
Lịch lễ theo khu vực dân cư từ ngày 29 tháng 5 ( thứ bảy) 
 tới ngày 11 tháng 6 ( chủ Nhật) của thánh lễ chúa Nhật năm nay  

( ngày tại: 12 tháng 5năm 2021) 
 

 thứ bảy 19:00  chủ Nhật 9:30 chủ Nhật 12:00 Không có 
thánh lễ 

5/29・30  
Lễ Chúa Ba Ngôi  

Kita-Koiwa 
Shinozaki 

Tateishi Edogawa 
Nishi-Koiwa 

Kanamachi 
Chiba/Saitama 

6/5・6 
Lễ Kính Mình và Máu Chúa 
Kitô  

Shinozaki 
Nishi-Koiwa 

Kanamachi Kita-Koiwa 
Chiba/Saitama 

Tateishi 
Edogawa 

6/12・13  
Lễ Chúa Nhật 11 thường niên 

Nishi-Koiwa 
Chiba-Saitama 

Edogawa Tateishi 
Shinozaki 

Kanamachi 
Kita-Koiwa 

6/19・20  
Lễ Chúa Nhật 12 thường niên  

Tateishi 
Chiba-Saitama 

Kita-Koiwa Kanamachi 
Nishi-Koiwa 

Edogawa 
Shinozaki 

6/26・27 
Lễ Chúa Nhật 13 thường niên 

Tateishi 
Kanamachi 

Shinozaki Edogawa 
Chiba/Saitama 

Kita-Koiwa 
Nishi-Koiwa 

7/3・4 
Lễ Chúa Nhật 14 thường niên 

Kanamachi  
Edogawa 

Nishi-Koiwa Tateishi 
Kita-Koiwa 

Shinozaki 
Chiba/Saitama 

7/10・11 
Lễ Chúa Nhật 15 thường niên 

Edogawa 
Kita-Koiwa 

Chiba/Saitama Kanamachi 
Shinozaki 

Tateishi 
Nishi-Koiwa 

 

Rước lễ lần đầu: lịch rước lễ lần đầu được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 6 đã bị hoãn lại đến ngày 24 
tháng 10. vui lòng liên hệ với người phụ trách trường học của nhà thờ (Kyokai - Gakkou )hoặc liên hệ 
với Linh mục giáo xứ của chúng tôi 

 
Cuộc Họp Các Khu Bị Hủy:  Cuộc họp Các Khu được lên lịch vào ngày 30 tháng Năm sẽ bị hủy bỏ. 

. 

 

Tổng vệ sinh sẽ bị hủy bỏ: Việc tổng vệ sinh dự kiến vào ngày 27 tháng 6 sẽ bị hủy bỏ.. 
 

 

Những điều trên có thể thay đổi tùy thuộc vào sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. 
 Chúng tôi cũng sẽ xem xét các điều kiện tham gia sao cho phù hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn 
bản khi các điều kiện được thay đổi. 

 

 

Tài khoản chính thức của LINE: Chúng tôi đã tạo một tài khoản chính thức của LINE 
để bạn có thể dễ dàng kiểm tra thời gian thánh lễ và đăng ký thay đổi thời gian. Hãy 
đăng ký làm bạn LINE.  


