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Ngày 22 Tháng 7, Năm 2018 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng 
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:45 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Chủ Tịch
Giuse Đỗ Minh Sơn  .   .   .   .   .   .   . 403 969 7368
Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .   .   .   .   .   . 403 608 0733
Phó Ngoại Vụ
Giuse Đỗ Quang Trọng  .  .  .  .  . 403 510 5808
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 606 2809
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan   .  .  . 403 262 1078

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J .B . Nguyễn Đức Vượng  .  .  .  . 403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm   .  .  .  . 403 465 3101

Khoá 
Thăng Tiến 
Hôn Nhân

tại Giáo Xứ 
Vinh Sơn Liêm 
(13-15/7/2018)

LỜI QÚY CHA
Năm Mục Vụ Gia Đình 2018 

Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ

CHUYỆN MỘT NGÀY VÀ CHUYỆN MỘT ĐỜI

 I. Chuyện tình yêu

Trong mỗi câu chuyện tình yêu thông thường, một người nam bị thu hút bởi một người nữ 
khởi đi từ cái nhìn cuốn hút hướng về nàng. Rồi anh tìm cách bắt chuyện với nàng khi có 
cơ hội thuận tiện. Anh sẽ gọi điện hay liên lạc với nàng bằng những cách thế nào đó. Anh 
sẽ thăm cô ấy tại nhà, ở trường, hay ở sở làm. Anh sẽ làm mọi thứ để chinh phục tình cảm 
của nàng. Nếu người nữ ấy cũng bị thu hút bởi người đàn ông kia, thì nàng sẽ khiến anh 
cảm thấy được tiếp đón bước vào cuộc đời của mình. Khi ấy anh và cô nàng sẽ thường hẹn 
hò đi với nhau đến một nơi ưa thích nào đó. Sau một thời gian tán tỉnh, và tìm hiểu nhau, 
họ sẽ cảm thấy sẵn sàng kết hôn với nhau hoặc không thực sự là người dành cho nhau. Họ 
sẽ nói chia tay hoặc tiếp tục chỉ là bạn bè nếu như họ thấy không thích hợp làm bạn đời của 
nhau. Nhưng nếu người đàn ông cầu hôn và được người nữ chấp nhận, thì họ sẽ chuẩn bị 
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kế hoạch từng bước cho lễ cưới.

Khi quyết định kết hôn đôi bạn phải suy nghĩ mình đã thực sự 
sẵn sàng để chung sống với nhau suốt đời chưa? Sẵn sàng về 
điều kiện sức khỏe thể lý, tâm lý, xã hội, điều kiện tài chánh, 
điều kiện về tình cảm, tâm linh. Hai anh chị phải tự trả lời một 
số câu hỏi:

1. Anh Chị đã quen nhau và hẹn hò thường xuyên bao lâu?

2. Anh Chị hướng tới mục đích gì trong mối quan hệ này?

3. Anh/Chị quan tâm đến lợi ích của người kia như thế nào?

4. Anh/Chị thẩm định mức độ dấn thân của mình trong quan 
hệ này như thế nào?

5. Anh/Chị có dịp nào tốt hơn để sống hòa hợp với nhau không?

6. Anh/Chị có hiểu mối quan hệ này đòi hỏi ở mình điều gì 
không?

7. Anh/Chị thấy có được Chúa kêu gọi sống đời hôn nhân 
không (ơn gọi hôn nhân)?

8. Người bạn đời tương lai của Anh/Chị có tự do và sẵn sàng 
để chung sống ơn gọi này với Anh/Chị không?

9. Anh/Chị sẵn sàng để kết hôn như thế nào? (chung thủy và 
suốt đời)

10. Anh/Chị sẽ làm gì sau khi kết hôn? (Trăng mật chỉ là khúc 
dạo đầu cho bản nhạc ơn gọi suốt đời tìm kiếm một tình yêu 
hoàn hảo).

Đối với một đôi bạn kitô hữu đính hôn, họ vốn biết và hiểu hôn 
nhân là thiêng thánh thì họ sẽ muốn đám cưới của họ được cử 
hành trang trọng trong nhà thờ bởi một linh mục. Ngày đám 
cưới đánh dấu thời gian đính hôn cùng những hẹn hò, tán tỉnh, 
và tìm hiểu nhau chấm dứt, mộng ước chung của hôm qua nay 
đã thành tựu. Những người thân trong gia đình và bạn bè chúc 
mừng đôi tân hôn hạnh phúc. Sau đám cưới, đôi tân hôn sống 
tuần trăng mật. Một số người sẽ nghĩ chuyện tình của đôi bạn 
chấm dứt, từ đây bắt đầu một chuyện khác: câu chuyện hôn 
nhân. Nhưng có phải lễ cưới là kết thúc không hay chỉ là bắt 
đầu? Chúng ta vẫn thỉnh thoảng nghe người xưa nói “đám cưới 
là chuyện một ngày, hôn nhân là chuyện một đời”; “vợ chồng 
là chuyện trăm năm”.

