Chúa Nhật: 8:00 am, 10:00 am, 12:30 pm
Thứ Hai, Thứ Ba chỉ có một lễ: 8:00 am
Thứ Tư - Thứ Bảy: 8:00 am & 5:30pm
Lễ Buộc: Tối hôm trước: 7:00pm.
Chính ngày: 8:00 am & 7:00 pm

Các ngày Thứ Năm 6:00pm - 8:00 pm,
Rửa Tội: Chiều Thứ Bảy đầu tháng, sau lễ

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, SACRAMENTO

614- Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C

Ngày 02/10/2022

5:30pm. Xin lấy Đơn nơi Trưởng Giáo Khu, và liên lạc
Cha Phó.
Lớp Giáo Lý Tân Tòng vào Tháng Chín.
Liên lạc Thầy Sáu An (916) 524-5482.
30 phút trước các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật.
Ngoài giờ, xin gọi văn phòng.
Cần gặp Cha Xứ làm giấy tờ 6 tháng trước ngày cưới.
Khóa Dự Bị Hôn Nhân vào Tháng 5 và 11. Liên lạc
Thầy Phong (916) 416-6735.
Xin gọi VP (916) 383-4276 hay (916) 376-7629

Linh Mục Chánh Xứ: Cha Cao Vũ Nghi, CRM.
Email: cttdsacto@gmail.com Phone: (916) 376-7629
LM Phó Xứ: Cha Đỗ Văn Kiệt, CRM.
Email: alphonsuskit@yahoo.com
Phone: (916) 376-7629
Văn Phòng:
cttdsac@gmail.com / 383-4276
Các Chị Chi, Lụa, Nguyên, Nga
Nhà Xứ:
Các Cha
376-7629
HĐ Mục Vụ CT
Thầy Hoàng
869-6615
Phó HĐ Nội Vụ
Anh Tùng
588-5893
Phó HĐ Ngoại Vụ
Anh Chí
769-5043
Phó KH & PT
Anh Dũng
230-1691
HĐ Tài Chánh CT
Anh Hoàng
471-9765
Ban Cung Thánh
Anh Ngân
420-3291
Ban Giúp Lễ
Anh Thiên
533-8583
Ban Xã Hội
Anh Văn
529-1596
Ban Trật Tự
Anh Thuận
850-9227
Ban Bảo Trì
Anh Cường
914-4594
Điều Hợp Viên Giáo Lý Thày Phong
416-6735
Trung Tâm Giáo Dục
Thày Phong
416-6735
Ca Đoàn Thiên Ân
Anh Châu
465-4071
Ca Đoàn Thánh Linh
Chị Anh
595-3307
Ca Đoàn Alleluia
Chị Lan
525-5941
Ca Đoàn Vô Nhiễm
Chị Lan
477-9622
Ca Đoàn Mẹ Lên Trời
Chị Thảo
798-5747
Ca Đoàn Kitô Vua
Anh Tùng
588-5893
Liên Lạc các Ca Đoàn
Anh Khoa
842-9412
Giáo Khu 1–Giuse
Anh Thành
806-9852
Giáo Khu 2–Phêrô
Anh Nam
477-8205
Giáo Khu 3–Dũng Lạc
Ông Thanh
525-3456
Giáo Khu 4–Phục Sinh
Anh Minh
635-3435
Giáo Khu 5–Fatima
Anh Thành
706-4490
Giáo Khu 6–Thăm Viếng Chị Phượng
598-7581
Thiếu Nhi Thánh Thể
Anh Chính
204-2471
Bà Mẹ Công Giáo
Chị Hoa
529-0671
Huynh Đoàn Đa Minh
Chị Phương
903-6223
Liên Minh Thánh Tâm
Anh Thủ
317-1602
Legio Marie
Chị Mến
320-5610
Phong Trào Đền Tạ
Chị Tý
439-0113
Gia Đình Tận Hiến
Chị Tuyết
996-1230
Phong Trào Cursillo
Anh Tuấn
217-4949
Canh Tân Đặc Sủng
Mỹ Anh
595-3307
Hội Cao Niên
Ông Anh
743-3999
Dòng Mến Thánh Giá
Các Sơ
383-3278

