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THÀNH LẬP 21/10/2019
Cha GIOAN NGUYỄN VŨ VIỆT

Chánh xứ

Thứ Bảy: Thánh Lễ CN: 6 giờ chiều
 CHÚA NHẬT

Lễ I: 7:30 sáng (Người lớn)
Lễ II: 9:30 sáng (Thiếu nhi)

TNTT: 11:00 – 12:00
Việt Ngữ: 12:00 - 1:00

Giáo lý: 1:00 – 2:15

GIỜ SINH HOẠT THIẾU NHI
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ &

CẦN THỢ
                                           Tiệm nail sắp khai trương 
gần trường Largo High School. Mở cửa 6 ngày, 
đóng cửa Chủ Nhật. Quý anh chị em nail tech 
vững tay nghề có ý thích tìm cho mình một nơi 
làm việc phù hợp, xin liên lạc:  727.386.4300.

LaVang Nail Spa

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
*Thứ hai (5/9): Ngày Lễ Labor Day,
  sẽ có thánh Lễ lúc 9:00 sáng, 
   không có thánh lễ chiều. 
  Xin mời mọi người tham dự.

Thứ Năm (8/9): *
  Lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ

*Thứ Sáu (9/9): lễ nhớ Thánh 
   Phêrô Claver, linh mục.

Bổn	mạng	Các	Bà	Mẹ	Công	Giáo

Đức	Giám	Mục	Robert	Lynch	trao	bằng	Thần	Học
4	năm	Thần	Học	và	Mục	Vụ	Giáo	Dân

“Ai không từ bỏ tất cả 
của cải mình có, 
thì không thể làm môn đệ Ta”.
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MỤC VỤ GIÁO DỤC

To Save A Thousand Souls #5
Học Hiểu Về Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ 

TÂM	LÝ	ẢNH	HƯỞNG	TƯ	CÁCH	SỐNG	NHƯ	THẾ	NÀO?	(Kỳ	II)
Ts. Trần Mỹ Duyệt 

ời Chúa trong Sách Khôn Ngoan giúp Lchúng ta tha�y rõ hơn thân phận con 
người của chıńh mo� i chúng ta. Thật phúc thay, 
dù chı ̉là thân phận của loài thụ tạo không the�  
nào hie�u tha�u ý điṇh của Thiên Chúa; dù xác 
thân con người ra� t giới hạn của đau ye�u bệnh 
tật; dù tâm ho� n con người bi ̣trıũ nặng bởi sự lo 
âu cơm áo gạo tie�n, Thiên Chúa va�n yêu thương 
và yêu thương con người nhie�u hơn nữa. 

Chúa Giêsu mang la�y thân phận con người đe�  
chia sẻ và chı ̉cho mo� i chúng ta con đường tım̀ 
đe�n tự do và hạnh phúc thật. Những nặng trıũ 
mo� i chúng ta mang la�y có the�  là do chúng ta quá 
bận tâm với những của cải vật cha� t và chưa 
nhận ra giá tri ̣Tin Mừng mà Chúa Giêsu ban 
tặng cho chúng ta. Chúng ta chı ̉thực sự hạnh 
phúc và bıǹh an khi chúng ta xác tıń ra�ng, mọi 
bie�n co�  xảy đe�n ngoài sự chủ ý của chúng ta sẽ là 
cơ hội đe�  chúng ta to� t hơn và được Chúa yêu 
nhie�u hơn.

“Lạy Chúa,
Nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa?
Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi?
Thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng,
Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.” 
                                                                                                   (Kh 9: 13,15)

Thân phận

Tạ ơn Chúa đã yêu con nhiều
và tiếp tục yêu con nhiều hơn nữa
qua những biến cố thăng trầm 
xảy đến trong đời con. 
                                                Amen.

Diocesan	&	Religious

It is necessary to specify that there is no such term as “Dòng 
Trie�u” and “Dòng Dòng.” The term "Diocesan" refers to priests 
belonging to the Diocese, under the authority of the Diocesan 
Bishop and usually serving in that Diocese.

Diocesan priests are not required to make three vows: 
Obedience, Poverty, and Chastity, but must promise to obey the 
Diocesan Bishop, live a celibate life of chastity, and choose a 
simple lifestyle that accompanies the laity.