Qua nghi lễ kết hôn, hai người nhận lãnh quyền và nghĩa vụ 
đánh dấu khởi đầu cuộc sống gia đình. Họ trở thành là vợ, là 
chồng của nhau. Rồi vợ mang thai sinh con trở thành mẹ, đồng 
thời chồng trở thành bố. Cả hai rồi sẽ thành ông thành bà khi 
con cái họ lớn khôn lập gia đình và có con. Họ cùng nhau đối 
diện với những khó khăn của cuộc sống và tìm cách vượt qua 
các trở ngại dọc dài thời gian. Lễ cưới xem ra đã kết thúc và 
nhường chỗ cho những khởi đầu mới sống yêu thương cho đến 
mãn đời. Đôi bạn cần có dự phóng chung cho một cuộc sống 
hôn nhân-gia đình vì từ nay họ không còn là người độc thân 
nữa. Họ phải chọn nơi chốn cho tổ ấm, cùng quyết định có bao 
nhiêu con, đồng thời xem xét ngân khoản thu nhập để lo liệu 

xây dựng, chăm sóc gia đình.

Trong dự phóng đó, đôi bạn cũng cần chú ý đến xây dựng 
mối quan hệ hôn nhân – gia đình vốn có nhiều khó khăn trong 
chính các thực tại thường ngày xuất hiện ngay từ buổi ban đầu.

II. Hôn nhân biến chuyển trong những cái thường ngày

1. Hôn nhân biến chuyển khi chúng ta nhận ra chương trình 
của Chúa trong những thời khắc thường nhật

“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu 
bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được 
Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không 
yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình 
yêu” (1Ga 4,7-8).

Đôi bạn kết hôn vì tình yêu, hay ít ra cũng vì hy vọng vào tình 
yêu, nhưng lại cảm thấy khó khăn thực hiện việc yêu thương 
hay không cảm thấy được yêu thương, nhất là trong những lúc 
gặp khó khăn. Khi ấy, họ không nên cứ chăm chắm vào cuộc 
hôn nhân của mình, nhưng nên nhìn sâu vào quan hệ của mình 
với Chúa. Nếu cuộc hôn nhân của bạn có vấn đề tức là quan 
hệ của bạn với Chúa không ổn. Thiên Chúa vẫn ở đó luôn gần 
gũi chăm sóc bạn, hãy để Ngài hiện diện trong bạn và trong gia 
đình. Nếu ta tin Thiên Chúa là tình yêu, thì Ngài phải là giải 
đáp cho những vấn đề của ta. Thật ra, Ngài phải là phần quan 
trọng nhất, điều lớn nhất ở giữa mọi sự, mọi chi tiết của cuộc 
sống hằng ngày.

Trong hôn nhân của đôi bạn, yêu nhiều hơn có nghĩa là có 
Chúa nhiều hơn.

2. Hôn nhân biến đổi khi ta sẵn sàng yêu thương bằng 
những việc làm cụ thể giống như Chúa Kitô, nhất là lúc gặp 
thử thách

“Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như 
thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con 
Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều 
này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng 
chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người 
đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4,9-10).

Tình yêu không cốt ở cảm xúc yêu. Tình yêu cốt yếu không là 
cảm tình nhưng, như Thánh Kinh dạy, là một con người, một 
ngôi vị Thần-Nhân, Giêsu Kitô đang sống giữa chúng ta. Khi 
bạn cần giúp đỡ để yêu thương người bạn đời của mình, bạn 
đừng chờ mình cảm thấy yêu thương hoặc mong đợi có lại 
những giờ phút lãng mạn vốn đã qua rồi nay sẽ lại đến, mà hãy 
nhìn vào Chúa Giêsu và học với Người. Vì Yêu thương, Người 
hành động. Người nói và làm một cách độc đáo, theo những 
cách thức khiến tình yêu xuất hiện hữu hình giữa chúng ta. Tin 
tưởng vào Người và học hỏi với Người, chúng ta cũng có thể 
hành động yêu thương như thế. Bạn hãy tin trước hết: tin rằng 
Chúa Giêsu sẽ giúp bạn biết yêu thương đúng cách. Nhưng tin 
chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu, đức tin ấy hoàn tất khi bạn hành 
động bởi tin (x. Gc 2,22). Tình yêu không hệ tại ở cảm xúc, 
tình cảm, nó chỉ có trong Chúa Giêsu và xuất hiện hữu hình 
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trong các việc nhỏ nhặt thường ngày trong hôn nhân của bạn.

