
You need not cry very loud; he is nearer to us than we think.�

 

MASS SCHEDULE�

   �

          Regular Sunday Tithing:  $ 15,948.70�

�

    Automa�c Sunday Tithing:  $ 2,380.00�

�

�

   � Total Sunday Tithing:  $ 18,328.70�

�

�

�

     Regular Building Fund:  $ 255.00�

�

     Automa�c Building Fund:  $ 10.00�

�

�

� Total Building Fund:  $ 265.00�

�

�

�

� Weekly Needed:  $27,000.00�

�

     Year�to�Date Contribu�ons:  $ 649,592.53�

�

     Year�to�Date Needed:  $ 783,000.00�

�

     Year�to�Date Shor�all:  $ 133,407.47�

BULLETIN DEADLINE�

PARISH SCHOOL STAFF�

School Office Hours:  Monday�Thursday 9AM�12PM�

Phone:  682�6021           �

Principal:  Joyce Frederiksen�

jfrederiksen@allsaintswichita.com�

Secretary:  Cassie Wheaton�

cwheaton@allsaintswichita.com�

Informa�on for the bulle�n must be submi�ed to the Par-

ish Office in writing by 12:00 noon Mondays.�

Email:  bulletin@allsaintswichita.com�

www.allsaintswichita.com�

�

July 25,  2021�

�

17th Sunday in Ordinary Time�

3205 E. Grand, Wichita, Kansas 67218  (316) 682�1415�

Pastor:  Fr. Hien Paul Nguyen�

frhien@allsaintswichita.com�

Dir. of Religious Educa�on:  Sandy Ne2leton�

sne2leton@allsaintswichita.com�

Bookkeeper/Secretary:  Barb Schwartz�

bschwartz@allsaintswichita.com�

Maintenance:  Jerry Richardson�

     WEEKDAYS:       Tue�Fri 8:00 AM�

    WEEKENDS:       Sat:  4:00 PM�

                                Sun:  9:00 AM & 10:30 AM (Viet)�

PARISH OFFICE STAFF�

STEWARDSHIP OF TREASURE�July 18, 2021�

PARISH INFORMATION�

PRAYER LINE ACTIVATORS�

Altar Society� � Mary Jane Rohr     683�9020�

Knights of Columbus� Chuck Steven�       655�4351�

Homebound Comm.� Helen Wales�       612�0696�

Finance Council� Rick Powell�       682�2338�

School Council�    � Jody Brown�       681�1729�

Stewardship Council   �Ken Hipp�       687�5337�

PARISH SUMMER OFFICE HOURS � 9 AM TO 3 PM�

Marilyn Grommesh   684�4075    Mary Faragher   648�4485 �

Lore�a Shark�          685�6740�  Mary Gordon     682�3269�

Karen Gammon�         648�1304    Cathy Ludwick    461�0261�

Ellen Nulton�          684�5163�



     A man came from Baal�shalishah bringing to Eli-

sha, the man of God, twenty barley loaves made 

from the firsAruits, and fresh grain in the ear.� Elisha 

said, “Give it to the people to eat.”� But his servant 

objected, “How can I set this before a hundred peo-

ple?”  Elisha insisted, “Give it to the people to eat.”  �

“For thus says the LORD, ‘They shall eat and there 

shall be some leK over.’”�  And when they had eat-

en, there was some leK over, as the LORD had said.�

R. The hand of the Lord feeds us; he answers 

all our needs.�

READINGS FOR SUNDAY,  JULY 25, 2021�

RES. PSALM                        �

READING � � �             2 KGS 4:42�44 �

READING  2                                           EPH 4:1�6 �

          Brothers and sisters:  I, a prisoner for the Lord, 

urge you to live in a manner worthy of the call you 

have received, with all humility and gentleness, 

with pa�ence, bearing with one another through 

love, striving to preserve the unity of the spirit 

through the bond of peace:  one body and one Spir-

it, as you were also called to the one hope of your 

call; one Lord, one faith, one bap�sm; one God and 

Father of all, who is over all and through all and in 

all.�

“Have the people recline.”  Now there was a great 

deal of grass in that place.  So the men reclined, 

about five thousand in number.�  Then Jesus took 

the loaves, gave thanks, and distributed them to 

those who were reclining, and also as much of the 

fish as they wanted.�  When they had had their fill, 

he said to his disciples, “Gather the fragments leK 

over, so that nothing will be wasted.”�  So they col-

lected them, and filled twelve wicker baskets with 

fragments�from the five barley loaves that had been 

more than they could eat.�  When the people saw 

the sign he had done, they said, “This is truly the 

Prophet, the one who is to come into the 

world.”�   Since Jesus knew that they were going to 

come and carry him off to make him king, he with-

drew again to the mountain alone.�

GOSPEL�                                   �         JN 6:1�15       �

     Jesus went across the Sea of Galilee.  A large 

crowd followed him, because they saw the signs he 

