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Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu 
từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và 
quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên 
Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và 
tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho 
Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn 
trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi 
rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và 
kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được 
tha tội”.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên 
hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã 
chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, 
bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Phúc Âm: Ga 20, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, 
bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người 
ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. 
Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những 
khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy 
những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng 
cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các 
ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Ðó là lời Chúa.
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Phục sinh bắt đầu
với hành trình sứ vụ và loan báo Chúa Kitô phục sinh

Lễ nào quan trọng nhất trong niềm tin của chúng ta? Đó là câu hỏi ĐTC Phanxicô đặt ra cho khoảng 20 ngàn tín 
hữu hiện diện trong buổi yết kiến chung vào sáng thứ tư 28.03 tại quảng trường thánh Phêrô. Trong số các tín hữu 
hiện diện có rất đông các học sinh và sinh viên của các trường trung học và đại học của các nước về Roma hành 
hương trong Tuần Thánh, đặc biệt là 3200 sinh viên của Opus Dei đang tham dự tuần lễ UNIV Forum 2018 nhân 
kỷ niệm 50 năm diễn đàn được tổ chức. ĐTC chia sẻ là mãi cho đến năm 15 tuổi, ngài vẫn nghĩ rằng lễ Giáng sinh 
là lễ quan trọng nhất. ĐTC nhắc rằng lễ Phục Sinh quan trọng nhất vì là lễ của ơn cứu độ của chúng ta. Vì lý do 
này, trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, ĐTC muốn suy niệm về ý nghĩa của Tam Nhật Vượt qua.

Tam Nhật Vượt qua bắt đầu từ chiều thứ Năm Tuần Thánh với Thánh lễ Tiệc ly và kết thúc với Kinh chiều ngày 
Chúa Nhật Phục sinh. Tam Nhật Vượt qua đánh dấu các giai đoạn cơ bản của đức tin và ơn gọi của chúng ta trong 
thế giới, và mọi Kitô hữu được kêu gọi sống ba Ngày thánh này – thứ 5, thứ 6, thứ 7; và Chúa nhật, nhưng mà thứ 
7 là ngày Chúa sống lại – 3 ngày thánh này như “khuôn mẫu” của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của họ, như 
các anh em Do Thái của chúng ta đã sống. Tam Nhật Vượt qua tạo thành một cử hành tưởng niệm mầu nhiệm cao 
cả: sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Để giúp các tín hữu hiểu về điều này, ĐTC giải thích:

Ba ngày này tái trình bày lại cho các Kitô hữu các sự kiện quan trọng của ơn cứu độ đã được Chúa Kitô thực hiện 
và như thế hướng họ về vận mệnh tương lai của họ và củng cố họ trong sự dấn thân làm chứng trong lịch sử.

Buổi sáng Phục sinh, trong khi nhắc lại các giai đoạn đã trải qua trong Tam nhật Vượt qua, bài Ca Tiếp liên, một 
loại thánh thi, sẽ làm vang lên cách trang trọng lời loan báo Phục sinh: “Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, 
đã sống lại và đi trước chúng ta đến Galilê.” Đây là lời khẳng định quan trọng: Chúa Kitô đã sống lại. Tại nhiều 
dân tộc trên thế giới, đặc biệt ở Tây Âu, vào ngày lễ Phục sinh, người ta không chào nhau bình thường, chào buổi 
sáng hay buổi chiều, nhưng là: “Chúa Kitô phục sinh”. Tam Nhật Vượt qua đạt đến đỉnh điểm trong những lời reo 
mừng cảm động này. Những lời này không chỉ chứa đựng lời loan báo tin vui và hy vọng, nhưng còn là một lời 
kêu gọi nhận lãnh trách nhiệm và sứ vụ. Lễ Phục sinh không kết thúc với bánh với trứng, và các ngày lễ… Những 
điều này thật đẹp bởi vì là ngày lễ của gia đình, nhưng Phục sinh không kết thúc như thế. Phục sinh bắt đầu từ đó 
với hành trình sứ vụ và loan báo: “Chúa Kitô phục sinh”.  Lời loan báo này, đối với những người được Tam nhật 
Vượt qua chuẩn bị để đón nhận, là trung tâm của đức tin và hy vọng của chúng ta, là kerygma – lời rao giảng tiên 
khởi – đã loan báo cách liên tục  cho Giáo hội và đến lượt mình, Giáo hội được mời gọi rao giảng tin vui này.

