
Bài đ丑c 1  St 9,8-15

Bài trích sách Sáng thｘ.
Khi 医y, Thiên Chúa phán v噂i ông Nô-ê và các con ông đang 荏 v噂i ông r茨ng : “Aây Ta l壱p giao 
逢噂c c栄a Ta v噂i các ng逢挨i, v噂i dòng dõi các ng逢挨i sau này, và t医t c違 m丑i sinh v壱t 荏 v噂i các ng逢挨i 
: chim chóc, gia súc, dã thú 荏 v噂i các ng逢挨i, ngh┄a là m丑i v壱t 荏 trong tàu đi ra, k吋 c違 dã thú. Ta 
l壱p giao 逢噂c c栄a Ta v噂i các ng逢挨i : m丑i xác phàm s胤 không còn b鵜 n逢噂c h欝ng thu益 hu益 di羽t, và 
c┡ng s胤 không còn có h欝ng thu益 đ吋 tàn phá m員t đ医t n英a.”
Thiên Chúa phán : “Aây là d医u hi羽u giao 逢噂c Ta đ員t gi英a Ta v噂i các ng逢挨i, và v噂i m丑i sinh v壱t 
荏 v噂i các ng逢挨i, cho đ院n muôn th院 h羽 mai sau : Ta gác cây cung c栄a Ta lên mây, và đó s胤 là d医u 
hi羽u giao 逢噂c gi英a Ta v噂i cõi đ医t. Khi Ta cho mây kéo đ院n trên m員t đ医t và cây cung xu医t hi羽n 
trong mây, Ta s胤 nh噂 l衣i giao 逢噂c gi英a Ta v噂i các ng逢挨i, và v噂i m丑i sinh v壱t, ngh┄a là v噂i m丑i xác 
phàm ; và n逢噂c s胤 không còn tr荏 thành h欝ng thu益 đ吋 tiêu di羽t m丑i xác phàm n英a.”

Aáp ca    Tv 24,4-5a.6 và 7c.8-9 (A. x. c.10)

A. LＴy Chúa, đ⇔ぜng lぐi Chúa tＸt cＶ là yêu th⇔¬ng và thành tín đぐi vずi ai giの giao ⇔ずc cてa Ngài.

L衣y Chúa, đ逢運ng n飲o Ngài, xin d衣y cho con bi院t, l嘘i đi c栄a Ngài, xin ch雨 b違o con. Xin d磯n con đi 
theo đ逢運ng chân lý c栄a Ngài và b違o ban d衣y d厩, vì chính Ngài là Thiên Chúa c泳u đ瓜 con.

A. LＴy Chúa, đ⇔ぜng lぐi Chúa tＸt cＶ là yêu th⇔¬ng và thành tín đぐi vずi ai giの giao ⇔ずc cてa Ngài.

L衣y Chúa, ngh┄a n員ng v噂i ân sâu Ngài đã t瑛ng bi吋u l瓜 t瑛 muôn thu荏 muôn đ運i, gi運 đây xin nh噂 
l衣i. Xin Chúa l医y tình th逢挨ng mà nh噂 đ院n con cùng.

T I N  M 影 C  V 影
G I Á O  X □  T H Á N H  V I N H  S ヾ N  L I Ê M

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - Ngày 21 Tháng 2, Năm 2021

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 Lｫ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 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

HｿI ĐｹNG MﾋC Vﾋ 
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh .  .  . 587 889 7907

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải.  .  .  .  .  . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn . . . . . . . . 403 615 9568

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng . . . . . . . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  . . . 403 262 1078

GIÁO Xﾏ THÁNH VINH SbN 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
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A. LＴy Chúa, đ⇔ぜng lぐi Chúa tＸt cＶ là yêu th⇔¬ng và thành 
tín đぐi vずi ai giの giao ⇔ずc cてa Ngài.

Chúa là A医ng nhân t瑛 chính tr詠c, ch雨 l嘘i cho t瓜i nhân,
d磯n k飲 nghèo hèn đi theo đ逢運ng công chính,
d衣y cho bi院t đ逢運ng l嘘i c栄a Ng逢運i.

A. LＴy Chúa, đ⇔ぜng lぐi Chúa tＸt cＶ là yêu th⇔¬ng và thành 
tín đぐi vずi ai giの giao ⇔ずc cてa Ngài.

Bài đ丑c 2   1 Pr 3,18-22
Bài trích th⇔ thと nhＸt cてa thánh Phê-rô tông đげ.
Anh em thân m院n, chính A泳c Ki-tô đã ch鵜u ch院t m瓜t l亥n vì t瓜i 
l厩i -A医ng Công Chính đã ch院t cho k飲 b医t l逢挨ng- h亥u d磯n đ逢a 
chúng ta đ院n cùng Thiên Chúa. Thân xác Ng逢運i đã b鵜 gi院t ch院t, 
nh逢ng nh運 Th亥n Khí, Ng逢運i đã đ逢嬰c ph映c sinh. Ng逢運i đã đ院n 
rao gi違ng cho các vong linh b鵜 giam c亥m, t泳c là nh英ng ng逢運i 
x逢a đã không vâng ph映c Thiên Chúa, trong th運i Thiên Chúa 
kiên nh磯n ch運 đ嬰i, ngh┄a là th運i ông Nô-ê đóng tàu. Trong 
con tàu 医y, m瓜t s嘘 ít, c違 th違y là tám ng逢運i, đ逢嬰c c泳u thoát 
nh運 n逢噂c. N逢噂c đó là hình bóng phép r穎a nay c泳u thoát anh 
em. Lãnh nh壱n phép r穎a, không ph違i là đ逢嬰c t育y s衣ch v院t nh挨 
th吋 xác, mà là cam k院t v噂i Thiên Chúa s胤 gi英 l逢挨ng tâm trong 
tr逸ng, nh運 s詠 ph映c sinh c栄a A泳c Giê-su Ki-tô, A医ng đang ng詠 
bên h英u Thiên Chúa sau khi đã lên tr運i, đã b逸t các thiên s泳 và 
toàn th吋 th亥n minh ph違i ph映c quy隠n.

Tung hô Tin M瑛ng  Mt 4,4b

Ng逢運i ta s嘘ng, không ch雨 nh運 c挨m bánh, nh逢ng còn nh運 m丑i l運i 
mi羽ng Thiên Chúa phán ra.

