhưng từ bên trong trái 

tim con người bị tội lỗi làm hư hỏng (x. Tin Mừng Marcô 

7,17-23). 
 

5. Vậy chúng ta được yêu cầu làm gì? Trước hết, hãy để 

trái tim của chúng ta được thay đổi bởi kinh nghiệm của 

chúng ta về cuộc khủng hoảng, để Thiên Chúa, vào thời 

điểm này trong lịch sử, biến đổi các tiêu chí thông thường 

của chúng ta về thế giới và thực tại xung quanh. Chúng ta 

không còn có thể chỉ nghĩ đến việc dành không gian cho lợi 

ích cá nhân hoặc quốc gia của mình; thay vào đó, chúng ta 

phải suy nghĩ về lợi ích chung, nhận ra rằng chúng ta thuộc 

về một cộng đồng lớn hơn, và mở rộng tâm trí và trái tim 

của chúng ta cho tình huynh đệ nhân loại phổ quát. Chúng 

ta không thể tiếp tục chỉ tập trung vào việc bảo vệ chính 

chúng ta; đúng hơn, đã đến lúc tất cả chúng ta phải nỗ lực 

chữa lành xã hội và hành tinh của chúng ta, đặt nền móng 

cho một thế giới công bằng và hòa bình hơn, đồng thời cam 

kết nghiêm túc theo đuổi một điều tốt đẹp thực sự của 

chung mọi người. 
 

Để làm được điều này và để có một cuộc sống tốt đẹp hơn 

sau đại dịch Covid-19, chúng ta không thể bỏ qua một thực 

tế căn bản, đó là nhiều cuộc khủng hoảng về đạo đức, xã 

hội, chính trị và kinh tế mà chúng ta đang trải qua đều có 

mối liên hệ với nhau và những điều mà chúng ta xem là 

những vấn đề tách biệt lại thực sự là nguyên nhân và ảnh 

hưởng của nhau. Do đó, chúng ta được kêu gọi đương đầu 

với những thách đố của thế giới chúng ta trong tinh thần 

trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Chúng ta phải xem lại vấn đề 

đảm bảo sức khỏe cộng đồng cho mọi người. Chúng ta phải 

cổ võ các hành động thúc đẩy hòa bình và chấm dứt các 

cuộc xung đột và chiến tranh đang tiếp tục sinh ra nghèo 

đói và chết chóc. Chúng ta cần khẩn trương chung tay 

chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và thực hiện các 

biện pháp rõ ràng và hiệu quả để chống biến đổi khí hậu. 

Chúng ta cần chiến đấu với virus bất bình đẳng và đảm bảo 

lương thực cũng như công việc xứng đáng cho tất cả mọi 

người, hỗ trợ những người thậm chí không có mức lương 

tối thiểu và đang gặp rất nhiều khó khăn. Bi kịch các dân 

tộc bị đói khiến chúng ta bị thương tổn. Chúng ta cũng cần 

phát triển các chính sách phù hợp để chào đón và hội nhập 

những người di cư và những người mà xã hội của chúng ta 

loại bỏ. Chỉ bằng cách quảng đại đối phó với những tình 

huống này, với một lòng vị tha được linh hứng bởi tình yêu 

vô biên và nhân hậu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể 

xây dựng một thế giới mới và góp phần mở rộng vương 

quốc của Người, là một vương quốc của tình yêu, công lý 

và hòa bình. 
 

Khi chia sẻ những suy nghĩ này, tôi hy vọng rằng trong 

Năm Mới sắp tới, chúng ta có thể bước đi cùng nhau, trân 

trọng những bài học mà lịch sử đã dạy cho chúng ta. Tôi 

xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những Người đứng 

đầu Nhà nước và Chính phủ, những Người đứng đầu các 

Tổ chức Quốc tế và những nhà lãnh đạo của các tôn giáo 

khác nhau. Tôi cầu chúc tất cả những người nam nữ thiện 

chí, như là những nghệ nhân của hòa bình, hoạt động từng 

ngày, để biến năm nay thành một năm tốt đẹp! Xin Đức 

Maria Vô Nhiễm, Mẹ Chúa Giêsu và Nữ Vương Hòa Bình, 

cầu bầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. 
 

Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2022 
 

Phanxicô 
 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-12/dtc-phanxico-su-

diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-thu-56-2023.html 
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CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA – 

THÁNG 1, 2023 
 

Cầu cho các nhà giáo dục. Chúng ta hãy cầu nguyện để 

các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy 

về tình huynh đệ hơn là ganh đua, cũng như biết ưu tiên 

giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG 

– 2023 
 

 Chúa Nhật, mồng 1 tháng Giêng – LỄ THÁNH 

MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lễ trọng. Ngày thế 

giới cầu nguyện cho hòa bình. Bổn mạng ca đoàn 

Seraphim. TẾT DƯƠNG LỊCH 2023. 
 