Thánh Phaolô đã tóm tắt biến cố phục sinh trong thành ngữ: “Chúa Kitô, lễ Vượt qua của chúng ta, đã chịu hiến 
tế” (1 Cor 5,7). Vì thế, thánh nhân nói tiếp - “những điều xưa cũ đã qua đi và nảy sinh những điều mới mẻ” (2 Cor 
5,15). Tái sinh. Vì thế, từ ban đầu ,trong ngày lễ Phục sinh, người ta rửa tội cho các tân tòng. Vào đêm thứ 7 này, 
tại Vatican, tôi cũng rửa tội cho 8 người trưởng thành, họ bắt đầu hành trình cuộc sống Kitô hữu. Và tất cả bắt đầu: 
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tất cả được tái sinh. Và thánh Phaolô cũng dùng một thành ngữ tổng hợp khác để giải thích rằng Chúa Kitô “đã bị 
trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa Cha làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 
4,25). Điều duy nhất làm cho chúng ta nên công chính, điều duy nhất tái sinh chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. 
Không có điều gì khác. Vì điều này chúng ta không phải trả đồng nào cho sự công chính – điều làm cho chúng ta 
được công chính là miễn phí. Đây là sự vĩ đại của tình yêu của Chúa Giêsu: hiến dâng sự sống cách nhưng không 
để thánh hóa chúng ta, để canh tân chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Đây chính là hạt nhân của Tam nhật Vượt 
qua này. Trong Tam nhật Vượt qua việc tưởng niệm biến cố nền tảng này được cử hành với sự nhận thức và đồng 
thời canh tân ý nghĩa của tình trạng mới của những người được rửa tội, điều mà thánh Phaolô diễn tả như sau: 
“Nếu anh em sống lại với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những sự thuộc về thượng giới, […] chứ đừng chú tâm vào 
những gì thuộc về hạ giới” (Col 3,1-3). Hướng nhìn về thượng giới, nhìn về chân trời: đây là đức tin của chúng 
ta, đây là sự công chính của chúng ta, đây là tình trạng ân sủng. Thật vậy, nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được sống 
lại với Chúa Giêsu và chúng ta chết đi với những sự việc và luận lý của thế gian, chúng ta được tái sinh như các 
thụ tạo mới: một thực tại mới đòi hỏi trở thành sự hiện hữu cụ thể từng ngày.

Nếu một Kitô hữu thực sự để mình được Chúa Kitô tẩy rửa, nếu thực sự để mình được Người lột bỏ con người 
cũ để đi vào một sự sống mới, dù vẫn là người tội lỗi – bởi vì tất cả chúng ta là người tội lỗi – thì không còn có 
thể bị hư hoại: ơn công chính hóa của Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi bị hư hoại – chúng ta là người tội lỗi nhưng 
không hư hoại, và Kitô hữu không thể sống với tội lỗi trong tâm hồn và cũng không thể là nguyên nhân của tội 
lỗi. Ở đây tôi phải nói một điều đáng buồn… Có những Kitô hữu giả hình: những người nói rằng “Chúa Giêsu 
đã phục sinh”, “tôi được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu”, tôi đang ở trong sự sống mới nhưng họ lại sống một 
cuộc sống hư hoại. Những Kitô hữu giả mạo này sẽ kết thúc không tốt đẹp. Tôi nhắc lại, Kitô hữu là người tội 
lỗi, tất cả chúng ta, tôi cũng thế, nhưng chúng ta chắc chắn rằng khi chúng ta xin Chúa tha thứ thì Người sẽ thứ 
tha cho chúng ta. Kẻ hư hoại tỏ ra là một người đáng kính nhưng cuối cùng trái tim của họ lại chứa sự mục nát. 
Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống mới. Kitô hữu không thể sống với sự chết trong tâm hồn và không thể là 
nguyên nhân sự chết. Chúng ta nghĩ đến các Kitô hữu mafia. Những loại Kitô hữu này không có thứ gì. Họ nhận 
là Kitô hữu nhưng mang sự chết trong tâm hồn và cho người khác. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa chạm 
đến trái tim họ.