was performing on the sick.�  Jesus went up on the 

mountain, and there he sat down with his disci-

ples.� The Jewish feast of Passover was near.� When 

Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was 

coming to him, he said to Philip, “Where can we buy 

enough food for them to eat?”�  He said this to test 

him, because he himself knew what he was going to 

do.� Philip answered him, “Two hundred days’ wag-

es worth of food would not be enough for each of 

them to have a li2le.”� One of his disciples, Andrew, 

the brother of Simon Peter, said to him, “There is a 

boy here who has five barley loaves and two fish; 

but what good are these for so many?”� Jesus said, �

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm B�

Về Nơi Đây:�

�

ÐK: ÐK. Chúng con về nơi đây dâng ngàn �ếng ca, 

chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao 

tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được 

cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.�

1. Với �ếng hát rạo rực niềm �n, với ánh mắt đọng 

lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý /nh. 

Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung 

trong /nh hiệp nhấp, nguyện dâng lên Thiên Chúa 

/nh thương.  2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy 

giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho 

người thế trần. Một lần ta đến dự �ệc thánh, thì đời 

ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời 

ta.�

ĐÁP CA:  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi 

ân cho chúng con được no nê.�

�

ALLELUIA:  Alleluia, alleluia! � Chúa phán: "Thầy gọi 

các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe 

biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".�

�

PHÚC ÂM:  Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển 

Galilêa, cũng gọi là Tibêria.  Có đám đông dân chúng 

theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm 

cho những kẻ bệnh tật.  Chúa Giêsu lên núi và ngồi 

đó với các môn đệ.  Lễ Vượt Qua là đại lễ của người 

Do�thái đã gần tới.  Chúa Giêsu ngước mắt lên và 

thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.  

Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho  



những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm.  Philipphê 

thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".  Một trong các môn đệ, tên là Anrê, 

em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con 

cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống".  

Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.  Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi 

đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ 

thích.  Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi".  Họ thu lại 

được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.  Thấy phép lạ 

Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng �ên tri phải đến trong thế gian".  Vì Chúa 

Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.  

 

Lạy Đức Mẹ La Vang:�

Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con, Mẹ chính là Trạng Sư, là Nữ Vương, Mẫu Thân 

của con! Thánh Maria � Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria � xin thương nhậm lời.�

Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng về Mẹ lắng lo muộn phiền, Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng lên Mẹ lời kinh khẩn 

nguyện. Con có mẹ sợ chi? Dù con gặp bao nỗi khó nguy, Bên Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi! 

Thánh Maria � Đức Mẹ Chúa Trời Thánh Maria � xin thương nhậm lời. �

Lạy Đức Mẹ La Vang! dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu, Lạy Đức Mẹ La Vang! dân con Việt đồng thanh bái 

chào! Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con! Trên bước đường ly hương, đoàn chúng 

sống trong �nh thương! �

�

Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: �

Chúa Nhật � 15/8, lúc 10:30am, cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ La Vang sẽ Chúng ta sẽ có đi kiệu trước lễ, ĐGM 

Kemme sẽ sau thánh lễ chúng ta cùng ăn cơm trưa bên trung tâm.  Xin mọi người thêm lời cầu nguyện, giúp 

thông báo, và kính mời tất cả cùng đến tôn vinh Mẹ và cùng Mẹ thờ phượng Thiên Chúa.  Đặc Biệt: Thứ Bảy, 

Ngày 14 sẽ có Thánh Lễ khai mạc, hội thảo về Đức Mẹ và Gia Đình, và có nhiều linh mục Việt nam giải tội.  

