
  

Basilica of  

Our Lady of   

Perpetual Help 

 

526 59th Street 

Brooklyn, NY  11220 
718-492-9200 

Redemptorist Fathers and Brothers 

Saturday: (LC) 8:45 AM & 12:10 PM; 

8:45 AM (Chi) in Upper Church; 5 PM (Eng), 

& 7 PM (Sp)  

 

Sunday: (LC) 8:00 AM, 10:00 AM,  

11:45 AM (Chi), 3:00 PM (Viet)  

(UC) 8:00 AM, (Sp) 10:00 AM (Sp),  

12:30 PM (Sp) 

 

Weekdays: (LC) 8:45 AM, 12:10 PM, 

8:45 AM (Chi) in Upper Church 

 

Tuesdays & Thursdays:  7:00PM (Sp)  

Holy Days: (Eve) 6:15 PM (Eng), 7:30 PM (Sp),  

8:45 AM, 12:10 & 6:15 PM & 7:30 (Sp) 

 

Wednesdays: Spanish Mass & Novena at  

OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA: 
Wednesday after 8:45 AM and 12:10 PM Masses. 

Spanish Novena after 7:00 PM in the LC 

FIRST FRIDAY: 

Holy Hour with Exposition of the Blessed 

Sacrament, after 12:10 PM Mass. 

Healing and Pro-Life Mass 7:30 PM  
 

LAST FRIDAY: 

Healing Mass 7:15 PM - Spanish 

 

FIRST SATURDAY: 
The Fatima Rosary is recited at 12:45 PM 

BAPTISMS: 

Baptisms take place on a monthly basis. 

Please check the Rectory Office for the dates. 
 

MARRIAGES: 

Please make reservations at least 8 months 
in advance and before engaging your 

reception hall. Only parishioners who live 
within the parish boundaries. 

 

RECONCILIATION: 
Wednesday: 9:15 AM, 12:45 PM 

Saturday: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confessions are available in the Rectory 

 

SACRAMENTS OF THE SICK: 
In any danger of death or serious illness, 

please call the rectory promptly 

MASSES DEVOTIONS SACRAMENTS 

RECTORY HOURS: 
Monday to Saturday:  
9:00 AM - 7:00 PM  

Sunday:  9:00 AM - 1:30 PM  
Urgent Sick Calls any hour 

HORAS DE OFICINA: 
Lunes a Sábado:  

9:00 AM - 8:00 PM  
Domingo: 9:00 AM - 1:30 PM 

En emergencias llame cualquier hora  

MISAS DEVOCIONES SACRAMENTOS 

Sábado: (Iglesia de Abajo) 8:45 AM y  

12:10 PM; 8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba 

5 PM (Inglés) y 7 PM (Español) 

Víspera del domingo: 5:00 PM (Ingles) y 7 PM 

(Español) 

Domingo Iglesia de Abajo: 8:00 AM, 10:00 AM, 

11:45 (Chino), 3 PM (Vietnamita) 

Domingo Iglesia de Arriba: (Español): 

8:00 AM ,10:00 AM, y 12:30 PM 

Entre semana:   8:45 AM, 12:10 PM,  

8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba  

Martes y Jueves 6:45 PM (Español) 

Días de Guardar: Víspera de la fiesta:       

6:15 PM (Inglés), 7:30 PM (Español), 

Día de la Fiesta:  8:45 AM y 12:10 PM y  

6:15 PM (ingles), &7:30 (español) 

Miércoles: Misa y Novena en Español  

a las 6:45 PM. 

BAUTISMO: 
Los Bautismos se celebrant cada mes. 

Consulte en la rectoria las fechas del bautismo. 
 

MATRIMONIO: 
Favor de entrevistarse con un sacerdote 

por los menos OCHO MESES de antemano, 
antes de alquilar el salón de recepción. 

 

RECONCILIACÍON (Confesiones): 
Miércoles: 9:45 AM, 12:45 PM 

Sábado: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confesiones están disponibles en la Rectoria. 

 

SACRAMENTO DE LOS  
ENFERMOS: 

En caso de emegencia, llamen al  
718-492-9200 a cualquier hora. 