 Thứ Hai, mồng 2 tháng Giêng: Thánh Ba-xi-li-ô Cả và 

Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, tiến sĩ Hội 

Thánh. Lễ nhớ. 
 

 Thứ Ba, mồng 3 tháng Giêng: Danh Thánh Chúa     

Giê-su. 
 

 Thứ Tư, mồng 4 tháng Giêng: Thánh Elizabeth Ann 

Seton, tu sĩ. Thánh nữ Giê-đi-la-va Lam-bê-ca, Huynh 

Đoàn Đa-minh giáo dân. Lễ nhớ. 
 

 Thứ Năm, mồng 5 tháng Giêng: Thánh Gio-an 

Neumann, CSsR, Giám mục. Lễ nhớ. 
 

 Thứ Sáu, mồng 6 tháng Giêng: Thánh André Bessette, 

tu sĩ. 
 

 Thứ Bảy, mồng 7 tháng Giêng: Thánh Rây-mun-đô    

Pê-nha-pho, O.P., linh mục. Lễ nhớ.  
 

 Chúa Nhật, mồng 8 tháng Giêng: LỄ CHÚA HIỂN 

LINH. 
 

 Thứ Hai, mồng 9 tháng Giêng: CHÚA GIÊSU CHỊU 

PHÉP RỬA. Lễ kính. 
 

 Thứ Sáu, ngày 13 tháng Giêng: Thánh Hi-la-ri-ô, giám 

mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Đa-minh Phạm Trọng 

Khảm, quan án, tử đạo Việt Nam. Bổn mạng Huynh 

Đoàn Đa-minh Phạm Trọng Khảm. 
 

 Từ Thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng đến Chúa Nhật, 

ngày 15 tháng Giêng: HỘI CHỢ TẾT – XUÂN 

ĐOÀN KẾT tại Dulles Expo Center - Chantilly, 

Virginia. 
 

 Chúa Nhật, ngày 15 tháng Giêng: CHÚA NHẬT II 

THƯỜNG NIÊN – NĂM A. 

 Thứ Ba, ngày 17 tháng Giêng: Thánh Antôn, viện phụ. 

Lễ nhớ. 
 

 Thứ Tư, ngày 18 tháng Giêng: Thánh Ma-ga-ri-ta 

Hung-ga-ry, O.P., trinh nữ. Lễ nhớ. Bắt đầu tuần lễ cầu 

cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu.  
 

 Thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng: Thánh Fa-bi-a-nô, 

giáo hoàng, tử đạo và thánh Sê-bas-ti-a-nô, tử đạo. 
 

 Từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng đến Thứ Bảy, 

ngày 21 tháng Giêng: HỘI VUI XUÂN tại Hội 

Trường Trần Duy Nhất – Giáo xứ. 
 

 Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng: Thánh A-nê, trinh nữ, 

tử đạo. Lễ nhớ. TẾT GIAO THỪA MỪNG NĂM ÂM 

LỊCH QUÝ MÃO 2023. 
 

 
 

 Chúa Nhật, ngày 22 tháng Giêng: 

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – 

NĂM A. MỒNG MỘT TẾT 

NGUYÊN ĐÁN: Cầu Bình An Cho 

Năm Mới. 
 

 Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng: 

MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN: 

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. 
Ngày cầu nguyện cho thai nhi được luật 

pháp bảo vệ. 
 

 Thứ Ba, ngày 24 tháng Giêng: MỒNG BA TẾT 

NGUYÊN ĐÁN: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc 

Làm. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục, tiến sĩ 

Hội Thánh. Lễ nhớ. 
 

 Thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng: Thánh Phao-lô Tông 

Đồ Trở Lại. Lễ kính. Bổn mạng Chương Trình Giáo Lý 

/ Việt Ngữ. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hợp 

nhất. 
 

 Thứ Năm, ngày 26 tháng Giêng: Thánh Ti-mô-thê-ô 

và thánh Ti-tô, giám mục. Lễ nhớ.  
 

 Thứ Sáu, ngày 27 tháng Giêng: Thánh An-giê-la        

Mê-ri-si, trinh nữ.  
 

 Thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng: Thánh Tô-ma              

A-qui-nô, O.P., linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  
 

 Chúa Nhật, ngày 29 tháng Giêng: CHÚA NHẬT IV 

THƯỜNG NIÊN – NĂM A. 
 