Người lân cận, đặc biệt là người bé nhỏ nhất và đau khổ nhất, trở thành gương mặt cụ thể để Kitô hữu trao ban 
tình thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta. Và thế giới trở thành không gian của sự sống mới cho những 
người được phục sinh. Chúng ta được sống lại với Chúa Giêsu: bước đi trên đôi chân và đầu ngẩng cao, chúng 
ta có thể chia sẻ sự khiêm hạ của những người ngày nay vẫn còn như Chúa Giêsu, đang đau khổ, trần truồng, đói 
khổ, cô đơn, trong sự chết, để nhờ Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu, trở thành khí cụ cứu độ và hy vọng, dấu hiệu 
của sự sống và phục sinh. Tại nhiều quốc gia, ở Ý và tại quê hương tôi, có thói quen, vào ngày lễ Phục sinh, khi 
nghe tiếng chuông, những người bà, các bà mẹ mang các trẻ em đi rửa mắt chúng bằng nước, với nước sự sống, là 
dấu chỉ có thể nhìn thấy những thứ thuộc về Chúa Giêsu, những sự vật mới. Trong lế Phục sinh này, chúng ta hãy 
để mình được rửa mắt tâm hồn, để nhìn thấy những điều thiện mỹ và làm những điều tốt đẹp. Điều này thật tuyệt 
vời. Đây chính là Sự sống lại của Chúa Giêsu sau cái chết, là giá cứu độ tất cả chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị để sống sốt sắng Tam Nhật thánh giờ đây đã gần kề, để luôn chìm 
mình cách sâu thẳm trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Xin Đức Trinh nữ Rất 



thánh Maria đồng hành với chúng ta trong hành trình thiêng liêng này, Mẹ đã theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, 
Mẹ ở đó, nhìn Chúa và đau khổ, đã hiện diện và kết hợp với Chúa Giêsu dưới chân thập giá, nhưng không xấu hổ 
về con của mình. Một người mẹ không bao giờ xấu hổ về con của mình. Mẹ ở đó và đã đón nhận trong trái tim 
Mẹ niềm vui vô biên của sự phục sinh. Xin Mẹ ban cho chúng ta ân sủng để được tham dự trong tâm hồn những 
cử hành trong những ngày sắp tới để tâm hồn chúng ta và cuộc sống chúng ta thực sự được biến đổi. Khi chia sẻ 
với anh chị em những suy tư này, tôi gửi đến anh chị em và cộng đoàn và những người thân của anh chị em những 
lời chúc mừng Phục sinh vui tươi và thánh thiện. 

Đức Thánh Cha
Nguồn: Vietvatican.net

1.HUYNH ĐOÀN ĐA MINH THÔNG BÁO:

Ngày nguyệt hội của Huynh đoàn sẽ được tổ chức vào lúc 10:30 sáng ngày 7/4/2018 tại Thánh đường 
Vinh Sơn Liêm. Kính mời quý hội viên đến tham dự đông đủ.
Ban Phục Vụ kính mời.

2.XIN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH;

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, năm nay 2018 Đức Thánh Cha và Hội Đồng Giáo 
Hoàng về Gia Đình đã quyết định năm 2018 “ Năm Gia Đình”.  Vì nhu cầu mục vụ , chúng con sẽ tổ 
chức lễ Kỷ Niệm Hôn Phối và Mừng Thượng Thọ vào dịp lễ Thánh Gia nhằm ngày 30/12/2018. Mừng 
chung một ngày. Nếu gia đình nào muốn xin phép lành Tòa Thánh để mừng đúng ngày trong năm kỷ 
niệm 10 năm 25 năm , 30 năm, 40 , 50  năm hay 60 năm Hôn Phối hay Thượng Thọ. Gia đình cho 
chúng con biết trước 2 tháng để xin kịp thời cho  ngày lễ của quý vị. Không phải trả một phí tổn nào. 
Kính báo

3.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 99 tuổi. 

4. Cụ Phê Rô Thomas Trương Quảng Văn 93 tuổi. 

THÔNG BÁO



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.

4.TIỀN THU NGÀY CHÚA NHẬT LỄ LÁ 25/03/2018:

LỄ CHIỀU THỨ BẢY:    1,956$.
LỄ 9 GIỜ SÁNG CN:      1,331$.
LỄ 11 GIỜ CN:     2,023$.
LỄ 6 GIỜ CHIỀU CN:          773$.
TỔNG CỘNG:                 6,123$.