ĐỨC TIN VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Có một vị ẩn tu nổi tiếng bên Ai Cập trong những thế kỷ đầu của Kitô
giáo, ngài là một con người luôn lấy sự khiêm nhượng làm nền tảng cho
tòa nhà tu đức. Một hôm, ngài và một số đệ tử cùng đi dạo trong sa mạc,
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Vài năm sau, vị ẩn tu đang hấp hối trên giường bệnh, các đệ tử hỏi ngài
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ngạo sẽ chồi lên trong cha sau này.
Thưa anh em, trước khi được thanh tẩy, mọi
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tảng mà người tín hữu Kitô phải luôn trang bị cho mình. Trong bài Tin
thanh tẩy, chúng ta thành đền thờ của Đức Ki-tô. Nếu
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đề cao cảnh giác trước
chúng ta để tâm suy nghĩ nhiều hơn về ơn cứu độ linh
tính kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên
hồn, chúng ta sẽ biết chúng ta là đền thờ đích thực và
Chúa như một chủ chăn hà khắc, chi li, thưởng phạt tùy theo công đức
sống động của Thiên Chúa, Thiên Chúa không chỉ ngự
của mỗi người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn
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Chúa ân thưởng bội hậu cho họ.
Sự giàu có và địa vị cao trọng của họ trong xã hội được
họ xem như là một thứ ân thưởng rất công bình và hợp
lý mà Thiên Chúa dành cho họ. Đánh giá như thế về
công nghiệp của mình nên những người biệt phái và
giàu có sẽ nhìn những người nghèo khổ bần cùng trong
xã hội như những người tội lỗi bị bàn tay công thẳng
của Thiên Chúa đang đè nặng trên họ.
Đối lại với những tính toán khôn lường và khôn ngoan
ấy của những người biệt phái và giàu có, Chúa Giêsu đề
ra lòng tin tưởng vô điều kiện mà con người phải có đối
với Thiên Chúa. Qua hình ảnh của người đầy tớ sau khi
đã vất vả nhọc nhằn suốt ngày ở đồng áng, để rồi khi về
nhà còn phải hầu hạ phục vụ ông chủ, Chúa Giêsu có ý
nói rằng, tương quan giữa con người và Thiên Chúa là
một tương quan chủ tớ.
Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta
là một người Cha yêu thương, nhân từ. Một Thiên Chúa
là Cha yêu thương chỉ muốn con người luôn đặt tin
tưởng phó thác nơi Ngài mà thôi. Sau khi đã làm hết
phận sự của mình, người đầy tớ chỉ có thể thốt lên: “Tôi
chỉ là một đầy tớ vô dụng”.
Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng
mà Chúa Giêsu sử dụng trong mạch văn này có ý nói
rằng, con người không có bất cứ quyền nại đến công
nghiệp nào của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho
mình. Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách
nhưng không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người
chỉ có thể nói lên lòng tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả
cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm được, con
người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa như một đáp
đền và phó thác.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan
niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như
cách diễn tả niềm tin của chúng ta. Phải chăng chúng ta
đã không tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo
của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không giơ tay cầu
nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình, còn làm bao nhiêu
những việc lành phúc đức khác để cốt Thiên Chúa trả
công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc
sống của chúng ta. Phải chăng có những lúc chúng ta tự
phụ rằng, những thành công và may mắn chúng ta đang
có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công
nghiệp và hy sinh của chúng ta.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan yêu
thương với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không bao
giờ so đo tính toán hơn thiệt. Tình yêu đích thực luôn