3. Hôn nhân biến đổi khi chúng ta sẵn sàng yêu thương bền 
bỉ không vì người bạn đời của mình thay đổi mà vì ta đang 
tiến triển trong mối quan hệ với Chúa

“Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta 
như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa 
chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương 
nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của 
Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4,11-12).

Khi yêu thương nhau bạn sẽ thấy ít là hai phép lạ. Một là Thiên 
Chúa ở trong các bạn. Hai là Thiên Chúa trở nên rất hữu hình. 
Cái không thấy được trở nên thấy được, đó là phép lạ. Trong 
hôn nhân, có khi bạn nhận thấy không thể làm cho vợ hay 
chồng mình thay đổi.

Nếu bạn cứ loay hoay muốn làm cho nàng/chàng thay đổi bạn 
tất sẽ thất vọng vì đã cố làm điều không thể. Chúa sẽ ban cho 
bạn điều còn tốt hơn là muốn làm thay đổi người bạn đời. Bạn 
hãy để cho Chúa sống trong bạn để tình yêu của Người trở nên 
hữu hình trong thế giới, một thế giới đang vỡ tan từng mảng. 
Có thể vợ/chồng bạn bắt đầu có thay đổi một khi bạn ngưng ra 
sức thay đổi nàng/chàng và thay vào đó bạn tập chú vào cuộc 
sống tương quan với Chúa. Hoặc cũng có thể không. Nhưng 
hôn nhân của bạn sẽ biến chuyển tốt hơn khi có chọn lựa khác 
trong ánh sáng quan hệ gắn bó với Chúa, một quan hệ lớn lao 
hơn hôn nhân của bạn. Người bạn đời khi ấy sẽ nhận ra bạn 
đang thay đổi và cũng sẽ rất có thể thay đổi theo. Thay vì tìm 
xảo thuật, bạn nên sẵn sàng bước lên con đường dài đi cả đời 
nhưng được ta sống mỗi lúc một ngày, cái ngày hôm nay. 

Văn phòng HĐGMVN
(Nguồn: WHĐ)

THÔNG BÁO VÀ CHÚC MỪNG
1.THU TIỀN CHỦ NHẬT 15 QN 15/07/2018

1. Lễ 6 :pm Thứ Bảy:   1,337$   
 

2. Lễ 9 : am CN:     1,460$  
    

3. Lễ 11:am CN:     1,392$  
   

4. Lễ 6:pm CN:         992$  
     

TỔNG CỘNG TIỀN THU 4 LỄ :   5,181$  
   

TIỀN QUỸ XÂY DỰNG:        320$ 

BẢO TRỢ VÀ KHẤN MẸ LA VANG      970$ 

ANH LONG BÁN LON    1,068$  

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN     7,539$

QŨY ĐÀO TẠO DÒNG ĐA MINH   8,862$

2.RAO HÔN PHỐI:

Lần 2

Có Anh: Nguyễn Andy, con ông: Nguyễn Hữu Quân và bà 
Trương Thị Bố, hiện đang ở tại Calgary 
Xin kết hôn với chị: Lê Thị Hồng Nhung, con ông: Lê 
Quang Tuyên và bà Phan Thị Kim Phượng hiện ngụ tại ấp 
Tân Lập, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Ai biết đôi bạn này có ngăn trở, xin trình báo.

Lần 2

Có Anh: Ngô Ngọc Minh Đức, con ông: Ngô Minh Đường 
và bà Đoàn Thị Len, hiện đang ở tại thôn Đức Giang I, Xã 
Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng 
Xin kết hôn với chị: Phạm Thị Ngọc Huyền, con ông: Phạm 
Đông Triệu và bà Nguyễn Thị Mai Anh, hiện ngụ tại 166 
Auburn Bay Crescent SE, Calgary

Ai biết đôi bạn này có ngăn trở, xin trình báo.