QUỸ XÂY DỰNG :    1,405$.
QUẢNG CÁO: 
Hố Nai Funiture:          400$
Trần Thị Kim Thúy:                200$.
Lo-Cost Auto Electric LTD:             200$.
QUỸ BÁC ÁI ĐỊA PHẬN :        23,620$.

TỔNG CỘNG CHUNG CUỐI TUẦN:         31,620$.

Tiền Hoa Lễ Phục Sinh (Vũ Huỳnh) 100$.

5.KÍNH BÁO VÀ TRI ÂN VỀ QUỸ BÁC ÁI GIÁO PHẬN NĂM 2018:

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, trong tâm tình tri ân và cám tạ,chúng con biết rằng những 
nỗi vất vả của từng người trong đời sống gia đinh, phải lo toan mọi sự cho cuộc sống; Khi đến với thánh 
đường hàng tuần, giúp góp cho việc bảo quản thánh đường, rồi còn đóng góp cho món nợ hàng tháng của 
việc xây dựng khu vực Thánh đường .
Vào đầu Mùa Chay năm nay, sau khi Đức Giám Mục gửi thư đến xin giáo xứ chúng ta với khỏan tiền là 
24,148$ cho cả năm 2018 “ Quỹ Bác Ái”, với 3 lần gửi về địa phận, lần thứ nhất vào ngày 30/04, lần thứ 
hai vào ngày 30 /06 và lần thứ ba vào ngày 30 /11/2018. Nhưng chỉ trong mùa chay thánh này quý Vị đã 
cùng chúng con đóng góp được 23,620$. Một cuộc quyên góp thật mau lẹ, gần đủ chỉ tiêu mà giáo phận 
đã xin. Chúng con sẽ chia số tiền này theo như kỳ hạn để gửi về tòa giám mục trong năm nay (những ai 
hứa và ai muốn đóng góp cho đủ xin cứ đề “ Quỹ Bác Ái”).
Một lần nữa xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng giáo xứ luôn chúc 
lành và trả công bội hậu trên từng người trong giáo xứ chúng ta. Những số tiền mà quý vị gửi về, Ban 



Tài Chánh sẽ coi lại và sắp xếp sổ sách và kể cả việc khai thuế cho những ai yêu cầu. Kính báo và tri ân.

6.MÙA PHỤC SINH GIÁO XỨ CÓ GÌ LẠ? GÓI BÁNH CHƯNG:

Có một số người thích ăn Bánh Chưng Giáo Xứ, để đáp ứng nhu cầu. Chúng con sẽ gói một số Bánh 
Chưng vào tối thứ Tư Tuần Thánh để cho những ai đặt trước và một số sẽ bán cho ai thích ăn vào các 
thánh Lễ Đại Lễ Phục Sinh, và nếu được Ban Ẩm Thực sẽ gói và bán mỗi Chúa nhật đầu tháng, nếu ai 
muốn đặt Bánh Chưng hay Tét, xin liên lạc với ban Ẩm Thực Giáo xứ. Xin chân thành biết ơn .

7.LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LÚC 6 GIỜ CHIỀU CHÚA NHẬT 08/04:

Vào tuần thứ Hai sau Đại Lễ Phục Sinh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gio An Phao Lô Đệ Nhị đã thiết lập vào 
Chúa nhật thứ Hai để cho tất cả Giáo Hội trên toàn thế giới mừng kính và có những kinh đọc và thánh lễ 
Kính Xin Lòng Thuương Xót Chúa . Năm nay giáo xứ sẽ có những sự kiện như sau:

- BỔN MẠNG NHÓM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: 

Giáo xứ chúng ta có Nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa được thành lập từ năm 2008. Vào các buổi 
chiều Chúa nhật thường quy tụ nhau lại đọc kinh. Hiện nay Nhóm này vẫy thường xuyên dành các buổi 
chiều Chúa nhật từ 4 giờ 30 đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa. Vậy nếu gia đình hay cá nhân nào 
muốn tham gia vào nhóm, xin cùng đến, tham dự. Cũng vậy vào Chúa nhật Chúa Thương Xót năm nay. 
Nhóm mừng lễ Bổn Mạng. 