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO 

SOCORRO: 
En ingles - los miércoles después de la misa de las 

Misas de las 8:45 AM y 12:10 PM, En Español, 
después de la Misa de las 6:45 PM 

 

PRIMER VIERNES: 
Exposición del Santísimo después de la Misa de las 

12:10 P M .  
Misa de Sanación y Pro-Vida en ingles: 7:30 PM 

(Iglesia de abajo) en Inglés 
 

ULTIMO VIERNES: Misa de Sanación -  
7:15 PM (en Español) 

 

PRIMER SABADO: 
El Rosario en honor a la Virgen de Fatima se 

reza después de la Misa de las 12:10 PM 

 



FAITH FORMATION OFFICE  
Registration is for Second Year Students only  

that will receive First Communion and 

 the Sacrament of Confirmation in 2021. 

To Register: Make an appointment at: 718-439-1281, and then 

come to the Faith Formation Office at  

5901 6th Avenue at your appointed date and time. 
 

CLASSES FOR FIRST COMMUNION: 
Sunday at 8:30 AM - 9:45 AM 

2nd Grade - 11th Grade 
 

CLASSES FOR THE SACRAMENT OF 

CONFIRMATION: 
Sunday at 11:30 AM – 12:45 PM 

 

TIMES FOR REGISTRATION: 
Registration Monday to Thursday,  

beginning on Monday, July 27, 2020, 

from 10:00 AM - 11:45 AM, and  

from 1:30 PM - 4:45 PM. 

Tuesday and Wednesday, August 18 and 19, registration will be 

until 6:00PM. 

The Office will be closed August 24 - 27, 

and will re-open on Monday, September 1st. 

 

LAST DAY OF REGISTRATION WILL BE 

THURSDAY, SEPTEMBER 3rd 
Due to Covid-19, one parent only allowed in the office -  

NO children, please . 

BASILICA OF OUR LADY OF PERPETUAL HELP, BROOKLYN, NY 

Redemptorist Community 

Rev. Karl Esker, Rector 

Rev. James Gilmour, Pastor  
 

Rev. Norman Bennett  Rev. Joseph Lu  

Rev. James Cascione Rev. John Murray 

Rev. Michael Cunningham Rev. Ruskin Piedra  

Rev. William Gaffney Rev. Francis Skelly 

Rev. Clement Krug  Rev. Joseph Hung Duc Tran  

EIGHTEENTH SUNDAY IN 

ORDINARY TIME  

August 2, 2020 

He said the blessing, broke the 

loaves, and gave them to the 

disciples, who in turn gave them 

to the crowds. They all ate and 

were satisfied, and they picked up the fragments left over--twelve 

wicker baskets full. Those who ate were about five thousand men, 

not counting women and children.             - Mt 14:19c-21 

Sunday: Is 55:1-3/Ps 145:8-9, 15-16, 17-18 [cf. 16]/Rom 8:35, 37-

39/Mt 14:13-21 

Monday: Jer 28:1-17/Ps 119:29, 43, 79, 80, 95, 102 [68b]/Mt 14:22-36 

Tuesday: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22/Ps 102:16-18, 19-21, 29 and 22-

23 [17]/Mt 14:22-36 or Mt 15:1-2, 10-14 

Wednesday: Jer 31:1-7/Jer 31:10, 11-12ab, 13 [cf. 10d]/Mt 15:21-28 

Thursday: Dn 7:9-10, 13-14/Ps 97:1-2, 5-6, 9 [1a, 9a]/2 Pt 1:16-19/

Mt 17:1-9 

Friday: Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7/Dt 32:35cd-36ab, 39abcd, 41 [39c]/Mt 

16:24-28 

Saturday: Hb 1:12—2:4/Ps 9:8-9, 10-11, 12-13 [11b]/Mt 17:14-20 

 OLPH Website: www.olphbkny.org 

 

 OLPH Catholic Academy of 

 Brooklyn: 718-439-8067 

 

 Religious Education Office:  

 718-439-1281 

The First Communions and Confirmations that were 

postponed will most likely be celebrated in the fall. 
 