3.CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 
TRONG GIÁO XỨ THÁNG 7

Theo sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 210 
:” Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình 
thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được bảo đảm ơn cứu độ 
vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh 
phúc thiên đàng”. Trong tháng 7  này giáo xứ sẽ dâng lễ cầu 
nguyện vào thánh lễ 6 giờ chiều cho các linh hồn sau đây:

1. Rosa Trần Thị Lãm mất ngày 23/7/2016. Thánh Lễ 
Chiều thứ Hai

2. Maria Nguyễn Thị Đào, mất ngày 24/7/2016.Thánh 
Lễ Chiều Thứ Ba.

3. Maria Vũ Kim Ngọc mất ngày 26/7/2007. Thánh Lễ 
Chiều Thứ Năm

4. Gioan Lưu Mai Khương mất ngày 29/7/2000.Thánh 
Lễ Chiều Chúa nhật.

5. Giuse Mai Anh (Thường) . Mất ngày 29/07/2017. 
Thánh lễ chiều Chúa nhật 

Nếu gia đình quý vị nào cần đọc kinh trước lễ hay sau lễ, 
đem hình ảnh của người qua đời cầu nguyện cho người thân, 
xin liên lạc với Ban Phụng Vụ để tiện việc sắp xếp. Kính báo

4.HỌP LIÊN MINH THÁNH TÂM 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 
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kính mời quý thành viên tham dự buổi họp vào sau lễ 11 giờ 
sáng Chúa nhật ngày 25/07/2018 tại tầng hầm nhà thờ để đọc 
kinh, cầu nguyện và hội thảo. Hội trưởng: Ông Nguyễn Tri.

5.KHÓA BỒI DƯỠNG SƯ PHẠM GIÁO LÝ DỜI LẠI. 
31/08/2018-02/09/2018

Kính gửi quý giáo lý viên, quý trưởng thiếu nhi và quý T/A.
Theo nhu cầu đào tạo, huấn luyện giáo lý viên cũng như bồi 
dưỡng thường xuyên về kỹ năng giảng dạy giáo lý cho quý 
Giáo Lý Viên. Giáo xứ chúng ta kể từ ngày có chương trình 
giáo lý đến nay chưa có mùa hè nào tổ chức một lớp tu nghiệp 
và đào tạo thêm giáo lý viên mới. Được sự đồng ý của Ban 
Giáo Lý, cha Vượng đã mời được Thầy Cô Giáo Minh Trung 
& Nga (trường đời, trường đạo và trường giáo lý, cũng là người 
huấn luyện Thiếu Nhi) từ San Jose. Thầy cô sẽ đến với giáo 
xứ chúng ta một cuối tuần từ ngày 31/08/2018-02/09/2018 để:

- Chia sẻ về sư phạm giáo lý.

- Hướng dẫn làm sao cho một lớp Giáo lý thật sinh động 
(lớp giáo lý sinh hoạt)

- Hình thành một số dàn bài cho chương trình lớp 7 trở 
lên sau khi các em chịu phép Thêm Sức.

Chương trình sẽ được gửi đến trước và hy vọng quý Thầy Cô 
Giáo hy sinh chút thời gian vào cuối tuần trong mùa hè để 
cùng được chia sẻ thêm những món ăn tinh thần trong chương 
trình giáo lý hầu giúp cho các Bạn Trẻ trong Giáo xứ ngày 
càng ham mộ việc học giáo lý và gần gũi với nhà thờ hơn sau 
khi đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Kính mời quý Thầy Cô, 
các Trưởng Thiếu Nhi, Các Bạn Trẻ T/A.

6.THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA 
VANG

Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cầu nguyện cho Đại Hội Thánh 
Mẫu La Vang, chúng con đã gửi thư về từng gia đình để biết 
chi tiết 3 ngày Đại Hội với chủ đề “Cùng các Thánh Tử Đạo 
về bên Mẹ La Vang, đem niềm vui và tình yêu cho gia đình”. 
Cũng vậy, chúng con đã nhận được sự bảo trợ của các gia đình:

I. Tuần 07/07/2018. 1. Hai Bác Đinh Long #41. 1,000$. 
2. Anh Chị Phan Phương#315 300$

II. Tuần 15/07/2018. 1. Cô Nguyễn Dần #154. 400$. 2. 
Anh Chị Nguyễn Minh # 194. 50$ . 3. Anh Chị Nguyễn 
Thuấn #246. 100$.  4. Anh Chị Nguyễn Thuận #247. 
50$. 5. Anh Chị  Lương Hiệp # 474.170$. 6. Bác Trần 
Thị Tho # 502. 200$. 7. Anh Chị Vũ Huỳnh Hiệp & 
Yến # 399. 500$. 8. Anh Chị Phạm Hoài Bắc #272.50$. 
9. Anh Chị Nguyễn Thắng & Linh # 232.100$. 10. 
Anh Chị Vũ  Đình Tùy & Hồng #394. 150$.