Tin M瑛ng   Mc 1,12-15
Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Sau khi A泳c Giê-su ch鵜u phép r穎a, Th亥n Khí li隠n đ育y Ng逢運i 
vào hoang đ鵜a. Ng逢運i 荏 trong hoang đ鵜a b嘘n m逢挨i ngày, ch鵜u 
Xa-tan cám d厩, s嘘ng gi英a loài dã thú, và có các thiên s泳 h亥u 
h衣 Ng逢運i.
Sau khi ông Gio-an b鵜 n瓜p, A泳c Giê-su đ院n mi隠n Ga-li-lê rao 
gi違ng Tin M瑛ng c栄a Thiên Chúa. Ng逢運i nói : “Th運i k┻ đã 
mãn, và Tri隠u A衣i Thiên Chúa đã đ院n g亥n. Anh em hãy sám 
h嘘i và tin vào Tin M瑛ng.”

LỊCH PHỤNG VỤ
 21        CHÚA NH一T 1 MÙA CHAY.
             St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. M逢運i Ai隠u R<n là gì?
T. M逢運i Ai隠u R<n là “m逢運i l運i” tóm t逸t l隠 lu壱t mà Thiên Chúa 

ban cho dân Israel qua ông Môsê t衣i núi Sinai, trong khung 
c違nh c栄a Giao 逢噂c (GLHT, 471).

CHIA S引

M逢運i Ai隠u R<n này đã đ逢嬰c chính Thiên Chúa truy隠n cho ông 
Môsê, t鰻 ph映 dân riêng c栄a Chúa trên núi Sinai. Ng逢運i còn 
truy隠n cho ông kh逸c trên bia đá M逢運i Ai隠u R<n này và bu瓜c 
dân ph違i tuân gi英. M逢運i Ai隠u R<n này v磯n luôn có giá tr鵜 trong 
m丑i th運i. Ngày nay, H瓜i Thánh d衣y chúng ta hãy quý tr丑ng 
M逢運i Ai隠u R<n, vì đây là l羽nh truy隠n c栄a Chúa và là nh英ng 
gi噂i r<n c<n b違n đ吋 chúng ta s嘘ng đúng 挨n g丑i làm ng逢運i, làm 
con Chúa và làm dân riêng c栄a Ng逢運i. M丑i lu壱t l羽 khác đ隠u 
phát xu医t t瑛 M逢運i Ai隠u R<n này.
V壱y chúng ta hãy luôn ghi nh噂 và trung thành tuân gi英 M逢運i 
Ai隠u R<n c栄a Chúa.
22        Th泳 Hai. L一P TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ, L宇 kính.
            1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
23        Th泳 Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15
            Thánh Pôlycarpô, Gmtđ. L宇 nh噂
24        Th泳 T逢. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
25        Th泳 N<m. Et 12,14-16.23-25; Mt 7,7-12
26        Th泳 Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
27        Th泳 B違y. Anl 26,16-19; Mt 5,43-48
 

28        17        Tm       CHÚA NH一T 2 MÙA CHAY.
St 12,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-35.37; Mc 9,2-10

THÔNG BÁO
A卯A PH一N CH遺P THU一N XÂY AÀI A永C M因 LA VANG 
V閏I NH頴NG AI陰U KI烏N SAU
Giáo Ph壱n Công Giáo Calgary, Ngày 11 tháng 2 n<m 2021
Cha Gioan Baotixita V逢嬰ng A Nguy宇n, O.P
Alejandro Henao
Ch医p thu壱n trên nguyên t逸c v隠 d詠 án xây d詠ng t逢嬰ng đài A泳c 
M姻 Lavang
Cha Gioan Baotixita thân m院n,
D詠a theo yêu c亥u c栄a Cha v隠 d詠 án xây d詠ng t逢嬰ng đài và 
chính sách nh英ng d詠 án xây d詠ng c亥n có v嘘n c栄a giáo ph壱n, 
tôi ch医p thu壱n trên nguyên t逸c d詠 án có th吋 ti院n t噂i v噂i các đi隠u 
ki羽n nh逢 sau:
1. Ngân sách cho d詠 án t嘘i đa $220,000.00
2. Vì giáo x泳 v磯n còn tr違 góp ti隠n xây d詠ng thánh đ逢運ng hàng 
tháng, d詠 án này không đ逢嬰c dùng ngân sách trong qu悦 xây 
d詠ng. D詠 án ph違i đ逢嬰c đóng góp đ亥y đ栄 tr逢噂c khi th詠c s詠 b逸t 
đ亥u xây d詠ng.
3. Giáo x泳 v磯n ph違i ti院p t映c tr違 góp ti隠n n嬰 hàng tháng, ph違i 
đóng góp vào qu悦 t瑛 thi羽n TIA c栄a giáo ph壱n nh逢 m映c tiêu đã 
đ逢嬰c đ隠 ra tr逢噂c đây và ph違i cân b茨ng ngân sách chi thu.
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4. D詠 án ph違i tuân theo nh英ng đ隠 ngh鵜 c栄a 栄y ban ch医p hành 
LDSA theo nh逢 trong th逢  tháng 7 n<m 2019
5. B逢噂c ti院p theo, Cha ph違i cung c医p k院t qu違 kh違o sát vào 
tháng 10 n<m 2020 và g荏i toàn b瓜 các b違n v胤 đ院n v<n phòng 
c栄a tôi tr逢噂c khi làm đ挨n xin v噂i thành ph嘘.
6. Xin vui lòng ti院p t映c tuân th栄 nh英ng chính sách xây d詠ng 
c栄a giáo ph壱n v隠 các d詠 án c亥n có v嘘n.
N院u tôi có th吋 giúp gì thêm cho Cha, xin cho tôi bi院t.(Cô Th逢 
Ký d鵜ch sang ti院ng Vi羽t)
Alesandro Henao - Ban xây d詠ng và kinh t院 Giáo Ph壱n Calgary