Second, priests and religious join a religious order 
(Dominicans, Redemptorists, Jesuits, etc.) and live together in a 
community and serve others according to the charism of that 
Order; the charisms of each order vary according to what the 
founder of the order offers.

Religious (monks) must to take three vows: Obedience, 
Poverty, and Chastity. Some religious orders belonging to a 
clergy status will usually have priests in the congregation, but 
where the religious priests work depends on the superior of that 
order.

Tu	Triều	&	Tu	Dòng

Ca�n phải xác điṇh không có thuật ngữ đi tu “Dòng trie�u” và 
“Dòng dòng.” Thuật ngữ “tu trie�u” là chı ̉các linh mục thuộc ve�  
Giáo phận, thuộc quye�n của Giám mục Giáo phận và thường phục 
vụ tại Giáo phận a�y. 

Các linh mục trie�u không buộc phải kha�n ba lời kha�n: Vâng 
Lời, Khó Nghèo, Khie� t Tiṇh, nhưng phải hứa vâng lời Đức Giám 
Mục Giáo phận, so� ng độc thân khie� t tiṇh và chọn một lo� i so� ng 
đơn giản đo� ng hành với giáo dân.

Thứ đe�n các linh mục và  tu sı ̃ gia nhập vào một dòng tu 
(Đaminh, Chúa Cứu The� , Dòng Tên,…) và so� ng với nhau trong 
một cộng đoàn và phục vụ theo đặc sủng của Dòng tu a�y; đặc 
sủng của mo� i dòng khác nhau tuỳ theo linh đạo mà đa�ng sáng lập 
dòng đưa ra. 

Các tu sı ̃buộc kha�n ba lời kha�n: Vâng Lời, Khó Nghèo và Khie� t 
Tiṇh. Một so�  nhà dòng thuộc hội dòng Giáo sı ̃thường sẽ có linh 
mục trong hội dòng, tuy nhiên các linh mục tu sı ̃làm việc ở đâu 
thı ̀do quye�n quye� t điṇh của be�  trên của nhà dòng a�y. 

(A Guide for Discerning a Vocation to Priesthood and Religious Life)

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”
Trẻ sơ sinh có thể nhìn, nghe và ghi nhận tất cả những gì xảy ra chung quanh 

mình đến từ cha mẹ, anh, chị…Theo thời gian thì tất cả những lời ăn tiếng nói, 
hành động ấy tốt hay không tốt đều được thu vào bộ nhớ của chúng, để rồi sau đó 
tất cả những thông tin này sẽ được quay lại và mang ra áp dụng tùy môi trường hay 
hoàn cảnh.    

Hãy lấy thí dụ một em bé sinh ra trong một gia đình mà tối ngày người cha say 
xỉn, bài bạc, chửi mắng, hành khổ vợ con. Người mẹ chua ngoa, hành tỏi và đay 
nghiến chồng con. Người anh, người chị lêu lổng, cao bồi, du đãng, xì ke, ma túy 
hoặc xe sua, đua đòi. Em bé ấy suốt ngày nhìn, nghe, cảm, và là nạn nhân của 
những lời ăn, tiếng nói và cung cách sống như vậy, lớn lên em sẽ như thế nào. Đừng 

nói: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Tóm lại, dưới cái nhìn tâm lý phát triển và tâm lý giáo dục thì những 

tâm tính ấy, lối sống, lối suy nghĩ ấy có thể sửa đổi được không?
Làm sao để sửa đổi
a)Bản tính khó dời
Trước hết, hãy phân tích khía cạnh “không” trước.  Hình ảnh đầu tiên 

khi nghĩ đến việc thay đổi, hoàn lương một người theo nhận xét và kinh 
nghiệm người xưa là: “Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời.” Nhiều người, 
nhất là những phụ huynh theo đường lối giáo dục cứng rắn chủ trương: 
“Già đòn non nhẽ, đánh khỏe phải chừa”. Hoặc chúng ta có thể cảm 
nghiệm được những tháng năm dài tù tội, cực hình, tra tấn, nhồi sọ, 
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Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ
Chủ tịch - 