Chúng con sẽ đọc ý khấn trong Đại Hội Thánh Mẫu La 
Vang vào tối thứ sáu 17/08/2018  và tối thứ bảy 18/08/2018. 
Kính báo

7.HUYNH ĐOÀN ĐA MINH NHẬN  CẮM BÔNG 
TRONG NHÀ THỜ TỪ 01/08/2018

Kính thưa quý vị, sau 1 tuần thông báo việc cắm bông trong 
nhà thờ. Nay đã có Huynh Đoàn Đa Minh, Giuse Hoàng Lương 
Cảnh chịu trách nhiệm cắm bông bắt đầu từ ngày 01/08/2018. 
Kể từ ngày này trở đi nếu
1. Hội đoàn hay các nhân nào muốn tham gia chia sẻ việc 

cắm bông trong nhà thờ hay các dịp lễ xin liên lạc trực 
tiếp với Anh Đỗ Hòa (403) 200-1465 (Trưởng ban phục 
vụ Huynh Đoàn và Trưởng ban Phụng Vụ giáo xứ).

2. Nếu có dịp lễ Bổn mạng, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban, 
Nhóm hay Tang, Chay, Cưới hỏi mà quý vị muốn cắm 
bông xin liên lạc với Huynh Đoàn trước để tiện việc sắp 
xếp và tạo sự đẹp đẽ, trang trọng, phù hợp phụng vụ 
trong nơi thờ phượng.

3. Nếu quý vị muốn giúp góp tiền Bông, Hoa mà cần giấy 
khái thuế xin gửi tiền đến Văn Phòng và báo cho biết để 
dễ dàng cho vào đúng số Danh Bộ.

4. Cũng có thể cho tiền vào Hộp Khấn Thánh Giuse hay 
Đức Mẹ, hoặc đưa trực tiếp cho Ban Phục Vụ Huynh 
Đoàn để mỗi tháng thông báo tổng kết tiền thu và chi 
Bông Hoa.

   Một lần nữa xin chân thành cám ơn Chị Nguyễn Thị Chanh 
đã hy sinh thời giờ, tài chánh và tài năng cho Giáo Xứ trong 
năm qua. Cũng vậy giáo xứ chân thành cám ơn Huynh Đoàn 
đã sẵn sàng nhận trách vụ này trong ngày tháng sắp tới, nhất 
là Đại Hội Thánh Mẫu La Vang và các dịp Lễ Khác. Kính Báo 
và tri ân.

8.THÁNH LỄ TRƯA, CHIỀU TRONG TUẦN.

Vì thấy nhu cầu cho những gia đình trẻ và các em thiếu nhi 
cần thêm lòng đạo đức để gìn giữ gia đình, các em được lớn 
lên trong ân sủng Chúa. Biết rằng, quý cha mẹ phải làm ăn vất 
không thể đến nhà thờ vào lễ 11 giờ 45 mỗi ngày được nên kể 
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từ tháng 01/10/2017, chúng con đã mở thêm các thánh lễ buổi 
chiều trong tuần lúc 6:00 PM để giúp các gia đình trẻ có điều 
kiện đến tham dự các thánh lễ ngày thường. Hiện nay số người 
tham dự thánh lễ đã đông và có cả các thiếu nhi nữa. Chúng 
con kính mời quý gia đình sắp xếp với nhau để đem các cháu 
Thiếu Nhi đến với Thánh Đường tham dự lễ trong tuần, nếu 
các em chơi thể thao thì tham dự lễ trước, nếu em nào muốn 
giúp lễ thì đi sớm hơn để chuẩn bị áo giúp lễ, nhất là các em 
mới được rước lễ lần đầu, xin quý gia đình cùng hy sinh cho 
các Cháu tập thói quen tốt bằng cách được rước lễ thường 
xuyên. Kính mời.

9.CHÚC MỪNG CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN 
NHÂN.

Giáo xứ chân thành tri ân Quý Cha Phêrô Chu Quang Minh, 
Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm cùng với những Anh Chị Em 
từ các nơi đến với giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm để gầy dựng 
và giúp đỡ cho Giáo Xứ có một Phong Trào có cả Chồng lẫn 
Vợ trong một Hội Đoàn trong Giáo Xứ. Kể từ nay, Giáo Xứ 
chúng ta sẽ đón nhận Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 
Đình như một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành như các Đoàn 
Thể khác. Và hiện nay giáo xứ chúng ta có 15 Đôi Hôn Phối và 
sau khi hình thành Phong trào tại đây, đã có Anh Chị Trưởng 
Phong Trào đó là Anh Chị Nguyễn Vũ & Ngân.Chúng con sẽ 
họp bàn và tiếp tục triển khai những dự án mới, đồng thời, 
cùng tất cả quý Hội Đoàn tiếp tục xây dựng và phát triển Giáo 
Xứ ngày càng vững mạnh nhất là về đời sống gia đình.
Chúc mừng 

