
 
 
 
 
 

Ngày 25 tháng 5 năm 2020 
 
Kính gửi quý Ông Bà và Anh Chị em Giáo xứ Chúa Ki-tô Cứu Thế, 
Tôi hy vọng là quý Ông Bà và Anh Chị em vẫn được bình an. Xin cám ơn tất cả những người đã đến 
giúp cho các Thánh lễ và giữ cho mọi người được bình an.  Xin xem toàn lá thư này vì có một vài thay 
đổi trong thời gian kể từ ngày 1 tháng 7. 
 

1. CHA SỞ MỚI.  Xin đọc thư của Cha Joe Robillard, Cha sở mới, bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban 
Nha, và tiếng Việt Nam, trong Bản tin Giáo xứ. 

 
2. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT. 

Kể từ ngày Chúa nhật 5 tháng 7 sẽ không có lễ lúc 5 giờ chiều, cho đến khi được thông báo lại.  
Nếu có nhu cầu trong tương lai, sẽ có Thánh lễ lại. 
 
Việc ghi danh tham dự Thánh lễ bắt đầu từ thứ Hai và chấm dứt lúc 2 giờ ngày thứ Sáu hàng 
tuần. Có thể ghi tên qua e-mail gửi cho Thư ký VP Giáo xứ: sventura@coscp.org hay gọi điện 
thoại. Xin cho biết tên người gọi, số điện thoại, và số người muốn tham dự. 
 
Lễ 5 giờ chiều bằng tiếng Anh và 7 giờ chiều bằng tiếng TBN vào chiều thứ Bảy vẫn được phát 
trực tuyến trên youtube.  Xin vào hệ thống trang mạng của Giáo xứ www.coscp.org hoặc vào 
https://www.youtube.com/channel/UCvAaWlMdtArr9mpx_8bXEbQ/ 
 
Nhà thờ Chính tòa vẫn cho phát trực tuyến Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam vào lúc 1 giờ 15  ở hệ 
thống sau: http://mass.christcathedralcalifornia.org/ 

 
3. VĂN PHÒNG SẼ ĐÓNG CỬA VÀO NGÀY THỨ TƯ VÀ MỞ CỬA NGÀY THỨ NĂM. Văn 

phòng mở cửa ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, và thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và từ 12 
giờ 30 đến 2 giờ 30. 
 

4. THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG THAY ĐỔI. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ 
Năm, thứ Sáu, và thứ Bảy. 

 
5. ĐÓNG GÓP.  Xin cám ơn những đóng góp cho Giáo xứ.  Tuần vừa qua chúng ta nhận được 

$8,713.  Mọi đóng góp có thể gửi qua trang mạng http://www.coscp.org/online-giving/ hay bỏ 
vào thùng thư ở Giáo xứ, giao cho Văn phòng, hoặc gửi bằng thư. 

 
6. BÍ TÍCH CHỮA LÀNH.  Xin nhớ là có linh mục ban Bí tích Hòa giải và Xức dầu Bệnh nhân. 

Xin gọi số: (714) 444-1500. 
 
Xin chân thành cám ơn mọi giúp đỡ cho Giáo xứ trong thời gian tôi làm Quản xứ tạm thời. Tôi 
sẽ luôn nhớ đến Giáo xứ trong lời kinh nguyện của tôi. 
 
Chân thành trong Chúa Ki-tô Cứu  Thế, 
Cha John Shimotsu 
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