C一P NH一T AÀI A永C M因 LA VANG
Kính th逢a quý v鵜, vào ngày giáo x泳 đã g穎i th逢 lên Tòa Giám 
M映c và đ逢挨c phép xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang ngày 
11/2/21 v噂i s嘘 ti隠n d詠 tính là $220.000.00. K吋 t瑛 hôm nay 
11/2/2021 Giáo Ph壱n đã ch医p thu壱n cho chúng ta đ逢嬰c đóng 
góp cho qu悦 Xây D7u5ng Aài A泳c M姻 La Vang. V壱y xin 
quý v鵜 tùy lòng h違o tâm giúp góp b茨ng tr詠c ti院p, g穎i check 
và có th吋 dùng E-Transfer St.vsl@telus.net. Tri ân
Sau đây là nh英ng gia đình đóng góp trong ngày 14/2/2021
1. A. C Nguy宇n Vanessa & Hi羽p #346 $2,000.00 (14/2/21)
2. 1 Ng逢運i Bán Bánh Ch逢ng #345 $1,000.00 (14/2/21)
3. A. C Nguy宇n L逢挨ng & Xuân # 72 $ 500.00 (14/2/21) 
 

A吋 ghi d医u 医n k益 ni羽m vi羽c xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang 
quý Cha, cùng H瓜i A欝ng M映c V映 đ欝ng ý làm b違ng Tri Ân, 
T衣 愛n và C亥u Nguy羽n cho các Linh H欝n sau Aài A泳c M姻 
La Vang,  k吋 t瑛 tr逢噂c, bây gi運 và t逢挨ng lai c栄a các gia đình. 
Giáo x泳 đón nh壱n b医t c泳 s詠 giúp đ叡 nào: Tài chánh, cây Aa, 
Ki院ng, Gh院... Quý v鵜 có th吋 liên l衣c tr詠c ti院p v噂i quý cha 
Ban Th逢運ng V映 HAMV: Ông ch栄 t鵜ch Nguy宇n Ng丑c Ánh 
(587) 889-7907, Anh Tr亥n Thanh H違i (403) 608-0733; Anh 
Nguy宇n Michael (403) 615-9568; Bà V┡ Th鵜 H欝ng  (403) 
889-9872.  Chúng con dâng l宇 lúc 9 gi運 30 sáng th泳 B違y 
m厩i tu亥n c亥u nguy羽n cho nh英ng v鵜 Ân Nhân đã và đang 
giúp góp. Hy v丑ng v噂i t医m lòng qu違ng đ衣i c栄a quý V鵜 , 
chúng ta s胤 đ員t Viên Aá Kh荏i Công vào Thánh L宇 A泳c M姻 
đ逢嬰c Truy隠n Tin lúc 11 gi運 sáng ngày 25/03/2021. Xin s詠 
b違o tr嬰 c栄a A泳c M姻 La Vang, chúc lành trên công trình này. 
Ti院n trình chi ti院t s胤 đ逢嬰c g穎i v隠 t瑛ng gia đình trong tu亥n 
sau. Kính báo

CH姶愛NG TRÌNH GIÁO LÝ A永C TIN THI蔭U NHI 
ONLINE (TR衛C TUY蔭N) AÃ B溢T A井U KHAI GI謂NG 
VÀO TH永 B謂Y 09/01/2021.
Kính th逢a quý v鵜 , Giáo x泳 r医t vui m瑛ng t衣 挨n Chúa, cám 挨n 
quý Ph映 Huynh đã ghi danh cho các em h丑c Giáo Lý theo 
h羽 th嘘ng ONLINE (TR衛C TUY蔭N) giúp cho t医t c違 các em 
t瑛 l噂p 1 đ院n l噂p 8, hi羽n nay đã có h挨n 100 em đang h丑c 
trên H烏 TH渦NG DISCORD VÀ ZOOM  theo t瑛ng l噂p,  t瑛 
2 gi運 30 chi隠u đ院n 3 gi運 30 chi隠u th泳 B違y . Ch逢挨ng trình 

này đ逢嬰c tính nh逢 đ逢嬰c h丑c t衣i l噂p, nên cu嘘i khóa v磯n có 
L噂p R逢噂c L宇 L亥n A亥u và Thêm S泳c. Sau l噂p Thêm S泳c có 
ch逢挨ng trình D詠 Tr逢荏ng do Aoàn Thi院u Nhi ph映 trách.
N院u gia đình nào ch逢a ghi danh xin liên l衣c tr詠c ti院p v噂i 
t瑛ng Cô Giáo hay Ph映 Giáo theo l噂p đ吋 đ逢嬰c s逸p x院p. 
I. L閏P 1: Cô Bùi H茨ng (403) 689-9617. T/A Nguy宇n Jose-

phine (403) 681-7047 & Tr亥n Shania (424) 380-8938 
II. L閏P 2: Cô Ngô Ai羽p (403) 798-5780. Cô V┡  Lan: (403) 
804-3189. T/A Nguy宇n Josephine (403) 681-7047 & Tr亥n 
Shania (424) 380-8938 
III. L閏P 3: Cô Bùi Nhung (403) 471-4575. T/A Nguy宇n Ce-

cilia (587) 968-3629. Nguy宇n Mary (587) 890-5902&Ph衣m 
Tina (403) 970-1458
IV. L閏P 4: Cô Nguy宇n Ngân (403) 404) 6851. T/A & Hu┻nh 
Angie (587) 889-4026. Nguy宇n Vivian (587) 777-6538. Phú 
Diana (403) 483-2879 & Võ Kevin (403) 903-1659
V. L閏P 5: Cô Nguy宇n Vân (403) 383-3306.  T/A Bùi Ser-
ena (587) 500-2894. Nguy宇n Augustin (587) 703-8673 & 
Nguy宇n Martin (403) 399-5443.
VI. L閏P 6A: Cô Nguy宇n Giao  (403) 351-8688. Cô Bùi 
Kristy.(403) 472-6928.
T/A Lê Sally (587) 229-6197.
VII. L閏P 6B: Cô Nguy宇n Trinh  (403) 400-3629. Cô Bùi 
Kristy . (403) 472-6928.
T/A Lê Sally (587) 229-6197.
VIII. L閏P 7 và L閏P 8: Tr逢荏ng Ph衣m Duy (587) 832-1701 
và Tr逢荏ng Andrew Vinh (587)719-1078 . Tr逢荏ng Nguy宇n 
Tâm(403) 919-6339. Hi羽p S┄ Mai Vivian (403) 919-5833.
BAN K駅 THU一T H烏 TH渦NG DISCORD VÀ ZOOM 
1. Nguy宇n Martin (403) 399-5443.
2. Nguy宇n Tâm (403) 919-6339. 
3. Nguy宇n Thomas (587)917-7419. 
4. Tr亥n Andrew (587) 719-1078. 
5. Võ Kevin  (403) 903-1659.