10.KHẤN ĐỨC MẸ LA VANG CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT 
NAM SAU LỄ 6:PM MỖI BUỔI CHIỀU.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Giáo xứ chúng 
ta rất có lòng mộ mến Đức Mẹ La Vang đang hiện diện sau 
nhà thờ, ai đi qua lại cũng ngả mũ, nón, chào hay đứng lại đọc 
kinh. Nhất là sau mỗi thánh lễ Chúa nhật đông đảo mọi người 
tề tựu chung quanh Đài Đức Mẹ La Vang đọc kinh khấn. Thật 
là một truyền thống tốt đẹp mà quý cha tiền nhiệm đã để lại 15 
năm qua. Chúng con luôn khuyến khích và chính chúng con 
cũng tham gia trong việc sùng kính này.
Kể từ ngày 19/6/2018 là năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cầu nguyện cho quê hương 
Việt Nam đang bị mất từng TẤC ĐẤT, NHỮNG NGƯỜI BỊ 
TÙ ĐẦY VÌ CÔNG CHÍNH, chúng ta cùng vây quanh Mẹ cầu 

nguyện cho Quê Hương. Kính báo.

11.CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN kể từ ngày 19/6/2018-
24/11/2018

Năm nay nhằm kỷ niệm 30 năm (1988-2018) Giáo Hội phong 
117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Dựa theo quyết định của Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam, từ ngày 19/06/2018-24/11/2018 
là Năm Thánh. Giáo xứ chúng ta có vị Thánh Bổn Mạng đó 
là Thánh Vinh Sơn Liêm, linh mục tử đạo. Vì vậy kể từ ngày 
19/6/2018 tất cả các thánh lễ trưa Thứ Ba và chiều Thứ Ba đều 
dâng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt Thánh Vinh 
Sơn Liêm.
Mời quý vị cùng tham dự các thánh lễ để mừng Năm Thánh 
các Thánh Tử Đạo, là tổ tiên, cha ông chúng ta. Xin các 
Ngài luôn bầu cử trước tòa Chúa cho quê hương, giáo xứ, 
gia đình chúng ta luôn giữ vững đức tin và truyền thống tốt 
đẹp mà cha ông đã để lại cho chúng ta.  Kính mời.  

12.ĐẠI HỘI THÁNH CA 2018 TẠI VANCOUVER, BC

Anh Chị Em trong các Ca đoàn quý mến. Năm nay quý Ca 
Đoàn Miền Tây, Canada sẽ tổ chức Hội Ngộ Tình Thân. Tất cả 
quý ca viên được mời để tham dự từ ngày thứ Sáu (3), thứ Bảy 
(4), Chúa nhật (5) và Thứ Hai (6) tháng 8/2018 tại Vancouver, 
BC, Canada. Nếu ai muốn tham dự xin vào website của giáo 
xứ hoặc liên lạc với  quý Ca Đoàn Trưởng để biết thêm các 
chi tiết và hình thức ghi danh tham dự. Ban Thánh Nhạc Thân 
mời.

13. LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Quý Phụ Huynh và các bạn trẻ thân mến,
Hiện nay có một số bạn trẻ trong Giáo Xứ muốn học Giáo Lý 
Hôn Nhân để lập gia đình vào thời gian tới, Ban Giảng Viên 
các lớp Giáo Lý Hôn Nhân quyết định sẽ mở lớp để phục vụ 
cho các bạn trẻ.
- Đối tượng tham gia: Các bạn trẻ 18 tuổi trở lên
- Thời gian: Thứ 7 và CN ngày 28 - 29 tháng 7 năm 2018
- Địa Điểm: Giáo xứ Vinh Sơn Liêm

Nội Dung và người phụ trách
Ngày 28 tháng 7 (Thứ Bảy)
*9:30 AM - 11:00 AM: Ơn gọi hôn nhân & Hôn nhân công 
giáo (Cha Liêm Phạm)
*11:00 AM - 12:30 PM: Giáo luật về Bí Tích Hôn Nhân & 
Hôn nhân khác tôn giáo (Anh Nguyễn Tùng)
*1:00 PM - 3:00 PM: Tính dục và hôn nhân & Ngừa thai và 
tránh thai (Bác sĩ Đức)
Ngày 29 tháng 7 (Chúa Nhật)
*9:30 AM - 11:00 AM: Hoà hợp vợ chồng (khác biệt nam nữ, 
triển nở trong tình yêu, giải quyết xung đột) (Anh Phan Tâm)
*11:00 AM - 12:30 PM: Linh đạo hôn nhân & cầu nguyện 
trong gia đình (Anh Phan Thạch)
*1:00 PM - 3:00 PM: Sinh con có trách nhiệm, giáo dục con 
cái, đạo hiếu (Anh Phạm Thường)
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*3:00 PM - 4:00 PM: Bài kiểm tra và đúc kết. (Cha Liêm)
*** Các phụ huynh có con em đến tuổi lập gia đình, nên lưu 
ý và nhắc nhở con em đến với lớp, tránh trường hợp bị trễ.