 Thứ Ba, ngày 31 tháng Giêng: Thánh Gio-an Bos-co, 

linh mục. Lễ nhớ.  
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CHÚC MỪNG BỔN MẠNG  
 

Giáo xứ cũng xin gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Ca 

Đoàn Seraphim nhân dịp lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa 

Trời (mồng 1 tháng 1). 
 

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ 

Maria, đổ tràn hồng ân xuống trên từng gia đình trong giáo 

xứ chúng ta, cách riêng Ca Đoàn Seraphim và quý chị em 

có tên thánh bổn mạng Maria. 

 

LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN 
 

Giáo xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân vào 

Chúa Nhật, mồng 5 tháng 2, 2023, lúc 1 giờ chiều. Khóa 

học kéo dài trong 8 tuần, từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều.  
 

Xin tất cả các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống 

hôn nhân ghi danh tham dự. Đây là điều kiện buộc của 

Giáo Phận Arlington trước khi tiến hành thủ tục hôn phối 

tại giáo xứ. Đơn ghi danh có để sẵn tại phía cửa chính nhà 

thờ.  
 

Mọi chi tiết về Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân, xin liên lạc 

trực tiếp với cha Giuse Vũ Minh Tiến (703) 973-9897. 
 

 
 

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

ARLINGTON, VIRGINIA 

HỘI VUI XUÂN QUÝ MÃO TẠI GIÁO XỨ 
 

Quý Hội Đoàn thân mến, 
 

Trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, Giáo xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam - Arlington, Virginia, sẽ tổ chức 

Hội Vui Xuân Quý Mão, tại Hội Trường Trần Duy Nhất. 

Vào cửa miễn phí – Xin kính mời. 
  

Thời gian: Thứ sáu, ngày 20 tháng 1, 2023, từ 7:30 tối 

đến 11:00 tối. 
 

Thứ bẩy, ngày 21 tháng 1, 2023, từ 8:30 

sáng đến 11:00 tối. 
 

Hội Vui Xuân trước hết là dịp để mọi người trong Giáo xứ 

qui tụ vui Xuân - Đón Tết với những trò chơi vui nhộn, hoa 

tươi, bánh chưng nóng và các món ăn truyền thống để chào 

đón Năm Mới Quý Mão với niềm hy vọng tràn đầy niềm 

vui, bình an và ân lộc của Chúa; đồng thời, đây cũng là dịp 

cho quý hội đoàn thuộc Giáo xứ gây quỹ giúp những sinh 

hoạt và chi tiêu của hội đoàn trong năm. Vì thế, chúng con 

chính thức mời gọi quý ban, ngành, đoàn thể và quý ca 

đoàn hưởng ứng Hội Vui Xuân Quý Mão của Giáo xứ bằng 

cách ghi danh tham gia bán và phục vụ các gian hàng để 

giúp đem bầu khí Tết về với cộng đoàn và làm cho Hội Vui 

Xuân được sinh động và vui tươi. Năm nay các hội đoàn 

bán hàng sẽ không cần chia tiền lời cho Giáo xứ, chỉ cần 

đóng $40.00 tiền dọn dẹp cho hai ngày Hội Vui Xuân. 

Thể lệ ghi danh 
 

1.  Quý hội đoàn không được ghi danh bày bán bánh chưng 

và dưa món vì món này dành riêng cho Giáo xứ. 
 

2.  Mỗi hội đoàn chỉ được sắp xếp 1 bàn tại Hội Trường 

Trần Duy Nhất. 
 

3.  Quý hội đoàn có thể gởi điện thư chi tiết những món 

hàng và giá tiền về email: levydang@hotmail.com hoặc 

text: 703-244-4772. Các món ăn có thể trùng nhau 2 lần 

mà thôi (ví dụ, nếu một món ăn đã có 2 hội đoàn bán 

rồi, thể các hội đoàn khác phải tìm món ăn khác (để 

tránh độc tài giá cả). Quý hội đoàn nào ghi danh sớm sẽ 

được ưu tiên cho các món hàng của mình. 
 

4.  Các món ăn chính như: Phở, Bún Bò Huế, Bún Riêu, 

Cháo Lòng, Hủ Tiếu, và các món nước tương tự sẽ được 

sắp xếp quầy bán gần nhà bếp. 
 

5.  Quý hội đoàn có thể sử dụng các phòng học cho các 

gian hàng trò chơi, hớt tóc hay chụp hình. 
 

6.  Quý hội đoàn sẽ phải tự lo các bếp nấu (gas và điện), 

dây cắm điện và bình chữa lửa (fire extinguisher).  
 