Xin quý Ph映 Huynh cùng tham d詠 cùng v噂i các em theo l噂p 
t瑛 2:30 pm đ院n 3:30 pm. 
QUÝ PH影 HUYNH A姶営C M云I VÀO H烏 THÔNG DIS-

CORD VÀ ZOOM THAM D衛 L閏P GIÁO LÝ. N蔭U B卯 
TR影C TR咽C XIN LIÊN L萎C V閏I QUÝ B萎N TRONG 
BAN K駅 THU一T HAY CÔ TRINH
Giáo x泳 xin chân thành cám 挨n quý Th亥y Cô và Các B衣n 
Ph映 Giáo (T/A) đã và đang ph映c v映 tích c詠c và t壱n tâm cho 
gi噂i tr飲 Giáo x泳. Ban Giáo Lý ch雨 ch鵜u trách nhi羽m t瑛 2:30 
PM-3:30 PM th泳 B違y.  Kính báo.

CH姶愛NG TRÌNH GIÁO LÝ D衛 TÒNG
Kính th逢a quý v鵜, Giáo x泳 chúng ta hi羽n nay có nh英ng Anh 
Ch鵜 Em s胤 ti院p t映c khóa h丑c Giáo Lý D詠 Tòng t瑛 lúc 5 gi運 
chi隠u m厩i Chúa nh壱t b逸t đ亥u t瑛 ngày 21/2/21



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

1. Anh Tr逢挨ng V<n Hóa, 2.Ch鵜 Nguy宇n Tr亥n Thu Hà, 3. 
Ch鵜 Ph衣m Qu┻nh Anh, 4. Ch鵜 Ngô Ng丑c Kh違 Tú, 5. Ch鵜 
Nguy宇n Th鵜 Ph逢挨ng Tuy隠n 6. Anh Lý C逢運ng. 7. Ch鵜 Ph衣m 
Th鵜 Th逸m

Xin thông báo đ吋 chúng ta cùng c亥u nguy羽n cho nh英ng Anh 
Ch鵜 Em đang có ý đ鵜nh theo Chúa qua vi羽c h丑c Giáo lý D詠 
Tòng. Hy v丑ng s胤 đ逢嬰c R穎a T瓜i, Thêm S泳c và R逢噂c Mình 
Thánh Chúa vào đêm V丑ng Ph映c Sinh 2021

MÙA CHAY, CH姶愛NG TRÌNH CHI TI蔭T TU井N 
THÁNH S淫 A姶営C THÔNG BÁO T洩 TU井N SAU.
Vi羽c lãnh Bí Tích Hòa Gi違i, quý Cha s胤 đón nh壱n b医t c泳 khi 
nào c亥n và quý cha s胤 ng欝i Tòa 15 phút tr逢噂c cá thánh l宇 
cu嘘i tu亥n. Kính báo.

DANH SÁCH NG姶云I QUA A云I THÁNG 2
QUÝ CHA S淫 DÂNG L右 LÚC 6 GI云 CHI陰U THEO NGÀY AÃ 
M遺T. N蔭U GIA AÌNH NÀO MU渦N CHÚNG CON A蔭N TH;M VÀ 
A窺C KINH T萎I NGH┃A TRANG, XIN CHO CHÚNG CON BI蔭T. 

1. Anh Phêrô Nguy宇n Quang Huy 36 tu鰻i. M医t ngày 
21/02/2002. Dâng l宇 chi隠u Chúa nh壱t 21/02/21.
2. Ông Giuse Nguy宇n Kh逸c L逢挨ng 69 tu鰻i. M医t ngày 
22/02/2011. Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 22/02/21.
3. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 H衣nh 90 tu鰻i. M医t ngày 22/02/2000. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 22/02/21.
4. Anh Giuse Tr亥n V<n A<ng 45 tu鰻i. M医t ngày 25/02/2002. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 N<m ngày 25/02/21.
5. Bà C嘘 Catarina L衣i Th鵜 M亥u 75 tu鰻i. M医t ngày 27/02/2014. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y 27/02/21.
6. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Ánh 62 tu鰻i. M医t ngày 28/02/2011. 
Dâng l宇 chi隠u Chúa nh壱t ngày 28/02/21.

GIÊSU MARIA GIUSE CON M蔭N YÊU
XIN C永U R姥I CÁC LINH H唄N

S泳 đi羽p Mùa Chay 2021 
c栄a A泳c Thánh Cha Phanxicô

Trong sと điうp Mùa Chay, thぜi gian chuｂn bお cho lい Phつc Sinh, 
ATC Phanxicô mぜi gがi các tín hのu tái khám phá mぐi dây hiうp 
thông vずi ng⇔ぜi khác, đｐc biうt là vずi ng⇔ぜi nghèo. “Lòng bác 
ái, nhぜ sとc n<ng đじng phご quát, có khＶ n<ng xây dばng mじt thｘ 
giずi mずi. Bác ái không đ¬n thuＺn là tình cＶm, nh⇔ng là ph⇔¬ng 
thｘ tぐt nhＸt đあ khám phá nhのng con đ⇔ぜng phát triあn hのu hiうu 
đぐi vずi mがi ng⇔ぜi.”
Anh ch鵜 em thân m院n,
Khi loan báo cu瓜c kh鰻 n衣n, cái ch院t và s詠 ph映c sinh c栄a Ng逢運i 
đ吋 hoàn thành Thánh ý Cha, Chúa Giêsu đã m員c kh違i cho các 
môn đ羽 ý ngh┄a sâu s逸c nh医t v隠 s泳 m衣ng c栄a Ng逢運i và m運i g丑i 
h丑 chia s飲 s泳 m衣ng này đ吋 c泳u đ瓜 th院 gi噂i.

