lịch lễ theo Khu vực dân cư vào ngày 10 tháng 4 (Thứ Bảy)
tới
Ngày 23 tháng 5 (Chủ nhật) của Thánh lễ Chủ nhật năm nay
（Ngày tạo: 14 tháng 3 năm 2021）

4/10 ・11
Chủ nhật thứ 2 của lễ Phục sinh

thứ bảy19:00

Chủ Nhật9:30

Chủ Nhật 12:00

Không có thánh lễ
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4/17・18

Tateishi

Chúa Nhật thứ 3 lễ phục sinh

Edogawa

4/24.25

Kanamachi

Chúa Nhật thứ 4 lễ phục sinh
5/1・2
Chúa Nhật thứ 5 lễ phục sinhr
5/8・9
Chủ nhật thứ 6 của lễ Phục sinh

Kanamachi
Edogawa

Kita-koiwa
Edogawa

Kita-Koiwa

Shinozaki
Kita-Koiwa

Shinozaki

Nishi-Koiwa

※ Ngày quan hệ công chúng
thế giớiy
5/15・16

Shinozaki

Nishi-Koiwa

Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu lên trời

Chiba/Saitama

5/22・23

Tateishi

Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần

Nishi-Koiwa

Chiba/Saitama

Hiện xuống.

Tuần Thánh & Lễ Phục sinh ： Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Chủ Nhật
Phục Sinh sẽ được thực hiện riêng tư.
Chỉ các thành viên của Hội đồng Mục vụ, các thừa tác viên Phụng vụ và các nữ tu mới được phép tham dự. Những thành viên
không được đề cập ở trên, xin vui lòng cầu nguyện tại nhà. Chúng tôi dự định phát trực tiếp trên YouTube, vì vậy, vui lòng
sử dụng liên kết bên dưới.URL → http://bit.ly/kcc-livemass
Lịch phát trực tuyến:
Thứ Năm Tuần Thánh (1 tháng 4) 19:30～

Thứ Sáu Tuần Thánh (2 tháng 4) 19:30～

Thứ Bảy Tuần Thánh (3 tháng 4)19:30～

Chủ nhật Phục sinh (4 tháng 4) 9:30～

Giờ Thánh Lễ sẽ thay đổi ： Bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, chúng tôi sẽ chỉ cử hành 3 thánh lễ, 7 giờ tối Thứ Bảy, 9 giờ 30
sáng và 12 giờ Chủ Nhật. Xin hiểu rằng 2 tổ dân phố không thể tham dự một buổi lễ mỗi tuần.
Rước lễ lần đầu ： Lịch trình của Rước lễ lần đầu chưa được quyết định. Nó có thể sẽ được lên lịch sau Lễ Phục sinh,
nhưng chúng tôi sẽ đưa ra thông báo ngay sau khi nó được quyết định.
Lưu ý rằng, những điều trên có thể thay đổi tùy thuộc vào sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các
điều kiện tham gia phù hợp nhất có thể。Khi các điều kiện được thay đổi, bạn sẽ được thông báo qua LINE hoặc thông qua
thư bằng văn bản.
Tài khoản chính thức của LINE ： Chúng tôi đã tạo một tài khoản LINE chính thức để bạn có thể
dễ dàng kiểm tra thời gian giờ lễ và đăng ký thay đổi thời gian. Hãy đăng ký làm bạn LINE..