mời gọi niềm tin tưởng và phó thác. Qua đó, con người
mới thể hiện được chính lòng khiêm nhượng đích thực
của Kitô giáo. Cùng với thánh Phaolô, chúng ta hãy
luôn tâm niệm: “Nếu phải vênh vang thì tôi chỉ vênh
vang về những yếu hèn của tôi mà thôi, nhưng nhờ đó
mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện".
(Nguồn: Tinmung.net)
Tràng Chuỗi Mân Côi liên tiếp trong tháng 10
Tháng Mười - Tháng
Mân Côi dâng kính Mẹ.
Giáo Hội mời gọi tất cả
mọi thành phần Dân
Chúa hiệp lòng hiệp ý lần
hạt Mân Côi trong suốt
tháng này:

☘️ Lần hạt để cầu cho mình, cho gia đình và cho anh chị
em họ hàng.
☘️ Cầu cho quê hương, cho đất nước và cho thế giới.
☘️ Cầu cho người đau khổ, cho người bệnh tật và cho
người khó nghèo.
☘️ Cầu cho Giáo Hội, cho các mục tử và cho mọi người
tín hữu.
☘️ Cầu cho công việc bảo vệ sự sống thai nhi tại Hoa Kỳ.
☘️ Cầu cho tổ tiên, cho những người mới qua đời và cho
mọi linh hồn nơi luyện ngục.
Những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi được để cuối
nhà thờ, xin các ban ngành, đoàn thể và cá nhân cổ động
để dâng lên Đức Mẹ Mân Côi những lời kinh “Kính
Mừng Maria.”
Chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa
Mân Côi với những bàn tay nối kết trong gia đình giáo
xứ. Quý vị có thể suy nguyện Kinh Mân Côi theo điều
kiện và thời gian của mỗi người, mỗi gia đình sao cho
phù hợp.
Mừng Kính Đức Mẹ Fatima: Ngày 13/10
Quan Thầy Giáo Khu 5 - Fatima
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo khu Fatima
đã nhận Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Fatima làm quan thầy,
luôn học nơi gương Mẹ, lắng nghe và thực thi ý muốn
của Thiên Chúa, thực hành lời Mẹ nhắn nhủ để được
bình an hạnh phúc. Xin ban tràn đầy hồng ân trên mỗi
gia đình thành viên trong giáo khu luôn được vui khỏe
và hăng hái sống đức tin trong yêu thương và phục vụ.

Legio Mariae Mời Họp
Kính mời toàn thể quý hội viên ngành Hoạt Động và
Tán Trợ đến cầu nguyện và tham dự buổi họp lúc 11:00
giờ sáng, ngay sau thánh lễ 10:00 giờ sáng Chúa Nhật,
ngày 02 tháng 10 tại Nhà Nguyện Giáo Xứ.
Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Mẹ
Trân trọng kính mời toàn thể quý đoàn viên tham dự giờ
đền tạ Trái Tim Mẹ vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày
08 tháng 10 năm 2022 tại nhà thờ Giáo xứ. Cám ơn sự
tham dự đông đủ của quý đoàn viên.
Thông Báo
Ca Đoàn Alleluia sẽ phục vụ thánh ca trong Thánh Lễ
Vọng Giáng Sinh, Ca Đoàn ước mong sự cộng tác của
quý ca viên trong các Ca Đoàn của Giáo Xứ.
Ca Đoàn sẽ tập dượt vào các tối Chúa Nhật từ 7:00pm
đến 9:00 pm. Quý ca viên nào muốn cộng tác, xin mời
đến tham gia buổi tập dượt đầu tiên vào tối Chúa Nhật,
ngày 23 tháng 10 năm 2022.

cây, dọn vườn, dọn rác, trồng cây, tưới cây, bón phân,
tỉa cây, sửa điện nước, làm bờ rào vv…
3 - Huynh Đoàn Đa Minh: Thu dọn các nhà vệ sinh
hàng tuần
Ngoài ra, là một số vị ẩn danh âm thầm chăm sóc các
cây cảnh trong khuôn viên Thánh Đường.
Tuy vất vả, nhưng các anh chị em luôn cảm nhận được
niềm vui hạnh phúc trong khi phụng sự Chúa và phục
vụ tha nhân.
Giáo Xứ xin chân thành cám ơn quý anh chị em đã tận
tụy, âm thầm hy sinh đóng góp công sức, thời giờ quý
báu, không quản ngại nắng mưa đến phục vụ Nhà Chúa
hàng tuần, giữ gìn Nhà Chúa khang trang, sạch sẽ.
Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã
làm phúc cho chúng con.