Trong hành trình Mùa Chay h逢噂ng v隠 Ph映c Sinh, chúng ta hãy 
nh噂 đ院n A医ng đã “h衣 mình, vâng l運i cho đ院n n厩i đã b茨ng lòng 
ch鵜u ch院t, ch院t trên cây th壱p t詠” (Phi 2,8). Trong su嘘t mùa sám 
h嘘i này, chúng ta hãy làm m噂i l衣i đ泳c tin c栄a chúng ta, kín múc 
“n逢噂c h茨ng s嘘ng” c栄a ni隠m hy v丑ng, và m荏 lòng đón nh壱n tình 
yêu Chúa là A医ng đã làm cho chúng ta tr荏 nên anh ch鵜 em trong 
Chúa Kitô. Vào đêm Canh th泳c V逢嬰t qua, chúng ta s胤 làm m噂i 
l衣i l運i h泳a c栄a Bí tích R穎a t瓜i đ吋 đ逢嬰c tái sinh nên nh英ng con 
ng逢運i m噂i nh運 tác đ瓜ng c栄a Chúa Thánh Th亥n. Hành trình Mùa 
Chay này, c┡ng nh逢 toàn b瓜 cu瓜c l英 hành c栄a đ運i Kitô h英u, 
ngay lúc này đ逢嬰c chi院u soi nh運 ánh sáng ph映c sinh, tr荏 nên 
ngu欝n c違m h泳ng cho nh英ng suy ngh┄, thái đ瓜 và quy院t đ鵜nh c栄a 
các môn đ羽 Chúa Kitô.
;n chay, c亥u nguy羽n và b嘘 thí, nh逢 l運i rao gi違ng c栄a Chúa Giê-

su (x. Mt 6, 1-18), là đi隠u ki羽n giúp chúng ta hoán c違i và th吋 
hi羽n s詠 hoán c違i. N飲o đ逢運ng khó nghèo và b臼 mình (<n chay), 
quan tâm và yêu th逢挨ng ch<m sóc ng逢運i nghèo (b嘘 thí), và nh逢 
tr飲 th挨 trò chuy羽n v噂i Chúa Cha (c亥u nguy羽n) làm cho chúng 
ta có th吋 s嘘ng đ泳c tin chân thành, đ泳c c壱y s嘘ng đ瓜ng và đ泳c ái 
tích c詠c.
1.     A泳c tin m運i g丑i chúng ta ch医p nh壱n s詠 th壱t và làm ch泳ng 
cho s詠 th壱t tr逢噂c Thiên Chúa và tr逢噂c toàn th吋 anh ch鵜 em mình.
Trong Mùa Chay này, ch医p nh壱n và s嘘ng s詠 th壱t đ逢嬰c m員c kh違i 
trong Chúa Kitô, tr逢噂c h院t là m荏 r瓜ng tâm h欝n tr逢噂c L運i Chúa 
mà Giáo h瓜i đã trao truy隠n t瑛 th院 h羽 này đ院n th院 h羽 khác. S詠 th壱t 
này không ph違i là lo衣i khái ni羽m tr瑛u t逢嬰ng dành riêng cho m瓜t 
s嘘 ng逢運i thông thái đ逢嬰c tuy吋n ch丑n, nh逢ng là m瓜t s泳 đi羽p mà 
t医t c違 chúng ta có th吋 nh壱n lãnh và hi吋u bi院t nh運 vào s詠 khôn 
ngoan c栄a m瓜t tâm h欝n bi院t m荏 r瓜ng tr逢噂c s詠 v┄ đ衣i c栄a Thiên 
Chúa, A医ng đã yêu th逢挨ng chúng ta ngay c違 tr逢噂c khi chúng 
ta nh壱n th泳c v隠 đi隠u này. S詠 th壱t này là chính Chúa Kitô. B茨ng 
cách mang l医y thân ph壱n con ng逢運i c栄a chúng ta, ngay c違 trong 
nh英ng gi噂i h衣n c栄a nó, Ng逢運i đã làm cho chính mình tr荏 nên 
con đ逢運ng d磯n đ院n s詠 s嘘ng viên mãn. Aây là con đ逢運ng tuy đòi 
h臼i nh逢ng m荏 ra cho t医t c違 m丑i ng逢運i.
A逢嬰c kinh nghi羽m nh逢 m瓜t hình th泳c t詠 h栄y, vi羽c <n chay s胤 
giúp cho nh英ng ai th詠c hành v噂i tâm h欝n đ挨n s挨 tái khám phá 
ân hu羽 c栄a Thiên Chúa và nh壱n ra r茨ng s詠 thành toàn c栄a mình 
là 荏 n挨i Thiên Chúa b荏i l胤 con ng逢運i đ逢嬰c d詠ng nên theo hình 
違nh và gi嘘ng v噂i Ng逢運i. Cùng v噂i kinh nghi羽m v隠 s詠 khó ng-

hèo, ng逢運i <n chay làm cho chính mình tr荏 nên nghèo v噂i ng逢運i 
nghèo và tích l┡y kho báu c栄a tình yêu v瑛a đón nh壱n v瑛a chia 
s飲. A逢嬰c hi吋u và th詠c hành nh逢 th院, <n chay giúp chúng ta yêu 
m院n Thiên Chúa và tha nhân, vì yêu m院n, nh逢 Thánh Tôma 
Aquinô d衣y, là m瓜t chuy吋n đ瓜ng h逢噂ng ngo衣i t壱p chú vào ng逢運i 
khác và xem h丑 nh逢 m瓜t v噂i chính mình (x. Fratelli Tutti, 93).
Mùa Chay là th運i gian đ吋 tin t逢荏ng, ngh┄a là đ吋 đón ti院p Thiên 
Chúa vào cu瓜c đ運i chúng ta và 逢ng thu壱n đ吋 Ng逢運i “荏 l衣i” v噂i 
chúng ta (x. Ga 14, 23). ;n chay gi違i thoát chúng ta kh臼i t医t c違 
nh英ng gì xâm chi院m cu瓜c đ運i chúng ta, nh逢 kh臼i ch栄 ngh┄a tiêu 
th映 và th瑛a m泳a thông tin (c違 thông tin th壱t l磯n thông tin gi違), đ吋 
m荏 lòng ra v噂i A医ng đ院n v噂i chúng ta, Ng逢運i nghèo khó trong 
m丑i s詠 nh逢ng “đ亥y tràn ân s栄ng và s詠 th壱t” (Ga 1, 14): Ng逢運i là 
Con Thiên Chúa, A医ng C泳u A瓜 chúng ta.