Phanxicô Xaviê Phan Thành Danh 
Maria Nguyễn Ánh Nguyệt

Phêrô Đỗ Ngọc Dũng
Phêrô Võ Hoàng

Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương
Ban Tài Chánh

Trưởng ban: Phaolô Dương Hồng Châu
Anna Hồ Thị Kiều Hạnh

Maria Nguyễn Bích Laura
Giuse Bonde Dũng Kenn 
Antôn Nguyễn Chí Công 

Ban Phụng Vụ
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh 

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương
Ban Đặc trách Lễ sinh

Sr. Maria Xuân Hương
Ban Thánh Nhạc

Giuse Phạm Đình Lâm
Gioan Bosco Phạm Hồng Khanh

Maria Phạm Thị Phú Thi
Sr. Maria Ng. Thị Xuân Hương (Cố vấn)

Ban Giáo Dục
Trưởng ban: Sr. Maria Ng Thị Xuân Hương 

GLV. Trương Minh Trang
Cô Phạm Bích Huyền

Đoàn Trưởng Maria Phạm Kim Vân
Ban Cố Vấn Dự Án Xây Dựng

Gioan Liên Trường Hảo
Phaolô Trần Thanh Quỳnh

Maria Isave Nguyễn Thị Lan Anh
P.x. Phan Thành Danh

Anna Hồ Thị Kiều Hạnh
Thomas Võ Hưng 

Ban Vận Động Dự Án Xây Dựng
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh

Hội Đền Tạ
Hội Trưởng Phêrô Cao Xuân Trường

Hội Các Bà Mẹ
Hội trưởng Maria Phạm Thanh Ngân

Hội Gia Trưởng
Hội trưởng Giuse Đào Xuân Lượng

Hội Gia đình P.x Nguyễn Văn Thuận
Hội trưởng: Anh chị 

Phanxicô Saviê Nguyễn Trí Phương và
Maria Isave Nguyễn Thụy Lan Anh  

Đặc trách Giáo Lý Dự Tòng
Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương

Đặc trách Giới trẻ
Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương

 Đặc trách Ẩm thực 
Maria Nguyễn Bích Laura

Đặc trách Văn nghệ
Maria Phan Thị Ngọc Phượng

Đặc trách Bảo Trì
Phêrô Võ Hoàng - Đaminh Đỗ Minh 

Phêrô Phạm Đình Sơn
ỹĐặc trách K  thuật & Truyền thông

Anna Nguyễn Lệ Hằng
Thomas Võ Hưng - Phêrô Đỗ Ngọc Dũng

Đặc Trách Trật Tự
Phêrô Võ Hoàng
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MỤC VỤ GIÁO DỤC

CỦA LỄ DÂNG CHÚA To Save A Thousand Souls #5
Học Hiểu Về Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ 

Ts. Trần Mỹ Duyệt 

ời Chúa trong Sách Khôn Ngoan giúp Lchúng ta tha�y rõ hơn thân phận con 
người của chıńh mo� i chúng ta. Thật phúc thay, 
dù chı ̉là thân phận của loài thụ tạo không the�  
nào hie�u tha�u ý điṇh của Thiên Chúa; dù xác 
thân con người ra� t giới hạn của đau ye�u bệnh 
tật; dù tâm ho� n con người bi ̣trıũ nặng bởi sự lo 
âu cơm áo gạo tie�n, Thiên Chúa va�n yêu thương 
và yêu thương con người nhie�u hơn nữa. 

Chúa Giêsu mang la�y thân phận con người đe�  
chia sẻ và chı ̉cho mo� i chúng ta con đường tım̀ 
đe�n tự do và hạnh phúc thật. Những nặng trıũ 
mo� i chúng ta mang la�y có the�  là do chúng ta quá 
bận tâm với những của cải vật cha� t và chưa 
nhận ra giá tri ̣Tin Mừng mà Chúa Giêsu ban 
tặng cho chúng ta. Chúng ta chı ̉thực sự hạnh 
phúc và bıǹh an khi chúng ta xác tıń ra�ng, mọi 
bie�n co�  xảy đe�n ngoài sự chủ ý của chúng ta sẽ là 
cơ hội đe�  chúng ta to� t hơn và được Chúa yêu 
nhie�u hơn.