Mọi người tham dự sẽ được ăn uống no nê và miễn phí.  �

�

Xin Ủng Hộ Cho Tượng Đức Mẹ La Vang: Vì Đức Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người, xin quý ông bà và anh chị 

em đóng góp cho tượng Đức Mẹ, nhiều hay ít đều được Mẹ yêu mến và chúc phúc.  Xin cám ơn!�

Video Làm Đài Đức Mẹ La Vang All Saints: h2ps://www.youtube.com/watch?v=yBf�YXKEFek&t�

h2ps://www.youtube.com/watch?v=NIjis8S75r8�

�

�

Mua Ảnh Đức Mẹ La Vang:  Mọi người có thể xem ảnh ở cuối nhà thờ size 16x20.  Các ảnh quý vị mua sẽ 

được ĐGM Kemme làm phép khi Ngài làm phép tượng và đài Đức Mẹ La Vang vào Ngày 15 tháng 8.�

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT�Kính mời mọi người đến tham dự Thánh Lễ vào thứ 6 hằng tuần lúc 8am ta.  �

TẠ ƠN CHÚA VÀ ĐỨC MẸ: Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và Đức Mẹ La Vang vì những lời cầu xin của 

chúng ta đã được thương nhậm lời.  Hiện nay có rất nhiều người đã đáp ứng sẽ đến tham dự ngày tôn vinh 

Đức Mẹ và thờ phượng Thiên Chúa, trong đó sẽ có Cha Phạm Quốc Hùng, Cha Nguyễn Minh Nhật và giáo 

dân St. Anthony.  Xin Chúa và Mẹ La Vang ban nhiều ơn lành hồn xác trên quý Cha và quý vị.�

P.S. Chúng ta �ếp tục cầu xin cho những ai khô đạo mà đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Mẹ La 

Vang giúp họ và những người lương giáo, để họ cũng được tràn đầy ơn Chúa hôm nay và mai mãi.�

XIN LỄ: Ai muốn nhờ Mẹ La Vang cầu bầu cùng Chúa Giêsu trong các Thánh Lễ từ nay, mỗi ngày, đặc biệt là 

ngày đại lễ Đức Mẹ La Vang, ngày 15, tháng 8 do Đức Giám Mục và các Linh Mục sẽ dâng, xin viết các ý 

nguyện mà quý vị muốn xin vào tờ giấy rồi bỏ vào phong bì để được dâng trong các Thánh Lễ.�

Cao Đoàn Tổng Hợp Tập Hát Cho Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Xin mời cất cả các ca viên và nhũng ai biết 

hát, Chúa Nhật, 3pm tại NhàThờ.�



   DAY� � TIME�     INTENTION�

�

�

Tue  07�27� 8am� †  Tony & Agnes Urban�

  �����������������������

Wed  07�28 � 8am� † Suzanne Weighill�

 � �����������������������

Thu  07�29� 8am� †  James & Eleanor Welch�

 �����������������������

Fri  07�30� 8am     †  James Burgardt�

������������������������

Sat  07�31       4pm� † Patrick Peddecord�

� � � † Mary Nguyen�

� � � † Andrew Nguyen�

� � �  People of the Parish �

������������������������

Sun  08�01� 9am� † Jan Ramsey�

� � � �

Sun  08�01    10:30am   Vietnamese Mass�

LECTOR SCHEDULE FOR JULY 31 & AUGUST 1�

�

4 PM:   Julie Myers �

9 AM:  Shanda Barnes    10:30 AM:  VN Parishioner�

�    �

CLEANING SCHEDULE FOR JULY 31st�

�

Church:   Tony Dang, Thy Ninh, David & My Dung 

Phung, Joseph & Paul Nguyen�

�

Restrooms:  Alyssa, Elizabeth, Therese & Tim �

Bouton�

RECENTLY DECEASED�

�

Binh Nam Tran       Charles Midenke     �

Lillian Schaefers     Denise & Ran Bina�

Clancy Schmidt�

�

SICK PARISHIONERS & LOVED ONES�

�

Kelsie Ne2leton     Joe Farmer        Michael Young�

Lola Billingsly          Kubit Family      Doug Sprenger�

Joan Calway�         Linda Wise        �

Laurie Tillman�        Ka�e Gleichman�

PLEASE PRAY FOR�

MASS INTENTIONS�

SEVERE BLOOD SHORTAGE�

 

     PLEASE, we need more and new donors! Sched-

ule your life saving appointment by calling or tex-

�ng Donna Burne2 (parishioner) at 316�682�0089, 

or go to redcrossblood.org.�

�

THIẾU MÁU NGHIÊM TRỌNG�

     Xin vui lòng,  ngày càng có nhiều người hiến máu 

mới cần thiết. Lên lịch cuộc hẹn cứu mạng của bạn 

bằng cách gọi hoặc nhắn �n cho Donna Burne2  

(giáo dân)  theo số 316�682�0089, hoặc đi đến 

redcrossblood.org. �

�

All Saints Blood Drive�

�Sunday, August 15 �

��8:30 am to 1:30pm in the Fischer Center�

My Dear Parishioners of All Saints, �

     Blessings from our Lord be with you all.  May 

each and every one of us con�nue growing in our 

Catholic faith; that is, to become one with Jesus in 

our hearts, minds and souls.  Please know that God 

made us so that we all may choose God and freely 

love Him and worship Him like Mother Mary does.  