While most parishioners are still not ready and/or able to 

attend Mass, they continue to watch Mass online. Having an 

online giving option available is critical to maintain Offertory 

levels. Some parishioners have begun to make their Sunday 

offerings online, and we would like to encourage online giving 

for the following reason: While we are happy to begin a 

return to church, we all must continue to minimize health 

risks to parishioners, clergy, staff, and volunteers. As such, 

missalettes, song books, bulletins, fliers and offertory 

collections are prohibited for the foreseeable future. So, if you 

haven't yet signed up for online giving, we ask that you please 

consider doing so. The convenience and safety of recurring 

online giving will always be most beneficial for our parish 

under any circumstance, and helps the parish maintain 

stability as we move forward. Your generosity is always so 

greatly appreciated; thank you. Please see the OLPH web 

page, and Facebook page for more information.  
 

Census 2020. Remember to respond to the 2020 

Census, online or by phone or by mail. See 

2020census.gov.  

August 1 –   St. Alphonsus Maria de Liguori, Holy  

  Founder of the Redemptorists 

August 15 –  Assumption of Mary (not a holyday          

  of obligation due to COVID-19) Readings for  the week of August 2, 2020  

R.C.I.A. Father Clem Krug invites men and women, 18 years 

of age and older, who have not received the sacraments of 

Baptism, Confirmation and/or Eucharist (Communion), to 

the meetings which will begin in September. Please leave your 

name and cell phone number in the rectory office and Fr. 

Krug will contact you. If you know anyone who may be 

interested, a family member, neighbor, friend or co-worker, 

please invite them. 
 

Children’s baptisms: We will begin children’s baptisms with 

those who were scheduled during the months of March, April, 

May and June. Baptisms will be celebrated on Saturdays of 

August and September.  
 

Baptism of the Religious Education children will be celebrated 

on the Saturdays of October. Maritza Mejía will contact each 

family to plan the baptism. Then we will get back on schedule, 

always with the restrictions we must observe.  
 

A U G U S T  F E A S T S  



DECIMO OCTAVO 

DOMINGO DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

2 de Agosto 2020 

Pronunció una bendición, partió 

los panes y se los dio a los 

discípulos para que los 

distribuyeran a la gente. Todos 

comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado 

se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil 

hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.  - Mt 14, 19-21 

Domingo:  Is 55, 1-3/Sal 145, 8-9. 15-16. 17-18 [cfr. 16]/Rom 8, 35. 

37-39/Mt 14, 13-21  

Lunes: Jr 28, 1-17/Sal 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102 [68]/Mt 14, 22-36 

Martes: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22/Sal 102, 16-18. 19-21. 29 y 22-23 

[17]/Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 

Miércoles: Jr 31, 1-7/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/Mt 15, 21-28 

Jueves: Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 97, 1-2. 5-6. 9 [1. 9]/2 Pe 1, 16-19/Mt 

17, 1-9 

Viernes: Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7/Dt 32, 35-36. 39. 41 [39]/Mt 16, 24-28 

Sábado: Hab 1, 12—2, 4/Sal 9, 8-9. 10-11. 12-13 [11]/Mt 17, 14-20 

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Página de Correo Electrónico: 

www.olphbkny.org 
 

Escuela Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro Academia Católica de Brooklyn: 

718-439-8067 
 

Oficina de Educación Religiosa: 

718-439-1281 

Las lecturas de la semana del 2 de agosto de 2020  

Muchos parroquianos no están listos para volver a la Iglesia 

para la Misa, pero siguen la Misa por internet o por la televisión. 

Por lo tanto, es importante para los parroquianos y para la 

parroquia que haya una manera de hacer su ofrenda del 

domingo por internet, o en línea. Algunos comenzaron a hacer 

su ofrenda dominical por internet, en línea, y les agradecemos. 