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

2.     Ni隠m hy v丑ng nh逢 “n逢噂c h茨ng s嘘ng” cho phép chúng ta ti院p 
t映c hành trình
Ng逢運i ph映 n英 Samari mà Chúa Giêsu xin n逢噂c u嘘ng bên gi院ng đã 
không hi吋u khi Chúa Giêsu nói r茨ng Ng逢運i có th吋 cho bà “n逢噂c 
h茨ng s嘘ng” (Ga 4,10). M瓜t cách t詠 nhiên, bà ngh┄ r茨ng Ng逢運i đ隠 
c壱p đ院n n逢噂c v壱t ch医t, nh逢ng Chúa Giêsu có ý nói v隠 Chúa Thánh 
Th亥n, A医ng mà Ng逢運i s胤 ban d欝i dào qua m亥u nhi羽m V逢嬰t qua, 
A医ng tuôn đ鰻 trên chúng ta ni隠m hy v丑ng không gây th医t v丑ng. 
Khi loan báo v隠 cu瓜c kh鰻 n衣n và cái ch院t c栄a Ng逢運i, Chúa Giêsu 
đã nói v隠 ni隠m hy v丑ng này: “ngày th泳 ba, Ng逢運i s胤 tr厩i d壱y” (Mt 
20,19). Chúa Giêsu đang nói v隠 m瓜t t逢挨ng lai r瓜ng m荏 nh運 lòng 
th逢挨ng xót c栄a Thiên Chúa Cha. Hy v丑ng v噂i Ng逢運i và vì Ng逢運i 
có ngh┄a là tin t逢荏ng r茨ng l鵜ch s穎 không ch医m d泳t v噂i nh英ng l亥m 
l厩i c栄a chúng ta, v噂i nh英ng b衣o l詠c và b医t công c栄a chúng ta, hay 
v噂i t瓜i ác đã đóng đinh A医ng là Tình Yêu. Ni隠m hy v丑ng đó c┡ng 
có ngh┄a là đón nh壱n t瑛 trái tim r瓜ng m荏 c栄a Ng逢運i 挨n tha th泳 
c栄a Thiên Chúa Cha.
Trong hoàn c違nh lo âu hi羽n nay, khi m丑i vi羽c có v飲 mong manh 
và b医p bênh, thì vi羽c nói v隠 ni隠m hy v丑ng d逢運ng nh逢 là m瓜t 
thách đ嘘. Nh逢ng Mùa Chay ch逸c ch逸n là mùa hy v丑ng, khi chúng 
ta quay tr荏 l衣i v噂i Thiên Chúa là A医ng v磯n ti院p t映c nh磯n n衣i đ吋 
ch<m sóc th映 t衣o c栄a Ng逢運i, đang khi chúng ta l衣i th逢運ng ng逢嬰c 
đãi (x. TA. Laudato si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc gi映c 
chúng ta đ員t ni隠m hy v丑ng n挨i vi羽c hòa gi違i: “Hãy giao hòa v噂i 
Thiên Chúa” (2Cor 5,20). B茨ng cách đón nh壱n 挨n tha th泳 trong 
bí tích v嘘n là tr丑ng tâm quá trình hoán c違i c栄a chúng ta, đ院n l逢嬰t 
mình, chúng ta có th吋 lan truy隠n 挨n tha th泳 cho ng逢運i khác. M瓜t 
khi b違n thân đã nh壱n đ逢嬰c 挨n tha th泳, chúng ta có th吋 trao t員ng nó 
qua vi羽c s印n sàng đi vào cu瓜c trò chuy羽n ân c亥n v噂i ng逢運i khác 
và an 栄i nh英ng ng逢運i đang tr違i qua n厩i bu欝n đau. 愛n tha th泳 c栄a 
Thiên Chúa, c┡ng đ逢嬰c trao ban qua l運i nói và hành đ瓜ng c栄a 
chúng ta, có th吋 giúp chúng ta tr違i nghi羽m ngày Ph映c sinh c栄a 
tình huynh đ羽.
Trong Mùa Chay, 逢噂c mong chúng ta chú ý h挨n đ吋 “nói nh英ng l運i 
tích c詠c đ吋 v厩 v隠, tr嬰 l詠c, an 栄i và khích l羽 ch泳 không nói nh英ng 
l運i mi羽t th鵜, bi quan, khích bác ho員c chê bai” (Fratelli Tutti, 223). 
Aôi khi đ吋 trao t員ng ni隠m hy v丑ng, ch雨 c亥n là m瓜t ng逢運i t穎 t院, “s印n 
sàng b臼 qua nh英ng b壱n tâm và vi羽c c亥n làm ngay c栄a mình đ吋 l逢u 
tâm đ院n ng逢運i khác, đ吋 trao t員ng m瓜t n映 c逢運i, đ吋 nói m瓜t l運i đ瓜ng 
viên, đ吋 l逸ng nghe gi英a m瓜t n挨i ch嘘n đ亥y v飲 d穎ng d逢ng (nt., 224).
Qua vi羽c t┄nh tâm và thinh l員ng c亥u nguy羽n, chúng ta đ逢嬰c ban 
cho có ni隠m hy v丑ng nh逢 s詠 c違m h泳ng và ánh sáng n瓜i tâm, soi 
sáng nh英ng th穎 thách và nh英ng ch丑n l詠a trong s泳 v映 c栄a mình. Vì 
th院, t┄nh tâm c嘘t y院u là đ吋 c亥u nguy羽n (x. Mt 6,6) và đ吋 g員p g叡, 
trong n挨i kín 育n, Thiên Chúa Cha đ亥y nhân ái d鵜u dàng.
S嘘ng Mùa Chay trong ni隠m hy v丑ng có ngh┄a là ý th泳c r茨ng, 
trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là nh英ng ch泳ng nhân c栄a th運i 
đ衣i m噂i, n挨i mà Thiên Chúa “đ鰻i m噂i m丑i s詠” (x. Kh 21,5). Ngh┄a 
là đón nh壱n ni隠m hy v丑ng c栄a Chúa Kitô, A医ng đã trao ban s詠 
s嘘ng c栄a Ng逢運i trên thánh giá và đ逢嬰c Thiên Chúa cho tr厩i d壱y 
vào ngày th泳 ba, đ欝ng th運i “luôn luôn s印n sàng tr違 l運i cho b医t c泳 
ai ch医t v医n v隠 ni隠m hy v丑ng c栄a anh em” (1Pr 3, 15).
3.     Theo b逢噂c Chúa Kitô, trong vi羽c quan tâm và đ瓜ng lòng 