Yes, we are all blessed to be Catholic because we 

have the Holy Eucharist with us and the Blessed 

Mother to pray for us all un�l we are in heaven 

with Our Lord for eternal life. �

     All Saints Catholic Church and School are blessed 

with many wonderful and faithful parishioners for 

genera�ons.  Many of them have been here for 

years, faithful in their prayers and worship at Holy 

Masses.  Many have given much of their �me, tal-

ent and treasure to our church and school.  Many 

parishioners have served the parish on councils and 

in parish organiza�ons.  Recently I had a dinner 

with our parish council and finance commi2ee 

members to thank them for the many years of ser-

vice to our church.  I shared with them that our 

parish needs to take the next step in allowing new 

parishioners to be members on the parish council 

and finance commi2ees.  I asked them to recom-

mend replacements.  My plan is to have four mem-

bers on our finance commi2ee and about eight on 

the parish council, plus myself.  Our new parish 

council members will consist of group leaders of 

the parish such as the grand knight of Knights of 

Columbus, altar society president, a representa�ve 

from All Saints Catholic School, a DRE, a repre-

senta�ve for liturgy, na�onali�es, etc.… Please pray 

for the new members of our parish council and the 

finance commi2ee to help me in serving our parish.  

God bless you all and please enjoy the last few 

weeks of summer.     Fr. Hien�
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Primary Care Associates
    Paul H. Davis, M.D.        Cole M. Gillenwater, M.D. 
  Angela M. Leiker, M.D. Mark A. Leiker, M.D. 
David M. Netherton, M.D.  Claudia X. Wendell, M.D. 
   Darla K. Rivera, D.O.  Hai K. Truong, D.O.  
  Thanh N. Truong, D.O. Stephen J. Grindel, D.O.  
    Debra Hermes, PA-C  

316-684-2851 • www.pca-wichita.com  
7111 East 21st Street, Wichita, KS 67206

“Shining Solutions Since 1974”
1324 E. Harry * 265-7910 

CAR CARE PROFESSIONALS
Because looks Do Matter!

(316) 838-7885 
www.krusecorp.com

HEATING, COOLING 
& PLUMBING

Pete’s  
 Roofing

• 18 years of experience 
• All types of roofing 
• Work comp & general liability insured, licensed 
• Affordable, quality work with warranty

PETE HEILAND • Owner • (316) 807-1782 
All Saints Parishioner

A&O PAINTING
Commercial & Residential

Remodeling
Over 10 Years of Experience

2057 E. Wassell 
Wichita, KS 67216
Cell: (316) 655-8367 

Office: (316) 832-1302
aandopainting@gmail.comParishioner

Asian Groceries & International Foods 
316-833-1823 

7100 E Harry St. Wichita, KS 67207 
 Open: 9:00am-7:30pm Everyday

Lucky MarketLucky MarketLucky MarketLucky Market

Abode Real Estate 
15908 E Lynwood Circle, Wichita, KS 

316.990.4307
Tận tình hướng dẫn mọi chi tiết v̀ệ vay mượn và mua bán nhà đầt. 

nhu.realtor@gmail.com | www.abodekansas.com

Member of St Patrick Parish 48+ Years

Ed Martin 
(316) 207-7343 
edmartin44@cox.net 
Wichita, KS

Independent Agent

Medicare Made Simple 
SERVICES PROVIDED AT NO CHARGE

Local Catholic Ownership 
6555 East Central

682-4553 • dlwichita.com
uu Serving the Wichita Community Since 1913 uu

CURRENTLY TAKING NEW PATIENTS
(316) 201-1202
2 Wichita Locations: 

8725 E 32nd St N | 7570 W 21st St, Ste 1006B

Contact James Bradley to place an ad today! 
jbradley@4LPi.com or (800) 950-9952 x2655

COLLEGE HILL
Animal Hospital, Inc.

“Complete care for your family pets.”
Christopher J. Hesse DVM

Catherine L. Pupkoff-Hesse DVM

244 N. Hillside  
316-618-8881

4100 E Central Ave, Wichita, KS 67208
dpkieu@gmail.com • wichitadentalcare.com

316-612-0270
Hablamos español!   Tiḗg Viḝt!