14. NHỮNG NGƯỜI YỀU ĐAU BỆNH TẬT TRONG 
GIÁO XỨ 

“ Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục 
của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi 
xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ 
cứu được bệnh nhân” (Gc 5, 14). Chúng ta cùng hiệp ý cầu 
nguyện cho những người yếu đau trong Giáo xứ của chúng 
ta đặc biệt là những người sau đây:

1. Cụ Maria Nguyễn Thị Khi 107 tuổi 
2. Cụ Maria Ngô Thị Ngượi 103 tuổi. 
3. Cụ Maria Vũ Thị Mát 100 tuổi. 
4.Cụ Phêrô Thomas Trương Quảng Văn 93 tuổi. 
5. Cụ Madalena Trần Thị Sen (Loan) 92 tuổi. 
6. Cụ Maria Vũ Thị Thanh 92 tuổi. 
7. Cụ Maria Trần Thị Ốc 91 tuổi. 
8. Cụ Phê Rô Nguyễn Văn Đây 92 tuổi. 
9. Cháu Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 37 tuổi. 
10. Ông Philip Đỗ Thúc Bính 82 tuổi. 
11. Cụ Maria Phạm Thị Mai 85 tuổi.
12.Chị Nguyễn Tú Vân.

17. SỐ TIỀN 50 $ TRỞ LÊN

SDB Họ và Tên Số Tiền
 A.C Maria Giản & Sơn $300.00
277 A.C Phạm Châu&Sâm $100.00
445 A. C Nguyễn Văn Thôi $100.00
502 B. Trần Thi Tho (An Nhiên) $100.00
318 A.C Phan Huy Thạch & Trâm $60.00
94 A. C Lê Việt Mỹ $50.00
149 A.C Nguyễn Hùng Hậu $50.00
179 A.C Nguyễn Đăng Khoa $50.00
276 C. Phạm Thị Cậy $50.00
320 A. C Phan Anh Quang Trương $50.00
323 A. C Tạ Tú Anh $50.00
343 A. C Trần Quang Hà & Thảo $50.00
391 A. C Vũ Quốc Chính $50.00
511 A. C Vũ Thanh Phong&Mai $50.00

15. QUỸ ĐÀO TẠO LINH MỤC

SDB Họ và Tên Số Tiền
3 A.C Bùi Đình Chiến $50.00
6 A.C Bùi Quốc Hiếu $100.00
9 A.C Bùi Thái Phú $50.00
11 A.C Bùi Văn Minh $60.00