Chân thành cám ơn sự hy sinh cộng tác của quý anh chị.
Cầu Cho Các Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ
Xin Cộng Đoàn Giáo Xứ hiệp
thông dâng lời cầu nguyện
cho quý cụ cao niên trong
Giáo Xứ đang đau yếu được
mau chóng bình phục. Xin
cho các bệnh nhân luôn biết
sống tinh thần phó thác, chịu đựng gánh nặng của bệnh
tật trong tinh thần đức tin và trông cậy vào lòng thương
xót của Thiên Chúa. Và nếu đến giờ Chúa gọi về với
Ngài, thì xin cho được ơn chết lành.
Cầu cho gia đình có thân nhân yếu đau được sẵn sàng
tuân theo Thánh Ý Chúa.
Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đang vất vả
phục vụ các bệnh nhân.
Giáo Xứ Tri Ân
Để có được ngôi Thánh Đường và khuôn viên Nhà Chúa
được sạch sẽ, gọn gàng, khang trang, cảnh quan xanh
tươi xinh đẹp, không thể không nhắc tới những thiện
nguyện viên của ba nhóm sau:
1 - Nhóm Làm Sạch Thánh Đường mỗi sáng thứ Ba:
Dọn dẹp trong Nhà Thờ, Gian Cung Thánh, quét dọn,
lau sàn, lau ghế vv…
2 - Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa mỗi Sáng thứ Bảy: Phụ
trách Công Viên Nhà Thờ và Nhà Xứ. Cắt cỏ, thổi lá

Giáo Xứ nhận được tin Bà Maria Trần Thị Qui vừa được
Chúa gọi về, thứ Ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022 tại
Sacramento, hưởng thọ 73 tuổi.
Giáo Xứ xin được Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình
tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ
sớm đưa linh hồn Maria về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Giáo Xứ dâng lời cầu nguyện cho tang quyến vượt qua
được sự khó khăn đau buồn và mất mát lớn lao này.
** Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Cụ Ông Luca Maria Nguyễn Văn Cứ
* Giờ Cầu Nguyện:
6:30pm, Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2022, tại nhà
nguyện St. Mary Cemetery & Funeral Center.
* Thánh Lễ An Táng:
8:00am, Thứ Bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2022, tại Giáo
Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sacramento.
Linh cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang St. Mary
Công Đức Tuần Lễ: 09-25-22: $10, 212.00

8801 FOLSOM BLVD #260
SACRAMENTO, CA 95826
(916) 761 - 3222

VONNE VAN TRAN

DR. AMY M. NGUYEN, O.D., INC
Optometrist

7400 Elk Grove Blvd
Elk Grove, CA 95757

Email: vonne.tran@century21.com
www.c21LN.com

(916)

KIM PHARMACY

LIEÂN LAÏC: CHÒ MYÕ

(916) 428-4145 - (916) 599-1179 (C)

(9) 9- 1

VAÊN PHOØNG BÌNH AN

Baùc Só NGUYEÃN HUYØNH ANH, M.D.