“Lạy Chúa,
Nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa?
Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi?
Thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng,
Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.” 
                                                                                                   (Kh 9: 13,15)

Thân phận

Tạ ơn Chúa đã yêu con nhiều
và tiếp tục yêu con nhiều hơn nữa
qua những biến cố thăng trầm 
xảy đến trong đời con. 
                                                Amen.

Diocesan	&	Religious

It is necessary to specify that there is no such term as “Dòng 
Trie�u” and “Dòng Dòng.” The term "Diocesan" refers to priests 
belonging to the Diocese, under the authority of the Diocesan 
Bishop and usually serving in that Diocese.

Diocesan priests are not required to make three vows: 
Obedience, Poverty, and Chastity, but must promise to obey the 
Diocesan Bishop, live a celibate life of chastity, and choose a 
simple lifestyle that accompanies the laity.

Second, priests and religious join a religious order 
(Dominicans, Redemptorists, Jesuits, etc.) and live together in a 
community and serve others according to the charism of that 
Order; the charisms of each order vary according to what the 
founder of the order offers.

Religious (monks) must to take three vows: Obedience, 
Poverty, and Chastity. Some religious orders belonging to a 
clergy status will usually have priests in the congregation, but 
where the religious priests work depends on the superior of that 
order.

Tu	Triều	&	Tu	Dòng

Ca�n phải xác điṇh không có thuật ngữ đi tu “Dòng trie�u” và 
“Dòng dòng.” Thuật ngữ “tu trie�u” là chı ̉các linh mục thuộc ve�  
Giáo phận, thuộc quye�n của Giám mục Giáo phận và thường phục 
vụ tại Giáo phận a�y. 

Các linh mục trie�u không buộc phải kha�n ba lời kha�n: Vâng 
Lời, Khó Nghèo, Khie� t Tiṇh, nhưng phải hứa vâng lời Đức Giám 
Mục Giáo phận, so� ng độc thân khie� t tiṇh và chọn một lo� i so� ng 
đơn giản đo� ng hành với giáo dân.

Thứ đe�n các linh mục và  tu sı ̃ gia nhập vào một dòng tu 
(Đaminh, Chúa Cứu The� , Dòng Tên,…) và so� ng với nhau trong 
một cộng đoàn và phục vụ theo đặc sủng của Dòng tu a�y; đặc 
sủng của mo� i dòng khác nhau tuỳ theo linh đạo mà đa�ng sáng lập 
dòng đưa ra. 

Các tu sı ̃buộc kha�n ba lời kha�n: Vâng Lời, Khó Nghèo và Khie� t 
Tiṇh. Một so�  nhà dòng thuộc hội dòng Giáo sı ̃thường sẽ có linh 
mục trong hội dòng, tuy nhiên các linh mục tu sı ̃làm việc ở đâu 
thı ̀do quye�n quye� t điṇh của be�  trên của nhà dòng a�y. 

(A Guide for Discerning a Vocation to Priesthood and Religious Life) Chúa nhật tua� n tới, 11/9/2022. Sau 
Thánh Le�  2, xin mời quý phụ huynh và các 
em ở lại tại nhà thờ tham	dự	buổi	Khai	
Giảng	Năm	Học	 2022-2023 cho các em 
Thie�u Nhi trong Giáo xứ, sau giờ khai giảng 
các em sẽ ve�  nhận lớp Giáo Lý, và nhận 
ngành trong giờ Sinh Hoạt Thie�u Nhi Thánh 
The� . Xin Quý phụ huynh đón các em lúc 
12:30pm. Chúa nhật ngày 18/9 Các em sẽ 
được nhận lớp Việt ngữ sau giờ sinh hoạt 
Thie�u Nhi Thánh The� .

Sau thánh le� , các Huynh Trưởng sẽ bán	
đồng	phục	thiếu	nhi cho các em ở cuo� i nhà 
thờ, những phụ huynh có nhu ca�u xin gặp 
các anh chi ̣Huynh Trưởng.