th逢挨ng m丑i ng逢運i, tình yêu là bi吋u hi羽n cao nh医t c栄a đ泳c tin và 
ni隠m hy v丑ng c栄a chúng ta.
Tình yêu vui m瑛ng khi th医y ng逢運i khác l噂n lên. Vì v壱y nó đau 
kh鰻 khi ng逢運i khác đau kh鰻, cô đ挨n, b羽nh t壱t, vô gia c逢, b鵜 khinh 
th逢運ng ho員c thi院u th嘘n. Tình yêu là b逢噂c nh違y v丑t c栄a con tim, 
đ逢a chúng ta ra kh臼i chính mình và t衣o nên m嘘i liên k院t chia s飲 
và hi羽p thông.
“Tình yêu th逢挨ng mang tính xã h瓜i giúp chúng ta có kh違 n<ng 
ti院n t噂i n隠n v<n minh tình yêu, mà m丑i ng逢運i chúng ta đ隠u c違m 
nh壱n mình đ逢嬰c kêu g丑i đ院n. Lòng bác ái, nh運 s泳c n<ng đ瓜ng 
ph鰻 quát, có kh違 n<ng xây d詠ng m瓜t th院 gi噂i m噂i. Bác ái không 
đ挨n thu亥n là tình c違m, nh逢ng là ph逢挨ng th院 t嘘t nh医t đ吋 khám phá 
nh英ng con đ逢運ng phát tri吋n h英u hi羽u đ嘘i v噂i m丑i ng逢運i” (Fratelli 
Tutti, 183).
Tình yêu là món quà mang l衣i ý ngh┄a cho cu瓜c đ運i chúng ta. Nó 
làm cho chúng ta nhìn nh英ng ng逢運i thi院u th嘘n nh逢 nh英ng thành 
viên trong gia đình mình, nh逢 b衣n h英u, nh逢 anh ch鵜 em. M瓜t s嘘 
l逢嬰ng ít 臼i, n院u đ逢嬰c trao ban b茨ng tình yêu, s胤 không bao gi運 c衣n 
nh逢ng tr荏 nên ngu欝n s嘘ng và h衣nh phúc. Nh逢 tr逢運ng h嬰p bình 
d亥u và h┡ b瓜t c栄a bà góa thành Xarépta, ng逢運i đã t員ng chi院c bánh 
cho tiên tri Êlia (x. 1V 17,7-16); đó c┡ng là tr逢運ng h嬰p nh英ng 
chi院c bánh đ逢嬰c Chúa Giêsu chúc lành, b飲 ra r欝i trao cho các môn 
đ羽 đ吋 phân phát cho đám đông (x. Mc 6,30-44). C┡ng x違y ra nh逢 
th院 qua nh英ng chia s飲 dù ít hay nhi隠u c栄a chúng ta, khi đ逢嬰c trao 
t員ng v噂i ni隠m vui và s詠 đ挨n thành.
S嘘ng Mùa Chay v噂i tình yêu ngh┄a là quan tâm t噂i nh英ng ng逢運i 
đau kh鰻 hay c違m th医y b鵜 b臼 r挨i và s嬰 hãi vì đ衣i d鵜ch Covid-19. 
Trong b嘘i c違nh t逢挨ng lai vô cùng b医t 鰻n, hãy ghi nh噂 l運i Chúa nói 
v噂i tôi t噂 Ng逢運i: “A瑛ng s嬰, vì Ta đã chu瓜c ng逢挨i v隠” (Is 43,1) đ吋 
v噂i tình bác ái, chúng ta bi院t trao t員ng nh英ng l運i nói làm v英ng d衣 
an lòng và giúp ng逢運i khác nh壱n ra r茨ng Thiên Chúa yêu th逢挨ng 
h丑 nh逢 nh英ng ng逢運i con.
 “Ch雨 có cái nhìn đ逢嬰c tình bác ái bi院n đ鰻i m噂i có th吋 giúp chúng 
ta nh壱n ra ph育m giá c栄a ng逢運i khác, và t瑛 đó ng逢運i nghèo đ逢嬰c 
nhìn nh壱n, ph育m giá, b違n s逸c và v<n hóa c栄a h丑 đ逢嬰c tôn tr丑ng 
và do đó đ逢嬰c th詠c s詠 hòa nh壱p vào xã h瓜i” (Fratelli Tutti, 187).
Anh ch鵜 em thân m院n! M厩i giây phút c栄a cu瓜c đ運i đ隠u là th運i gian 
đ吋 chúng ta tin t逢荏ng, hy v丑ng và yêu th逢挨ng. L運i kêu g丑i s嘘ng 
Mùa Chay nh逢 hành trình hoán c違i, c亥u nguy羽n và chia s飲 c栄a 
c違i, giúp cho ni隠m tin đ院n t瑛 Chúa Kitô h茨ng s嘘ng, ni隠m hy v丑ng 
đ逢嬰c c違m h泳ng do h挨i th荏 c栄a Chúa Thánh Th亥n và tình yêu ch違y 
tràn t瑛 trái tim nhân h壱u c栄a Chúa Cha đ逢嬰c s嘘ng đ瓜ng tr荏 l衣i n挨i 
c瓜ng đ欝ng và cá nhân m厩i ng逢運i chúng ta.
Nguy羽n xin A泳c Maria, M姻 Chúa C泳u Th院 và c┡ng là M姻 các tín 
h英u, đ泳ng d逢噂i chân thánh giá và 荏 trong lòng Giáo H瓜i, nâng đ叡 
chúng ta b茨ng s詠 hi羽n di羽n đ亥y yêu th逢挨ng c栄a M姻. Nguy羽n xin 
phúc lành c栄a Chúa Ph映c Sinh đ欝ng hành v噂i chúng ta trong hành 
trình h逢噂ng v隠 ánh sáng Ph映c Sinh.
Rôma, A隠n th運 Thánh Latêranô, ngày 11 tháng 11 n<m 2020, L宇 
nh噂 Thánh Mactinô thành Tua.
A泳c Thánh Cha Phanxicô
(B違n d鵜ch chính th泳c c栄a H瓜i đ欝ng Giám M映c Vi羽t Nam)



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

TI陰N THU CHÚA NH一T VI QN 14-2-21 VÀ 3 NGÀY T蔭T 
 

I. TH永 N;M 11/2/2021 (30 T院t)
1. Thánh l宇 11:00 AM   $160.00
2. Thánh l宇 6:00 PM   $315.00 
3. Thánh l宇 7:30 PM   $175.00
4. Thánh l宇 8:30 PM   $  60.00