*
*

Khaùm beänh toång quaùt ngöôøi lôùn
Chaêm soùc treû sô sanh * Khaùm nhaäp
hoïc, chuûng ngöøa treû em * Beänh phuï
nöõ - khaùm thai * Beänh ngoaøi da
* Beänh phong ngöùa vaø dò bieán öùng

(916) 391 - 9497

Broker # 01407166

465 - 9057

NHAÄN KHAI THUEÁ

Caù nhaân - Thöông Maïi - Payroll
Sales Taxes - Nhaän giöõ soå saùch
cho caùc cô sôû thöông maïi
(916) 395 - 7111 (B) ; 524 - 5482 (C)

Bác sỹ chuyên gia tim mạch. Có hơn 38 năm trong
lãnh vực y tế. Làm việc tại bệnh viện đa khoa Mercy
Văn phòng nhận bệnh nhân mới.
Nhận các loại bảo hiểm và Medicare
dr. Lee-TZU Lin, md 7275 E Southgate Dr. # 406
Sacramento, CA 95823
(916) 423-6866

(916) 271-1578 (C)
(916) 681-5112 (O)

(916) 317 - 7953
Mua Nhaø & Baùn Nhaø
Vay Tieàn Mua Nhaø
Taùi Caáp Voán Nhaø

Phuïc vuï taän tình, chu ñaùo,
chuyeân nghieäp vaø kín ñaùo

HANNAH NGUYEN

Cell: 408-550-4958 HOAØ ALLAN MAI
Phôû City
CHUYEÂN NGHIEÄP
VIETNAMESE CUISINE

6175 Stockton Blvd. Ste 200
Sacramento, CA 95824
(916) 754 - 2143

Chuyeân trò tai naïn xe coä - Khaùm söùc khoûe D.O.T
physical exam cho truck drivers

Cell: (916) 384 - 7256
Open 10:00am - 6:0pm.
Tuesday - Thursday only

7509 Madison Ave #114
Citrus Heights, CA 95610
(916) 314 - 7172

SACRAMENTO
MEMORIAL LAWN

Myõ Haèng Nguyeãn

Vaên phoøng baûo hieåm
vaø taøi chính - Chuyeân veà
baûo hieåm nhaân thoï, quyõ höu trí,
quyõ ñaïi hoïc Fix annuity, IRA
CA:0G39520

333 W. El Camino Real #380
Sunnyvale, CA 94078
(408) 737-3243 (W) - 449-1220 (C)

Elite Realty Services 7412 Elsie Ave., Sacto, CA
(916) 420 - 3258

6930 65th St #123
(916) 392-3888
Open 8:00am - 9:45pm.

4562 Mack Rd
(916) 395-6868
Open 8:00am - 9:00pm.

(209) 423 - 0899
(916) 559 - 9788
LLy@GoLyon.com
www.LLy.GoLyon.com

Leä phí öu ñaõi, thuû tuïc laøm nhanh
choùng, taän taâm, chu ñaùo

Nestlé Realty & Homeland Financial

Nhà đất, cơ sở thương mại và làm loan
www.homelandfinancial.org
DRE: 01131892
NMLS: 271462
Minh 916-616-6861
Real Estate and Mortgage Broker

Một tập báo mỗi gia đình Công Giáo Việt Nam nên có trong nhà mình!!!
* Báo sẽ được chuyển đến tận nhà quí vị hàng tháng
* Tòa báo sẽ tặng một tập lịch Công Giáo mỗi năm

Lm. Gioankim-Pio Nguyễn D. Lộc, C. Ss.R

Tel. (562) 424-2041 Cell. (832) 867-5741
Email: baoducme@gmail.com

CHUYEÂN VIEÂN
VEÀ NGHÓA TRANG
VAØ TANG LEÃ

JENNIFER TRAM ANH MAI

Saint Mary Cemetery
& Funeral Center

ỦNG HỘ

Độc giả thường: 40 usd/năm
Độc giả ân nhân: 50 usd/năm

Real Estate Sales,
Finance
Property Management
(Joe) Phuoc Tran
(408) 205-6701
(Jacklyn) Phuong Lu (408) 728-5299

LYÙ MYÕ LINH
CalBRE#
02014615

BUSYBEE

ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW

NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

“Hãy mua báo
Mẹ để cộng tác
với chúng tôi
đêm Tin Mừng
Chúa Cứu Thế
đến cho mọi
người”