Buo� i chia sẻ Hành	Trình	Đức	Tin dành 
cho cha mẹ và người đỡ đa�u có con em sa�p 
lãnh nhận bı ́tıćh Rửa Tội sẽ được to�  chức 
vào Thứ Hai ngày 12 tháng 9 năm 2022, lúc 
7g00 to� i tại nhà trường. Những cha mẹ có 
con em sa�p lãnh nhận Bı ́Tıćh Rửa Tội trong 
những tháng sa�p tới xin liên lạc với văn 
phòng đe�  ghi danh trước khi tham dự.

Lớp	Giáo	Lý	Dự	Tòng của năm nay sẽ 
ba� t đa�u vào to� i thứ ba, ngày 20/9/2021, lúc 
7:00pm-8:30PM. Những ai có người thân, 
hoặc người quen muo� n tham dự khóa học 
xin la�y đơn cuo� i nhà thờ và liên lạc với Văn 
Phòng của Giáo Xứ, hoặc Sơ Ngọc Phương, 
so�  phone: 727-776-2215.

Cũng to� i Thứ ba, ngày 20/9/2021, lúc 
7:00pm-8:30PM. Lớp Giáo Lý dành cho 
người lớn sẽ ba� t đa�u. Lớp Giáo Lý này dành 
đặc biệt cho những ai đã lãnh nhận bı ́tıćh 
rửa tội, nhưng vı ̀hoàn cảnh chưa lãnh nhận 
các bı ́ tıćh Hoà Giải, Rước Le�  La�n Đa�u và 
Thêm Sức. Xin liên lạc với Văn Phòng của 
Giáo Xứ đe�  ghi danh học.

Lớp	chuẩn	bị	Hôn	Nhân 5 tua�n vào các 
to� i thứ Năm dành cho những ai chua�n bi ̣lập 
gia đıǹh sẽ được khai giảng vào 15-9 tại nhà 
trường. Xin liên lạc văn phòng Giáo xứ qua 
điện thoại hoặc email. 

Đe�  chua�n bi ̣cho một năm học mới của 
các em thie�u nhi trong Giáo xứ, Cha xứ mời 
các Giáo Lý Viên và các Tha�y Cô Giáo Việt 
Ngữ tham dự buo� i tĩnh	tâm	vào	lúc	7:30	
tối,	Thứ	sáu	(9/9)	tại	nhà	thờ.

Quý O� ng bà và anh chi ̣em có lòng muo� n 
dâng hoa cho Chúa và Đức Mẹ. Xin liên lạc 
với văn phòng của Giáo xứ. Xin Chúa chúc 
lành và ban bıǹh an cho quý ông bà và anh 
chi ̣em.

CHÚA	NHẬT:	(28/8/2022):	$4,518.00
· Dùng Phong Bı:̀ $3,471.00 (188	gia	đình)
· Không Dùng Phong Bı:̀ $1,047.00

QUỸ	BẢO	TRÌ	QUÝ	3:		$1,879.00	(80	gđ)
QUỸ	GIÁO	DỤC:	$1,000.00
(Do	Anh	Chị	Minh	và	Trà	My	tặng)

Giáo Xứ chúc mừng quý ông bà và anh 
chị em có sinh nhật trong Tháng Chı́n. 
Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn 
lành ho� n xác cho những ai mừng sinh nhật 
trong tháng.

Chúc mừng Ngày Le�  Labor Day Quý ông 
Bà và anh chi ̣em. Xin Chúa chúc lành cho 
Quý ông bà và anh chi ̣em có một ngày le�  
nghı ̉vui vẻ và đa�m a�p bên gia đıǹh và con 
cháu.

Chúc mừng em Maria Alexis Hany Phạm 
được nhận bı ́tıćh Thánh Ta�y hôm nay, x in 
Chúa cho em lớn lên trong ân sủng, được 
sức khoẻ pha�n ho� n xác và được nên thánh.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”
Trẻ sơ sinh có thể nhìn, nghe và ghi nhận tất cả những gì xảy ra chung quanh 

mình đến từ cha mẹ, anh, chị…Theo thời gian thì tất cả những lời ăn tiếng nói, 
hành động ấy tốt hay không tốt đều được thu vào bộ nhớ của chúng, để rồi sau đó 
tất cả những thông tin này sẽ được quay lại và mang ra áp dụng tùy môi trường hay 
hoàn cảnh.    