Chương trình văn nghệ 
 

Để cho Hội Vui Xuân được sống động và vui nhộn, xin quý 

hội đoàn và cá nhân tham gia góp vui văn nghệ bằng cách 

ghi danh với anh Nguyễn Vọng (571) 437-4586; chị Phạm 

Quỳnh Mai 571) 275-1102; và chị Nguyễn Hồng Nhung 

(202) 277-5498. 

 

Những ngày và giờ cần được lưu ý 
 

1. Ghi danh tham gia bán hàng bắt đầu từ Thứ hai, ngày 26 

tháng 12, 2022 cho đến Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1, 2023. 
 

2. Bốc thăm các gian hàng: Chúa Nhật, ngày 15 tháng 1, 

2023, tại nhà thờ lúc 1 giờ chiều. (Hội trưởng có thể đề 

cử người đại diện tham gia việc bốc thăm nếu không 

đến được). 
 

3. Thứ năm, 19 tháng 1, 2023, từ 10:00 sáng đến 10:00 tối: 

Quý hội đoàn có thể đến nhà thờ để trang trí cho gian 

hàng của mình. 
 

Mọi chi tiết và thắc mắc về hai ngày Hội Vui Xuân, xin 

liên lạc với Ban Thường Vụ Giáo Xứ hoặc anh Đặng Đình 

Kết (703) 244-4772. 
 

Xin cảm ơn toàn thể quý vị. 

 
Lm. Giuse Đặng Quốc An, O.P. 

Cha xứ 
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HẠN CHÓT TRẢ LẠI VÉ SỐ HỘI CHỢ TẾT – 

XUÂN ĐOÀN KẾT 2023 
 

Theo như dự định thì cuối tuần này là hạn chót để gửi vé xổ 

số gây quỹ phát triển về cho Ban Tổ Chức. Nhưng cho đến 

hôm nay con số vé số nhận được còn rất ít, chưa bằng một 

nửa con số năm ngoái. Vì vậy Giáo Họ Đức Mẹ La Vang 

tha thiết kêu gọi quý ông bà và anh chị em mua ủng hộ và 

gửi về cho giáo họ, bằng cách bỏ vào rổ xin tiền trong các 

Thánh lễ. Cuối tuần tới, mồng 8 tháng 1, 2023, là hạn chót. 
 

Chân thành cảm ơn quí ông bà, anh chị em, và xin Chúa trả 

công bội hậu cho lòng quảng đại của mọi người. 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG 

NHÂN TIN MỪNG” 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN 

MỪNG” do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực 

hiện. Chương trình phát thanh vào lúc 9 giờ sáng Chúa 

Nhật trên Băng Tần WRLD Channel 30: Cox Cable: Falls 

Church, Fairfax County; Verizon FiOS TV: Falls Church, 

Fairfax County, Loudoun County, Leesburg, Prince 

William County, Stafford County, Fredericksburg. Hoặc 

nghe qua hệ YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=RSyu5PFY2Wg 

 

THÔNG TIN VÀ SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ 
 

Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin và sinh hoạt 

liên quan đến Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 

Arlington, Virginia, xin gởi E-mail về office@cttdva.com 

để được đăng nhập vào E-mail group của Giáo xứ. 

 

TIỀN NHẬN ĐƯỢC TRONG TUẦN 

(24/12/2022 – 25/12/2022) 
 

Tiền quyên góp các lễ Thứ Bảy Đêm Chúa Giáng Sinh và 

Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh                           $19,406.00 

Hộp tiền giúp người nghèo                                     $276.00 

Hộp tiền nến khấn                                                  $983.00 

Hộp tiền quà Chúa Hài Đồng                                 $223.00 

Lệ phí quảng cáo trên Bản Tin Hiệp Nhất             $300.00 

Lệ phí làm bảng đá tưởng nhớ thân nhân            $5,000.00 

Bao thư quỹ phát triển & Bảo trì Giáo xứ              $875.00 
 

TỔNG CỘNG:                                         $27,063.00 

 

NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU BỆNH TẬT TRONG 

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ XIN CẦU NGUYỆN 
 

Bà Lương-Trần Thanh-Hoa, bà Nguyễn Thị Danh, bà 

Nguyễn Thị Thanh Thủy, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, cháu 

Đỗ John Joseph và Đỗ John Paul. 