Los queremos animar a hacer sus ofrendas dominicales 

regularmente en línea por esta razón: Mientras nos alegramos 

por nuestra vuelta a la iglesia, tenemos que seguir minimizando 

los riesgos a la salud de los parroquianos, sacerdotes, personal y 

voluntarios. No se permiten materiales en los bancos, como el 

boletín, el misalito, el cantoral, y los volantes. Tampoco se 

permiten la colecta con canastas. Por esto, les pedimos que 

piensen seriamente en anotarse para las ofrendas dominicales en 

línea. Además, sus donaciones automáticas son convenientes 

para ustedes, y beneficiosas para la parroquia. Nos asegura una 

estabilidad de ingresos. Siempre estamos agradecidos por su 

generosidad. Más información en la página de internet de 

OLPH, y en Facebook.  
 

Un recuerdo para toda familia, toda persona. 

Respondan al Census 2020, o por internet, o por 

teléfono, o por correo. Vean 2020census.gov.  

1 agosto –  San Alfonso María de Ligorio, Santo 

 Fundador  de los Redentoristas 

15 agosto – La Asunción de María (no es día de 

 guardar debido a COVID-19) 

16 agosto –  se celebrará Nuestra Señora del Cisne 

R.I.C.A. Los adultos - de 18 años de edad en 

adelante - que no han recibido los sacramentos 

de Bautismo, Confirmación, y Eucaristía (Santa 

Comunión), están invitados a comenzar su 

preparación para estos sacramentos. Pueden anotarse en la 

oficina de la rectoría, dejando su nombre y teléfono.  
 

Bautismo de niños pequeños: Vamos a celebrar los 

bautismos, primero de los que fueron postergados por 

causa de la pandemia. Los bautismos se celebrarán en 

agosto y septiembre.  
 

Los bautismos de los niños y adolescentes del programa de 

Educación Religiosa se celebrarán los sábados de octubre. 

La Directora del Programa llamará a cada familia para 

planear el bautismo. Después volveremos a nuestro ritmo 

normal, siempre observando las nuevas reglas para la salud 

de todos.  
 

La Primera Comunión y la Confirmación postergadas por el 

coronavirus celebraremos en el otoño. Todavía no hay fecha. 

 

OF I CINA DE F ORM ACIÓ N EN LA F E  
La registración es solamente para los estudiantes del Segundo 

Año en el programa, sólo los que van a recibir el Sacramento de la 

Eucaristía y de la Confirmación en el año 2021. 

Para registrar: Haga una cita llamando al teléfono 718-439-

1281 y luego venga a la Oficina de la Formación en la Fe,  

5901 de la 6ª Avenida, el día y la hora de la cita. 
 

CLASES PARA LA PRIMERA COMUNIÓN: 
Domingo: 8:30 AM - 9:45 AM 

2º GRADO -11º GRADO 
 

CLASES PARA EL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACIÓN: 
Domingo: 11:30 AM - 12:45 PM 

 

HORARIO DE LA REGISTRACIÓN 

Las registraciones se realizan de lunes a jueves, 

empezando el lunes, 27 de julio del 2020,  

De 10:45 AM - 11:45 AM 

Y de 1:30 PM - 4:45 PM. 

El martes y miércoles, 18 y 19 de agosto, la Oficina estará 

abierta hasta las 6:00 PM. 

La Oficina estará cerrada del 24 al 27 de agosto, 

reabriendo el lunes, 1º de septiembre, 2020. 
 

ÚLTIMO DÍA DE REGISTRACIÓN SERÁ EL 

JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE, 2020. 

POR MOTIVO DEL COVID-19, SE PERMITE SÓLO UN 

ADULTO PARA REGISTRAR. POR FAVOR, NO NIÑOS. 

C A L E N D A R I O  D E  A G O S T O  



AUGUST 2, 2020 

Lớp Giáo Lý Tân Tòng ( G.L.T.T),  Cha Clemente Krug kính mời tất cả mọi 
người từ 18 tuổi trở lên, những người chưa lãnh nhận các bí tích: Rửa tội, 
Thêm sức hoặc Bí tích Thánh Thể (Rước lễ Lần Đầu) đến tham dự buổi họp 
mặt bắt đầu vào tháng Chín. Xin anh chị em vui lòng liên lạc với văn phòng 
giáo xứ và để lại tên và số điện thoại di động của anh chị em cho văn phòng 
giáo xứ và cha Krug sẽ liên lạc với anh chị em. Nếu anh chị em biết bất cứ ai 
(có thể là một thành viên trong gia đình, người hàng xóm, bạn bè hoặc đồng 
nghiệp), những ai quan tâm và có nhu cầu học lớp giáo lý tân tòng, xin anh 
chị em vui lòng giới thiệu họ tới với giáo xứ. 