Michael Höng

Mua nhaø - Baùn nhaø
Trang trí (staging) - coá vaán
Giuùp cho thueâ nhaø

Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU ĐẶT BÁO, XIN LIÊN HỆ:

320 - 2823

Associate Broker - MBA - Loan Officer

9591 Laguna Springs Dr.
Elk Grove, CA 95757

ANDY P. TRAN

(916)

TAÄN TAÂM
THAØNH TÍN

1900 POINT WEST WAY, SUITE 188
SACRAMENTO, CA 95815
(916) 304-3616
ATRAN@TRANLAW.COM
6100 Stockton Boulevard (916) 245-0889
WWW.TRANLAW.COM
Sacramento, CA 95824 FD974 * COA621 * CR287 (916) 848-3337 (F)
5820 S Land Park Dr
(916) 619-8112
Open 8:00am - 9:00pm.

BRE Lic#:
01931129

Chuyeân vieân moïi
dòch vuï mua baùn nhaø

Tái Tài Trợ Nhà, Lãi Suất Thấp, Cạnh Tranh Nhất Thủ Phủ Sacramento

KINGDOM CHIROPRACTIC
Dr. Jason Nguyen, DC

CA Real Estate and
Mortgage Broker
Cal Bre # 01928783
NMLS # 1175396

Benjamin Mai
giuùp baïn tieát kieäm tieàn

No income check! Self Employed: 12 months bank statements to qualify!
Office: 916-999-5000

Elite Real Estate / CalBRE # 0147958

Benjamin Mai

Văn Phòng Đại Diện Ngân Hàng Chuyển Cho Vay Tiền Mua Nhà

For Free Consultant - Please Call:

denise.chau@elitenorcal.com
www.denisechau.bhhser.com
7412 Elsie Avenue
Sacramento, CA 95828

Complete wedding services for
Church and Banquet

5026 Fruitridge Rd. #3, Sacramento, CA

Henry Vo (916) 223-3798

Sacramento, phuï caän vaø Bay Area.
Nhanh choùng, chuyeân nghieäp,
taän taâm, thaønh tín vaø vui veû

TÔ HOÀNG

NGUYEÃN HUYØNH LIEÃU CHI, Pham. D.

Chuyeân mua baùn nhaø
Baùn nhaø chæ traû hueâ hoàng 1%
cho leä phí

DENISE CHAU Giuùp tö vaán mua baùn nhaø vuøng

rwJoe Tran
Realty
2670 S. White Rd. #233
San Jose, CA 95148
6835 Stockton Blvd #420
Sacramento, CA 95823

Child Care Center

(916) 387-8710 / 383-3278
Nhaän caùc em töø 2 tuoåi
ñeán 5 tuoåi. Caùc Nöõ Tu Meán
Thaùnh Giaù Ñaø Laït phuï traùch

ALLIED ACCOUNTING
& TAX SERVICE

Khai thueá caù nhaân & business
Giöõ soå keá toaùn, löông boång
& laøm baùo caùo cho IRS & State

LOAN PHAÏM (916) 233-6857
Nhà có phòng trống
cho thuê, gần chợ
Wingwa, zip code
95824. Giá $370 / tháng
ĐT: 916 - 595 - 4750
Nhận giữ trẻ,
dạy làm bài &
đưa đón sau giờ học

L/L: cô thanh
(916) 267-5680

Xin quí vò uûng hoä Giaùo Xöù qua vieäc quaûng caùo trong
Baûn Tin Muïc Vuï haèng tuaàn cuûa Giaùo Xöù, xin lieân laïc:

6509 Fruitridge Road
Sacramento * CA 95826

Cell: (916) 949-1250
Office: (916) 452-4831

ANH THIEÂN
(916) 712 - 5512
francis.thien@gmail.com

GIAÙO XÖÙ
(916) 383 - 4276