Ý LỄ TRONG TUẦN (Người xin để trong ngoặc) 
 

Thứ Hai: 02/01/2023 Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh            

Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, 

tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ 

Lễ 8:00AM Đaminh Đỗ Viết Cận  

Đaminh Đỗ Viết Viễn 

Đôminicô Đinh Văn Phán (Chị Bá) 

Giuse Đaminh Tạ Duy Tân (gđ. Cô Tân và 

các con) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Mai Đông Khánh (Ngọc Bá) 

Phêrô Maria Vũ Văn Lung 

Anna Vũ Thị Thảo (Mai Nhung và các con) 

Anna Vũ Thị Thược (Mai Nhung và các con) 

Maria Hoàng Thị Ninh (gđ. Lan Hương) 

Maria Phạm Thị Cài 

Maria Phạm Thị Ngài 

Têrêsa Đỗ Thị Hồng Ngọc 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Đỗ Thị Loan xin tạ ơn và xin ơn bình an 

Lưu Bích và Mạnh Hiển xin ơn bình an và 

chữa lành cho bà Mộng Hằng 

Gia đình Hùng Phượng xin ơn bình an cho 

gia đình và các con 

Gia đình Nhung - Phượng xin ơn bình an 

 

Lễ 7:00PM Anna Nguyễn Thị Lê (gđ. Vũ Thế Ban) 

Linh hồn Batôlômêô 

Linh hồn Gioan  

Phêrô Bùi Văn Chung (Ngọc, Phúc, Thịnh) 

Maria Phạm Thị Hạc (Nguyễn Đào Thùy) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Các linh hồn cha mẹ nội ngoại (N.V. Phú) 

 

Thứ Ba: 03/01/2023 Danh Thánh Chúa Giê-su 

Lễ 8:00AM Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

Gioan B. Trần Kim Quang (Nguyễn Phi) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Mai Đông Khánh (Ngọc Bá) 

Vincent Nguyễn Hưng Thịnh (N. Annie) 

Maria Hoàng Thị Ninh (gđ. Lan Hương) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Các linh hồn ông bà, cha mẹ nội ngoại (gia 

đình Hùng Phượng) 

Gia đình Nhung - Phượng xin ơn bình an 

 

Lễ 10:00AM Thánh lễ an táng ÔNG GIACÔBÊ 

NGUYỄN VĂN MINH 

 

Lễ 7:00PM Maria Bùi Thị Chung (Nguyễn Đào Thùy) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các đẳng linh hồn (Phạm Thị Thu Hương) 

Các linh hồn 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

mailto:office@cttdva.com


 

8 

 

Gia đình Hoàng Vy xin ơn bình an 

Trần Kim Long xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và 

xin ơn bình an 

Trần Ngọc Ánh xin ơn chữa lành cho Đào 

Duy Cảnh 

Võ Ngọc xin tạ ơn 

 

Thứ Tư: 04/01/2023 Thánh Elizabeth Ann Seton, tu sĩ. 

Thánh nữ Giê-đi-la-va Lam-bê-ca, 

Huynh Đoàn Đa-minh giáo dân. 

Lễ nhớ 

Lễ 8:00AM  Cha Giuse Đinh Châu Trân (Michelle Chu & 

Jeanine Chu) 

Anrê Nguyễn Đắc Minh lễ giỗ 1 năm (gia 

đình Nguyễn Hồng) 

Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Mai Đông Khánh (Ngọc Bá) 

Maria Lâm Trần Linh Châu Ferguson lễ giỗ 

(bà Lâm Duy Tiên) 

Linh hồn Nguyễn Hoàng Vũ (Michelle Chu 

& Jeanine Chu) 

Các linh hồn (gđ. Hùng Phượng) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Gia đình Nhung - Phượng xin ơn bình an 

 

Lễ 7:00PM Anê Thành Lê Thị Nga lễ giỗ (Nguyễn Mạnh 

Hiển) 

Maria Bùi Thị Then (Nguyễn Đào Thùy) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Nguyễn Hương xin ơn bình an cho con 

Trần Thi Tammy xin ơn bình an 

Vũ Lộc xin ơn bình an 

 

Thứ Năm: 05/01/2023 Thánh Gio-an Neumann, CSsR, 

Giám mục. Lễ nhớ 

Lễ 8:00AM Đaminh Nguyễn Hữu Tâm (Hùng Phượng) 

Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

Gioan B. Trần Kim Quang (Nguyễn Phi) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Nguyễn Văn Phúc (Kim Hồng) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

 

Lễ 7:00PM Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các linh hồn (Nguyễn Đào Thùy) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Lê Nga xin tạ ơn 

Nguyễn Luân xin tạ ơn, xin ơn bình an và 

như ý 

Trần Minh Milo xin tạ ơn 

 

Thứ Sáu: 06/01/2023 Thánh André Bessette, tu sĩ 

Lễ 8:00AM  Anrê Nguyễn Đắc Minh lễ giỗ 1 năm (gia 

đình Nguyễn Hồng) 

Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Nguyễn Văn Dần (gđ. Hùng Phượng) 

Anna Vũ Thị Thảo (Bà Lê Minh Ngọc) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Nguyễn D Lianna xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ 

ba mẹ 50 hôn phối 

 

Lễ 7:00PM Gioan Baotixita Nguyễn Khắc Long lễ giỗ 

(Nguyễn Nhã) 

Maria Giuse Nguyễn Hữu Tố (Thống & Nữ) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Têrêsa Trần Thị Đào Thu (Nguyễn Lý) 

Các đẳng linh hồn (Trường - Trần Trinh) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Ngô Phương xin tạ ơn gia đình Thánh Gia 

Nguyễn Đào Thùy xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ 

và thánh cả Giuse 

Xin ơn chữa lành 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin ơn bình an 

cho đoàn viên và gia đình 

 

Thứ Bảy: 07/01/2023 Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, 

O.P., linh mục. Lễ 

Lễ 8:00AM Anbertô Nguyễn Ngọc Đàng lễ giỗ 

Đaminh Phạm Hiền (gđ. Hùng Xuyến) 

Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

Gioan B. Trần Kim Quang (Nguyễn Phi) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Mai Viết Huy lễ giỗ 6 năm (Nguyễn 

Jasmine) 

Giuse Trần Bình Hải (gia đình) 

Anna Võ Thị Mừng (Lê Văn An) 

Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (Hùng Xuyến) 

Têrêsa Phùng Thị Hà (gđ. Hùng Phượng) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Gia đình Nguyễn Jasmine xin tạ ơn và xin ơn 

bình an 

Nguyễn D Joanne xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ 

ba mẹ 50 hôn phối 

Nguyễn Đào Thùy xin ơn bình an cho gia 

đình các con và các cháu 

 

Lễ 10:00AM Thánh lễ an táng BÀ MARIA NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

 

LỄ CHÚA HIỂN LINH (THỨ BẢY: 07/01/2023) 

THÁNH LỄ 6 GIỜ CHIỀU 

Phêrô Trần Hữu Huy (bạn bè thân hữu) 

Phêrô Trần Hữu Huy (Ca Đoàn và Đoàn TNTT) 

Maria Lê Thị Nga (Phan Lê Thảo Trúc) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các linh hồn (gia đình) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Gia đình Đỗ Vinh Quang xin ơn bình an 

Nguyễn Linh xin ơn bình an cho cho gia đình và các con, 

các cháu, chắt 

Nguyễn Linh xin ơn bình an cho hai chị và bà con nội 

ngoại 
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LỄ CHÚA HIỂN LINH (CHÚA NHẬT: 08/01/2023) 

THÁNH LỄ 8 GIỜ SÁNG  

Cha Đaminh Nguyễn Văn Đằng (Trần Thị Phương Dung) 

Anbertô Nguyễn Ngọc Đàng lễ giỗ 

Đaminh Nguyễn Văn Đáp (gia đình) 

Đôminicô Đinh Văn Phán (gia đình) 

George Alden Burgess (cô Dung) 

Giuse Mai Đông Khánh (anh chị Phương Quang) 

Giuse Mai Đông Khánh (gđ. Nguyễn) 

Giuse Mai Đông Khánh (Thành Chi) 

Giuse Nguyễn Văn Chủ (Nguyễn Anh) 

Giuse Trần Bình Hải (gia đình) 

Giuse Trần Mùi (bạn Thành) 

Phaolô Trần Đức Thanh (gđ. Nhựt Đài) 

Phaolô Trần Văn Ngươn (gđ. Bình Nhung) 

Phêrô Hồ Văn Nhứt (Văn Ngọc Phương) 

Phêrô Hoàng Sao (gđ. Đệ Mùi) 

Phêrô Hoàng Thanh Nghĩa (gđ. Đệ Mùi) 

Catarina Đào Thị Mót (Văn Ngọc Phương) 

Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương) 

Mácta Hoàng Thị Chiêu (Lê Thị Huệ) 

Mácta Hoàng Thị Quy (gđ. Đệ Mùi) 

Maria Đỗ Thị Hường lễ giỗ (gđ. Hiệp Hùng) 

Maria Lê Thị Phước (gđ. Nhựt Đài) 

Maria Lưu Thị Bắc (Mai Mai) 

Maria Nguyễn Thị Hồng (gđ. Hùng Phượng) 

Maria nguyễn Thị Ngon (gđ. Tiến) 

Maria Trần Thị Minh Tâm (gđ. Ngô Vinh) 