Rửa tội cho trẻ em: Chúng tôi sẽ bắt đầu cử hành Bí tích Rửa Tội cho trẻ em 
với những người đã đăng ký trong các tháng ba, tháng tư, tháng năm và 
tháng sáu. Chúng ta sẽ cử hành Bí tích Rửa Tội cho các em vào các thứ bảy 
trong tháng Tám và tháng Chín.  

Riêng với em vị thành niên đang theo học lớp giáo lý sẽ được lãnh nhận Bí 
Tích Rửa Tội vào thứ Bảy trong tháng Mười. Maritza Mejia sẽ liên lạc với gia 
đình của các em để lên chương trình cụ thể. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục lên 
danh sách cho những trường hợp khác, Chúng ta vẫn phải luôn luôn duy trì 
với những hạn chế mà chúng ta phải tuân thủ.  

Rước Lễ Lần Đầu và Bí Tích Thêm Sức đã bị hoãn lại, rất có thể chúng ta sẽ 
tổ chức cho các em được lãnh nhận các Bí Tích này vào Mùa Thu năm nay. 

Trong thời gian hiện tại, hầu hết bà con giáo dân vẫn chưa sẵn sàng và / 
hoặc chưa  có thể đến nhà thờ tham dự Thánh lễ được. Họ vẫn tiếp tục xem 
Thánh lễ trực tuyến. Hiện nay, giáo xứ đã có sẵn một dịch vụ cho việc “tiền 
bỏ giỏ" trực tuyến trên mạng để chúng ta có thể duy trì tham gia “tiền bỏ giỏ” 
cho nhà thờ vào các ngày Chúa nhật trên mạng. Một số anh chị em giáo dân 
đã bắt đầu dùng dịch vụ này để tham gia “tiền bỏ giỏ" cho nhà thờ vào Chủ 
nhật trực tuyến trên mạng, và chúng tôi muốn khuyến khích anh chị em sử 
dụng việc tham gia “tiền bỏ giỏ" cho nhà thờ trực tuyến trên mạng vì lý do 
sau: “Trong khi chúng ta vui mừng bắt đầu trở lại nhà thờ, tất cả chúng ta 
phải tiếp tục giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cho anh chị em giáo dân, linh mục, 
nhân viên, và tình nguyện viên. Vì thế, các sách bài đọc trong thánh lễ,  sách 
bài hát, bản thông tin mục vụ, tờ quảng cáo và việc đi quyên tiền trong thánh 
lễ đều bị cấm trong thời gian này. Vì vậy, nếu anh chị em nào chưa đăng ký 
về việc “tiền bỏ giỏ” trực tuyến thì chúng tôi xin anh chị em vui lòng cân nhắc 
về việc đó. Việc sử dụng chương trình “tiền bỏ giỏ" trực tuyến sẽ thuận tiện 
và an toàn và luôn có lợi nhất cho giáo xứ của chúng ta trong mọi trường hợp 
và điều này sẽ giúp giáo xứ duy trì sự ổn định và phát triển. Chúng tôi rất 
cảm kích về sự hào phóng và rộng rãi của anh chị em dành cho giáo xứ. Xin 
chân thành cảm ơn anh chị em. Vui lòng xem trang web của giáo xứ OLPH 
và trang Facebook để biết thêm thông tin. 

Điều tra dân số năm 2020. Xin anh chị em hãy nhớ trả lời chương trình Tổng 
điều tra dân số năm 2020, trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc qua thư. Xem 
2020census.gov. 

Các ngày lễ trọng trong tháng tám: 

Ngày 1 tháng 8 - Lễ Thánh Alphonsus Maria de Liguori,  Đấng thánh sáng lập  
Dòng Cứu thế. 