17 Ô.B Cố Bùi Viết Vượng $20.00
18 C. Cao Tú Linh $40.00
23 A.C Châu Tuyên $50.00
34  $50.00
39 A.C Đào Văn Hòa $150.00
40 A.C Đào Duy Quang $100.00
42 A.C Đỗ Quang Minh $40.00
45 A.C Đinh Thái Hòa $200.00
47 A. C Đinh Văn Thanh $20.00
48 A.C Lê Văn Lai $50.00
52 A.C Đỗ Kim Dũng $20.00
55 A.C Đỗ Văn Huyến $20.00
69 C. Dương Thị Nhung $50.00
81 A. C  Hỳnh Sơn Hải $50.00
88 A.C Lê  Văn Đệ $20.00
92 C. Nguyễn Thị Hằng $100.00
98 A.C Lê Quang $20.00
101 A.C Lương Quang Viên $50.00
109 A.C Lê Hùng Vy $100.00
110  A.C Lý Hoài Thanh $40.00
112 C. Mai Thị Các $100.00
115 A.C Mai Hoài Phong $20.00
121 A. C Nguyễn Ánh $100.00
123 A. C Nguyễn Bạch (-20) $20.00
130 A. C Nguyễn Ngọc Cẩn $50.00
136 A. C Nguyễn Đình Chánh $50.00
137 A.C Nguyễn Anh Cường $70.00
139 A. C Nguyễn Xuân Cường $100.00
148 A. C Nguyễn Ngọc Duy $100.00
160 A. C Nguyễn Công Hiệp $20.00
161 A. C Nguyễn Văn Hiệp $50.00
162 A.C Nguyễn Huy Hiếu $100.00
164 C. Nguyễn Thị Phượng $100.00
173 A.C  Nguyễn Miên $20.00
175 C. Phạm Nguyệt $20.00
177 A.C Nguyễn Kim Khánh $50.00
179 A. C Nguyễn Đăng Khoa $100.00
180 Nguyen Duc Lam $100.00
182 Ô. B Nguyễn Ngọc Lâm $20.00
184 A. C Nguyễn Đình Liệu $100.00
190 Ô. B Nguyễn Xuên Linh $100.00
191 A. C Nguyễn Hồng Luân $50.00
192 A. C Nguyễn Thanh Luyện $50.00
193 Ô. B Nguyễn Mai $50.00
198 A. C Nguyễn Đức Nam $50.00
201 A.C Nguyễn Minh Nguyên $20.00
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206 A. C Nguyễn Nhi $50.00
207 A. C Tống Phương $20.00
211 A. C Nguyễn Xuân Oánh $100.00
213 A. C Hoàng Đức Hải $40.00
214 A. C Nguyễn Thanh Phong $100.00
221 Ô. B Nguyễn Văn Phưởng $20.00
225 B. Nguyễn Thị Rơi $200.00
226 A. C Nguyễn Rossi Sương Đông $50.00
231 A. C Nguyễn Xuân Thạch $40.00
236 C. Trần Thị Phương Dung $20.00
248 A. C Nguyễn Thành Tích $50.00
250 A. C Nguyễn Đức Trí $40.00
251 A. C Nguyễn Thành Tri $100.00
252 A. C Nguyễn Thanh Hồng $20.00
255 A. C Nguyễn Ngọc Tuấn $100.00
268 A. C Nguyễn Xương $40.00
275 C. Nguyễn Xuân Hương $100.00
276 C. Phạm Thị Cậy $200.00
277 A. C Phạm Văn Châu $50.00
281 A. C Phạm Hải $60.00
302 Ô. B Phạm Văn Tài $20.00
318 A. C Phan Huy Thạch $60.00
320 A. C Phan Anh Quang Trương $100.00
323 A. C Tạ Tú Anh $185.00
326 A. C Tăng Kim Biếu $50.00
329 C. Tống Ngọc Huệ $20.00
335 A. C Trần Văn Cường $50.00
339 A. C Trần Minh Đức $20.00
340 A. C Trần Đức Tiến $50.00
346 A.C Nguyễn Vanessa $200.00
351 A. C Trần Đức Hưng $20.00
362 A.C Trần Mạnh Phát $200.00
367 A.C Trần Văn Hoan $30.00
380 C. Trịnh Mỹ Hương $100.00
383 A.C Trương Vi Dũng $20.00
387 A.C Vinh Tường $40.00
396 A.C Vũ Văn Hân $50.00
399 A. C Vũ Huỳnh Hiệp $100.00
400 A.C Vũ Minh Hiệp $20.00
415 A.C Vũ Hoàng Randy $50.00
417 A.C Vũ Minh Tâm $20.00
418 A.C Vũ Tân Tiến $50.00
422 A.C Nguyễn Thiện $40.00
427 A. C Phạm Hồng Châu $40.00
444 C. Nguyễn Thị Hồng Đào $50.00
450 A.C Lưu Khải $100.00

452 A.C Phan Ngọc Nam $50.00
462 A.C Nguyễn Anh $50.00
463 A.C Phạm Quang Luyện (-90) $10.00
490 A.C Nguyễn Anh $50.00
511 A.C Vũ Thanh Phong $50.00
512 A.C Ngô Văn Văn (-150) $50.00
517 A.C Phạm Đào Quốc Duy $100.00
534 C. Lương Tùy Ý Anh $100.00
 A.C Phú Nguyễn $50.00
818  $100.00
 A.C Nguyễn Sương $20.00
 A.C Lương Bá Công $50.00
 Ô. B Nguyễn Văn Thược $100.00
 C. Phan thị Mai Trinh $50.00
 A.C Nguyễn Thanh Điệp $10.00
 A.C Nguyễn Hoàng Francis $100.00
 A.C Nguyễn Hữu Nhâm $50.00
 C.Vũ Thi Thanh Mai $20.00
 C. Trần Lisa $10.00
 A.C Hoàng Thiện $50.00
 A.C Nguyễn Quỳnh $150.00
 A.C Bùi Chánh $50.00
 C. Phạm Thị Mộng Hiền $20.00
  $7,435.00
  Tổng cộng Các Ân Nhân Ẩn danh $868.00

                       
Tổng 
cộng 
thu $8,303.00

Chân thành cám ơn
lòng hảo tâm của quí vị

đã đóng góp xây dựng Nhà Chúa.
Nguyện xin Chúa
trả công bội hậu

cho qúi ông bà anh chị