Hãy lấy thí dụ một em bé sinh ra trong một gia đình mà tối ngày người cha say 
xỉn, bài bạc, chửi mắng, hành khổ vợ con. Người mẹ chua ngoa, hành tỏi và đay 
nghiến chồng con. Người anh, người chị lêu lổng, cao bồi, du đãng, xì ke, ma túy 
hoặc xe sua, đua đòi. Em bé ấy suốt ngày nhìn, nghe, cảm, và là nạn nhân của 
những lời ăn, tiếng nói và cung cách sống như vậy, lớn lên em sẽ như thế nào. Đừng 

tưởng rằng sẽ thay đổi suy nghĩ hoặc nếp sống của một 
người, nhưng thường là không. Những hình thức giáo 
dục tiêu cực, nhồi sọ ấy chỉ làm tăng thêm sự thù ghét và 
bảo vệ quan niệm, ý tưởng của người trong cuộc. Lý do? 

Như đã trình bày ở trên, trong việc hoàn thành nhân 
cách, (thùy trước) có nhiệm vụ ghi nhận, những biến đổi 
về tâm tính và cách cư xử. Mới sinh ra nó như một tờ giấy 
trắng, và bất cứ biến cố nào xảy ra đều được nó ghi lại 
bằng một vết mực. Khi mực khô với nhiều vết mực được 
viết lên chính là lúc cá tính, cung cách cư xử, hành động 
được định hình, và trở thành nhân cách sống của một 
người. Nếu áp dụng vào trường hợp vừa nêu trên cho 
một em bé sinh ra trong một gia đình kém may mắn có 
cha nghiện ngập, có mẹ chua ngoa, đanh đá, có anh, chị 
lêu lổng, và luôn luôn bị xâm phạm, bị tấn công bằng 
tình cảm, bằng thể lý thì những vết mực kia, và toàn bộ 
những vết mực ấy sẽ là gì cho cá tính sau này của em? Dĩ 
nhiên, em cũng sẽ bị ảnh hưởng thói cờ bạc, rượu chè, 
nhậu nhẹt, say xỉn của cha, thói chua ngoa, đanh đá của 
mẹ, và thói chơi bời, lêu lổng, du côn của anh hay chị. 
Đây là kinh nghiệm sống của cha ông chúng ta, và cũng 
là bài học giáo dục rất quí giá: “Gần mực thì đen. Gần đèn 
thì rạng.” 

Do đó, nếu nói bản chất, cá tính của một người khó 
sửa, hoặc khó chinh phục là nói theo cái nhìn của tâm lý 
phát triển.                                                             (Còn tiếp)
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THÀNH LẬP 21/10/2019
Cha GIOAN NGUYỄN VŨ VIỆT

Chánh xứ

Thứ Bảy: Thánh Lễ CN: 6 giờ chiều
 CHÚA NHẬT

Lễ I: 7:30 sáng (Người lớn)
Lễ II: 9:30 sáng (Thiếu nhi)

TNTT: 11:00 – 12:00
Việt Ngữ: 12:00 - 1:00

Giáo lý: 1:00 – 2:15

GIỜ SINH HOẠT THIẾU NHI
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ &

CẦN THỢ
                                           Tiệm nail sắp khai trương 
gần trường Largo High School. Mở cửa 6 ngày, 
đóng cửa Chủ Nhật. Quý anh chị em nail tech 
vững tay nghề có ý thích tìm cho mình một nơi 
làm việc phù hợp, xin liên lạc:  727.386.4300.

LaVang Nail Spa

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
*Thứ hai (5/9): Ngày Lễ Labor Day,
  sẽ có thánh Lễ lúc 9:00 sáng, 
   không có thánh lễ chiều. 
  Xin mời mọi người tham dự.

Thứ Năm (8/9): *
  Lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ

*Thứ Sáu (9/9): lễ nhớ Thánh 
   Phêrô Claver, linh mục.

Bổn	mạng	Các	Bà	Mẹ	Công	Giáo

Đức	Giám	Mục	Robert	Lynch	trao	bằng	Thần	Học
4	năm	Thần	Học	và	Mục	Vụ	Giáo	Dân

“Ai không từ bỏ tất cả 
của cải mình có, 
thì không thể làm môn đệ Ta”.
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