Ngày 15 tháng 8 - Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ( Vì lí do dịch bệnh COVID-19 
nên chúng ta không buộc phải dự lễ này) 

1.永助圣母堂华人团体将在8月的前三个星期六下午2:00在

上圣堂为慕道者施行入门圣事，同时为领坚振的弟兄姐妹

施行坚振圣事。请大家为慕道者祈祷，愿天主圣神带领他

们真心信赖耶稣基督，接受洗礼，生命得到重生，成为天

主的儿女。 

2.新的慕道班报名开始：每年我们9月开始慕道班，欢迎大

家邀请不认识天主的亲朋好友报名参加慕道班。由于冠状

病毒的流行，我们可能通过网上授课。联系方式：吕神

父，电话646-385-9395。目前，我们只接受电话报名。 

3.婴儿洗礼：我们堂区已经开始给婴儿施行洗礼。请孩子

的父母直接联系吕神父。 

4.儿童洗礼：如果孩子已经开始上学，请到我们堂区的

“儿童主日学”报名。 

5.儿童主日学报名：地点：6大道5901号。报名时间：请提

前打电话718-439-1281预约报名时间。 

7月27号开始报名，星期一到星期四：10am-

11:45am;1:30pm-4:45pm; 星期二和星期三，8月18号和19

号，下午报名时间延长到6:00pm. 

办公室将在8月24-27号关门，9月1号开始办公。 

初领圣体班：二年级到十一年级，星期天8:30am到

9:45am； 

坚振班：星期天11:30am到12:45pm。 

中文报名时间：星期六：9:30am到3:00pm; 

              星期天：主日弥撒后，在堂区办事处（526

号） 

8.一些教友已经开始在网上为我们堂区捐献，我们鼓励大

家网上捐献，原因如下：虽然我们开始高兴地返回圣堂，

但是，我们必须继续尽量减少教友、神父、工作人员和义

工的风险。因此，在可预见的将来，座位上的资料和收献

仪将被禁止。在任何情况下，网上捐款的便利性和安全性

始终是对我们堂区有利的。继续使用网上捐款，对我们安

全服务的能力以及保持我们前进的稳定，至关重要。非常

感激你们的慷慨，谢谢！ 

请大家登录网页：https://givecentral.org/olphb，并考

虑一下这个快捷和简单的捐献方法。 

9.华人团体中文弥撒时间： 

平日弥撒：8:45am， 在上圣堂，从59街526号进入； 

主日弥撒；11:45am, 在下圣堂，从5大道正门进入。 

Văn  P h ò n g  G i á o  D ụ c  Đ ứ c  T i n   
Đăng ký chỉ dành cho học sinh năm thứ hai sẽ được Rước Lễ Lần Đầu và 

Bí tích Thêm Sức vào năm 2021. 

Để đăng ký: Xin đặt lịch hẹn theo số điện thoại: 718-439-1281, và sau đó 

đến Văn phòng Giáo Dục Đức Tin tại 5901 6st Ave. theo lịch hẹn của anh 

chị em. 

LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU: 

Chủ nhật từ 8:30 sáng đến 9:45 sáng  từ lớp 2  đến lớp 11 

LỚP THÊM SỨC: 

Chủ nhật lúc 11:30 sáng - 12:45 trưa 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 

Đăng ký từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu vào thứ Hai, ngày 27 tháng 7 

năm 2020, từ 10 giờ sáng  đến 11:45 sáng, và từ 1:30 chiều đến 4:45 chiều 

Thứ Ba và Thứ Tư, ngày 18 và 19 tháng 8, đăng ký sẽ kéo dài đến 6:00 tối. 

Văn phòng sẽ đóng cửa vào từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 và sẽ mở lại 

vào thứ Hai, ngày 1 tháng 9. 

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀO THỨ NĂM, NGÀY 3 THÁNG 9. 

VÌ DỊCH BỆNH COVID-19, NÊN CHỈ DUY NHẤT MỘT PHỤ HUYNH 

ĐƯỢC PHÉP TRONG VĂN PHÒNG - XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐEM 

THEO TRẺ EM. 

https://givecentral.org/olphb