- BỮA CƠM TÂN TÒNG VÀO SAU LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, hàng năm giáo xứ chúng ta đón nhận một số Anh Chị Em 
gia nhập Giáo Hội Công Giáo qua Giáo Xứ chúng ta. Năm nay, chúng con thân mời tất cả những ai đã 
gia nhập đạo khi lớn tuổi cách đây 10 năm hay hơn nữa, ( thời của Bác Thược và tiếp đến với Anh Thạch 
dậy giáo lý) đến tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, cùng với Hội Đồng Mục Vụ, đại diện 
quý ban ngành đoàn thể, ca đoàn. Tạ ơn Chúa đã cho Anh Chị Em trở nên con Chúa, nâng đỡ nhau trong 
đời sống đức tin và có thể tham gia bất cứ hội đoàn, ca đoàn hay muốn phục vụ giáo xứ trên mọi phương 
diện trong tương lai. Giáo xứ sẽ chi phí cho ngày hội ngộ này.

- BỔN MẠNG BAN ẨM THỰC GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM:

Kính thưa quý Vị, vào đầu năm 2018, sau khi thành hình Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ, họ cũng 
hình thành một Ban Ẩm Thực để : Coi sóc nhà bếp giáo xứ, để phục vụ cho giáo xứ trong bất cứ lễ hội 
nào, thường xuyên bán thức ăn trong các cuối tuần để giúp có thêm quỹ cho giáo xứ. Từ ngày thành lập 
đến nay, Ban Ẩm Thực đã hy sinh rất nhiều để tiếp tục gói bánh chưng, bánh tét, bán các thứ thức ăn khác. 
Nay, chúng con thấy cần để nhận cho Ban Ẩm Thực một lễ Bổn Mạng, sau khi thăm dò, thấy họ muốn 
nhận lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa làm bổn mạng. Vậy, vào lúc 6 giờ chiều ngày Chúa nhật 8/4/2018 
cũng là lễ bổn mạng Ban Ẩm Thực, xin Chúa với lòng thương xót luôn xử dụng Anh Chị Em như khí 
cụ của Chúa đến với mọi người. Nếu ai muốn tham gia vào ban Ẩm Thực Giáo xứ xin liên lạc với Chị 
Nguyễn Thị Phương ( 403) 714-4389. 
Kính mời



8.XIN TIỀN LẦN 2 CHO QUỸ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (PHONG BÌ MÀU TRẮNG):

Chúng con cám ơn Chúa cho giáo xứ chúng ta rất nhiều người đã rộng lượng giúp góp để chúng ta có 
một ngôi thánh đường khang trang và đẹp đẽ. Nhiều chỗ đậu xe, các phòng và hội trường cho nhiều sinh 
hoạt khác nhau từ giáo lý, văn hóa và thể thao. Với số nợ còn lại của giáo xứ là $1,606,987 mỗi tháng 
phải trả cho giáo phận là $ 9,974.00 (Tiền trả nợ  năm nay 119,688$ vốn nợ 1 năm  là 55,513$. Tiền lời 
$ 64,175$). 
Vào tuần tới Chúa nhật ngày 01/04/2018, Lễ Phục Sinh chúng con xin quý Vị cùng với quý cha thương 
giúp cho lần tiền thứ hai để trang trải món nợ này. Xin Chúa trả công bội hậu trên quý Vị. 

9.NHỮNG NGƯỜI TRÊN 50$ QUỸ XÂY DỰNG 

Họ và Tên Số Tiền
 Anh Em Du Tong $500.00

68 Nguyen Lam $500.00
496 Nguyen Joseph Hinh $200.00
112 Mai Thi Cac $150.00
270 Nguyen Thi Yen $100.00
277 Pham Van Chau $100.00

8 Bui Dac Hung $60.00
179 Nguyen Dang Khoa $55.00

7 Bui Van Hue $50.00
91 Nguyen Thu Thao $50.00
97  $50.00

149 Nguyen Hung Hau $50.00
189 Nguyen Hong Long $50.00
343 Tran Quang Ha $50.00
369 Tran Thy Ngoc Thai $50.00
511 Vu Thanh Phong $50.00

Xin Thiên Chúa chúc phúc lành 
và trả công bội hậu cho Quý Vị