Maria Vũ Thị Bình (Kim Hồng) 

Các linh hồn 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Gia đình Phạm Hoàng xin tạ ơn và xin ơn bình an 

Mai Phương xin ơn chữa lành và bình an cho gia đình 

 

LỄ CHÚA HIỂN LINH (CHÚA NHẬT: 08/01/2023) 

THÁNH LỄ 10 GIỜ SÁNG  

Anphongsô Đoàn Văn Thiện (gia đình) 

Antôn Đào Duy Tể (gđ. Hùng Linh) 

Antôn Lê Duy Trọng (gđ. Tracy) 

Augustinô Trần Thành Công (Hồ Huyền và các con) 

Đaminh Phạm Hiền (gđ. Hùng Xuyến) 

Emmanuel Triệu Võ Văn Đồng (Nguyễn Thị Nhung) 

Gioan Baotixita Trần Kim Quang (Nguyễn Phi) 

Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình) 

Giuse lễ giỗ (T. Luu) 

Inhaxiô Võ Văn Tẩu (Nguyễn Thị Nhung) 

Phaolô Võ Văn Mẫn (Nguyễn Thị Cúc) 

Phêrô Nguyễn Văn Thọ (Ngô Thị Vân) 

Anê Phạm Agnes (Võ Thu Phong) 

Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gđ. Hùng Xuyến) 

Gabriel Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (Lê Ngọc Giáo)  
Maria Nguyễn Thị Huyền (Nguyễn Thị Cúc) 

Linh hồn Trịnh Văn Hùng 

Các linh hồn (gđ. Tracy) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Các linh hồn (Tina) 

Các linh hồn nơi luyện ngục (Trần Thế Bình) 

Các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân 

(Nguyễn Thị Nhung) 

Maria Nguyễn Mộng Yến (Nguyễn Đ. Thục và con cháu) 

Huỳnh Thùy Trâm xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và thánh 

Giuse 

Lê Sarah xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin ơn bình an cho 

gia đình 

Nguyễn D Andrew xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ ba mẹ 50 hôn 

phối 

Nguyễn Thị Nhung xin ơn bình an cho năm mới 

Nguyễn Thị Nhung xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả 

Giuse 

Phạm Thủy xin tạ ơn và xin ơn bình an 

Hiệp Sĩ Đoàn 9655 xin cho các hiệp sĩ và thành viên trong 

gia đình đã qua đời 

 

LỄ CHÚA HIỂN LINH (CHÚA NHẬT: 08/01/2023) 

THÁNH LỄ 12 GIỜ TRƯA 

Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim) 

Gioan Lê Ngọc Tứ (Phan Tina) 

Giuse Mai Đông Khánh (Ca đoàn Seraphim) 

Giuse Trần Văn Sang (Nguyễn Thanh Tâm) 

Giuse Vũ Đăng Dung (vợ và các con) 

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Màu (Nguyễn Thủy Megan) 

Phaolô Nguyễn Quang Sanh (Nguyễn Thị Huệ) 

Phêrô Lai Quang (Lai Kim) 

Phêrô Nguyễn Khắc Công (ÔB. Nguyễn Khắc Trực) 

Vincent Nguyễn Duy Dân (gđ. Saigon USA) 

Anê Nguyễn Thị Im (Nguyễn Thị Xuân Loan) 

Mácta Hoàng Thị Kim Dung (Cao Xuân Dũng) 

Maria Bùi Thị Tốt (Phan Tina) 

Maria Lê Thị Đức (cô chú Hoàng - Lang) 

Maria Nguyễn Ngọc Hương (Lai Kim) 

Maria Nguyễn Thị Lan (Lai Kim) 

Marie Pascal Trần Thị An (Nguyễn Thanh Tâm) 

Linh hồn Lai Ngọc Anh (Lai Kim) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Nguyễn Thanh Tâm xin ơn như ý 

Gia đình bà Nguyễn Nhuận xin tạ ơn, xin ơn bình an và 

như ý 

 

LỄ CHÚA HIỂN LINH (CHÚA NHẬT: 08/01/2023) 

THÁNH LỄ 7 GIỜ TỐI  

Linh hồn Batôlômêô (Trần Thúy Mai) 

Maria Phạm Thị Y (Vũ Thủy) 

Maria Trần Thị Lý (Đỗ Đam & Cường) 

Các linh hồn (Dương Tiên & Phạm Ken) 

Xin ơn bình an cho Hồn Nhỏ và gia đình 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

Xin goïi Nguyeãn Ly: (703) 371-0107 

 

               

 

24HOUR SERVICE 
 
 