II. TH永 SÁU12/2/2021 (Mùng 1 T院t)
1. Thánh l宇 9:00AM     $800.00
2. Thánh l宇 11:00 AM   $970.00 
3. Thánh l宇 5:00 PM   $550.00
4. Thánh l宇 6:00PM   $490.00
5. Thánh l宇 7:30 PM   $177.00

III. TH永 B謂Y 13/2/2021 (Mùng 2 T院t)  
1. Thánh L宇 9:30 AM   $00000 
2. Thánh  L宇 5:00 PM   $325.00
3. Thánh L宇 7:30 PM   $340.00

IV. CHÚA NH一T 14/02/2021 (Mùng 3 T院t)
1. Thánh L宇 9:00 AM:   $1,365.00
2. Thánh L宇 10:00 AM   $   795.00
3. Thánh L宇 11:00AM :   $1,695.00
4. Thánh l宇: 6:00PM :   $1,100.00

L右 T蔭T VÀ TH永 B謂Y, CHÚA NH一T:   $9,335.00

QU駅 XÂY D衛NG    $1,685.00
AÀI A永C M因 LA VANG   $3,500.00
QU謂NG CÁO: Fat V逢挨ng   $   400.00
Bán Loong      $   150.00

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N 14/2/21  $15,070.00

TI陰N THU TH永 T姶 L右 TRO 17-02-2021
1. Thánh l宇 9:00 AM   $155.00
2. Thánh l宇 11:00 AM   $1,215.00
3. Thánh l宇 5:00 PM   $180.00
4. Thánh l宇 6:00 PM   $150.00
5. Thánh l宇 7:00 PM   $185.00

C浦NG CÁC L右    $1,885.00
Chính ph栄 tr違 l衣i    $4,520.44.

T蔚NG C浦NG NGÀY 17/2/21   $6,520.00

TI陰N THU CHÚA NH一T 14/1, S渦 TI陰N TRÊN $50

346 A. C Nguy宇n Vanessa & Hi羽p  $2,500.00
150 A. C Nguy宇n  Dz┡ng & Ph逢噂c  $1,000.00
 域n Danh (Bánh Ch逢ng)   $1,000.00
72 A. C Nguy宇n L逢挨ng & Xuân  $720.00
320 A. C Phan Tr逢運ng & Hi隠n   $300.00
132 A. C Nguy宇n  C壱p & Ánh   $250.00
31 Ch鵜 A員ng Kim Lan   $200.00
198 A.C Nguy宇n Nam & H茨ng   $200.00

276 Bà Ph衣m Th鵜 C壱y    $200.00
383 Ô. B Tr逢挨ng D┡ng & Vân   $200.00
392 A. C Ph衣m  Nhân & Huy隠n  $200.00
39 A. C Aào Hòa & Minh   $175.00
234      $150.00
173 A. C Nguy宇n Mi院n & Thanh  $140.00
543 A. C V┡  Vi院t Hi院u   $125.00
461 A. C Nghi Michael & Nhung  $110.00
526 Bà Nguyen Thuy Kim Tho   $110.00
34 Anh Hoàng B違o    $100.00
44 A. C Ainh Hàn & Tuy院t   $100.00
106 A. C Ph衣m  Minh & Trang   $100.00
118 A. C Nguy宇n Nh挨n & Thúy  $100.00
124 A. C Nguy宇n B違o & H違i   $100.00
187 Anh Tr亥n Tài    $100.00
261 A. C Nguy宇n H逢挨ng & Tùng  $100.00
268 Ô. B Nguy宇n X逢挨ng & H逢挨ng  $100.00
303 A. C Ph衣m Tánh & Thoa   $100.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $100.00
379 A. C Tr鵜nh H違o & Th挨m   $100.00
384 BS. Tr逢挨ng Tony Hung   $100.00
420 A. C V┡ Trung & Trân   $100.00
495 A. C Võ Quý & Uyên   $100.00
609 Ô. B Ph衣m Sinh & Soi   $100.00
148 A. C Nguy宇n Duy & Trinh   $90.00
160 A. C Nguy宇n  Hi羽p & Tuy院t  $90.00
323 A. C T衣 Anh & Sylvia   $90.00
324 Ô. B T衣  Chí & Sa   $90.00
613 A. C Nguy宇n Duy Thông   $90.00
133 A. C Nguy宇n S挨 & Ngà   $80.00
189 A. C Nguy宇n Long & Thy   $80.00
8 Ô. B C嘘 Bùi Hùng & H逢挨ng  $70.00
30 A. C A厩  Ngh┄a & Hà   $70.00
80 Hu┻nh Nghiã D┡ng   $70.00
123 A. C Nguy宇n B衣ch   $70.00
294 Ch鵜 Ngô Thi Th挨m   $70.00
296 Ô. B Ph衣m L瓜c & Tý   $70.00
490 Ch鵜 Nguy宇n Anh Bích H茨ng  $70.00
492 A. C Tr亥n Randy & Nga   $70.00
55 A. C A厩 Huy院n & Loan   $60.00
158 A. C Nguy宇n H壱u & Ph逢挨ng  $60.00
250 A.C Nguy宇n Trí & Tuy院n   $60.00
307 A. C Nguy宇n Thu壱n & Nhi   $60.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm   $60.00
422 A. C Nguyen Thi羽n & My   $60.00
499 Ch鵜 Hu┻nh Vân    $60.00
3 A. C Bùi Chi院n & Ai羽p   $55.00
200 A. C Lê Hi院u & Kayla   $55.00
111 A. C M衣ch Hi隠n & Hu羽   $50.00
121 A. C Nguy宇n  Ánh & Th栄y   $50.00
172 A. C Nguy宇n Hùng & Nhung  $50.00
183 A. C Nguy宇n  Lam & Ph医n   $50.00
267 A. C Nguy宇n  Trang & Tu医n  $50.00
439 A. C Cao Ti院n & Loan   $50.00
450 A. C L逢u Kh違i & Uyên   $50.00
467 A. C Pham Thái & Nghi   $50.00
556 Anh Nguy宇n Th院 Aông   $50.00
570 A. C V┡ Loan    $50.00
207 A. C T嘘ng Ph逢挨ng &  Hà   $500.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C盈 CAO A因P, 
T遺M LÒNG BÁC ÁI VÀ TH姶愛NG XÓT BAO LA 

QUÝ V卯 AANG DÀNH CHO GIÁO X永 LÚC C愛N A萎I D卯CH.


