4/8/2020

Sisters and Brothers,
As we begin the Liturgies of The Triduum tomorrow, that possibility of coming together and celebrate
these Liturgies is not there but it does not hinder us from praying together as a parish family. Our
Liturgies will be broadcasted on the parish Facebook starting with Holy Thursday – The Lord’s Supper.
Just as a reminder, time for the Liturgies will be as follows; Holy Thursday at 7:00 pm, Good Friday at
7:00 pm, Holy Saturday (The Easter vigil in the Holy Night) at 8:30 pm and Easter Sunday at 11:00 am.
I recommend that you get ready for the live streaming Liturgies some few minutes before the exact
time.
May we celebrate the Passion, death and Resurrection of Jesus with renewed spirit and faith filled heart.
Fr. Paulinus.

4/8/2020
Anh chị em thân mến,
Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào
ào Tam Nh
Nhật Thánh vào ngày mai. Mặc dù
ù chúng ta sẽ
s không có thể
cùng nhau cử hành các nghi thức
ức phụng vụ trong Tuần Thánh này,
ày, nhưng không vì
v thế mà
chúng ta không thểể hiệp thông trong tinh thần cầu nguyện nh
như một gia đình.
Các nghi thức
ức trong Tuần Thánh sẽ đ
được cử hành và truyền trực tuyến trên
ên trang Facebook của
c
giáo xứ,
ứ, bắt đầu bằng Bữa Tiệc Ly của Chúa trong ngày thứ Năm Tuần Thánh.
Chương trình trực
ực tuyến các nghi thức trong Tuần Thánh sẽ llà:
- Thứ
ứ Năm Tuần Thánh: 7 giờ tối
- Thứ Sáu Tuần Thánh: 7 giờ tối
- Vọng Phục Sinh - Thứ
ứ Bảy: 8:30 tối
- Chủ
ủ Nhật Phục Sinh: 11 giờ sáng
Tôi mời gọi anh chị em hãy chuẩn
ẩn bị sẵn ssàng trước giờ cử hành các nghi thức
ức và
v Thánh Lễ.
Cầu mong cho chúng ta có thể cùng
ùng nhau chúc ttụng
ụng việc Chúa chịu nạn, chịu chết, và
v sống lại
bằng cả trái tim sốt mến và niềm
ềm tin cậy.
Fr. Paulius