VIỆC NHỎ HAY LỚN 

ĐIỆN NƯỚC GAS MÁY LẠNH 

BUILD NHÀ TIỆM 

REMODELING KITCHEN & BATHROOM 
 

CALL OR TEXT 

571-523-7907 
 

LICENSED & INSURANCE 

Doøng Meán Thaùnh Giaù Ñaø Laït 
 

 
Preschool for Ages 2 - 5 

 

10917 Marilta Court          Open Hours: 
Fairfax, VA 22030            7:00AM - 6:00PM 
Tel: (703) 591-0862        Monday - Friday 

ĐIỆN & ĐIỆN LẠNH 
 

Chuyên sửa chữa, lắp ráp & bảo trì hệ 
thống máy lạnh / sưởi, điện, nước, gas. 
Tận tâm, uy tín, chất lượng, giá cả phải 
chăng.  
 

Liên lạc: Nguyễn Cường 
Điện thoại: 571-290-8522 

 

TOTAL DENTAL CARE 
Dr. LINH NGUYEN, D.D.S 

5017-B Backlick Rd 
Annandale, VA 22003 

Tel (703) 256-1183 
Fax (703) 256-2889 

 

  Giờ làm việc:  Mon, Tues: 9:am-8:pm 
        Thur. Fri & Sat. 9:am-6:pm 

` 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
PHỞ 75 

RESTAURANT 
 

AUTHENTIC VIETNAMESE BEEF 
NOODLE SOUP 

 

Open daily 9:00AM-8:00PM 
3103 Graham Rd, Suite B 
Falls Church, VA 22042 

Tel. (703)204-1490 * Fax: (703)204-4615 
 

Other Locations: 
 

Arlington, VA  (703)525-7355 
Herndon, VA  (703)471-4145 
Langley Park, MD (301)434-7844 
Rockville, MD  (301)309-8873 
Northeast Philly, PA (215)743-8845 
South Philly, PA  (215)271-5866 

THANH SƠN TOFU 
Lò Ðậu Hũ Thanh Sơn 

6397 A Wilson Blvd 
Falls Church  VA 22044 

(703) 534-1202 
 

Chuyên sản xuất các loại: đậu hũ sống, đậu 
hũ chiên (hành hoặc xả ớt), đậu hũ nước 
đường lá dứa, đậu hũ nước đường gừng, sữa 
đậu nành nóng và lạnh, nước rau má. 
 
Đặc biệt: Bánh cuốn tráng hơi tại chỗ, các 
món ăn chay, các loại sinh tố trân châu, các 
loại xôi chè, chả giò. 
 

Giờ mở cửa: 7 ngày trong tuần 
                      từ 9:00AM đến 8:00PM 

 

Phôû laø ñaëc saûn queâ höông  

Danh tieáng vang löøng khaép boán phöông  
 

Phôû Ngoïc Höng  

Vietnamese Restaurant 
 

3508 Courtland Dr 

Falls Church, VA 22041 

703-347-7575 
 

Business Hours: 

 Monday-Friday: 10:00AM-9:00PM 

 Tuesday: Closed  

 Saturday-Sunday:10:00AM-9:00PM 

AVAILABLE  
6 months for $200.00 

1 year for $400.00 
 

Xin quí vị vui lòng liên lạc trực tiếp với: 
Anh Lý Trường Hiệp: ÐT: 571-214-3172 

hippolytsc@yahoo.com  

Pro Master Heating Cooling  
Plumbing Electric LLC 

 

Nhận sửa chữa lắp ráp máy lạnh, máy sưởi,  
bình nước nóng và hệ thống điện nước.  

Có bằng và bảo hiểm. 
Có nhận sửa xe tại nhà trên 22 năm kinh nghiệm. 

 

Xin liên lạc Thắng: 484-529-2825 

www.bepvietrestaurant.com 
 

703-345-1103 
 

3000 Annandale Rd           Falls Church VA 22042 
  

Monday — Saturday:   11AM - 9PM 
         Sunday:  CLOSED 

 

   

Tiệm vùng Alexandria, Virginia 

 rất đông khách  
 

Cần nhiều thợ nails trẻ 

tính tình vui vẻ, làm việc có tâm 

INCOME ổn định 

Nếu cần bao lương $1200 trở lên 
 

Xin liên lạc: (703) 981-6001 

AVAILABLE  
6 months for $200.00 

1 year for $400.00 
 

Xin quí vị vui lòng liên lạc trực tiếp với: 
Anh Lý Trường Hiệp: ÐT: 571-214-3172 

hippolytsc@yahoo.com  

mailto:hippolytsc@yahoo.com
mailto:hippolytsc@yahoo.com

