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Phone: (403) 479-4638

Cha phó: Giuse Phạm Công Liêm
Phone: (403) 465-3101

Chủ tịch HĐMV: Giuse Đỗ Minh Sơn
Phone: (403) 969-7368

Phó nội vụ: Giuse Trần Thanh Hải
Phone: (403) 608-0733

Phó ngoại vụ: Giuse Đỗ Quang Trọng
Phone: (403) 510-5808

Thư ký HĐMV: Maria Vũ Thị Hồng
Phone: (403) 889-9872

Thánh lễ
Hằng ngày:
Thứ Hai đến Thứ Sáu: 11:45 am. &  6:00 pm.

Cuối tuần: 
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.
Ngày trong tuần 
(Thứ Hai đến Thứ Sáu): 12:15 pm đến 5:45 pm

Giải Tội
20 phút trước mỗi thánh lễ

Rửa Tội Trẻ Em
3:30 pm mỗi Thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối
Liên lạc với văn phòng hoặc quý cha 
6 tháng trước lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh Chúa
(Cho Bệnh Nhân)
Liên lạc với văn phòng hoặc quý cha

Huynh Đoàn Đa Minh 
(Hình 1)

Các anh chị vào năm tập 
và tuyên hứa (Hình 2)

Nguyệt hội và học hỏi 
(Hình 3)



LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón 
ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền 
đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính 
tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết 
rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất 
cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công 
chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự 
xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu 
cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, 
khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên 
các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều 
thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên 
tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa 
cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần 
như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân 
danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với 
họ ít ngày.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 7-10

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì 
tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, 
thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. 
Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì 
Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của 
Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã 
sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà 
chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải 
chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 
đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người 
đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 
“Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các 
con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con 
tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu 
của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha 
Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy 
nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong 
các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. 

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến 
nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình 
yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn 
hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các 
con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không 
còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ 
làm; 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. 

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy 
đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang 
lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì 
các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho 
các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con 
hãy yêu mến nhau”.
Đó là lời Chúa.



LỜI QUÝ CHA
Tháng Hoa

Mừng Kính Đức Mẹ Maria

Hằng năm vào tháng Năm, bên xứ lạnh vùng Bắc Mỹ 
châu và Âu châu thời tiết vào giữa mùa Xuân, theo nếp 
sống đạo Công Giáo còn đang trong mùa phục sinh. 
Trong tháng này các cây cối bông hoa bung nở đẹp 
tươi thắm, và ánh sáng mặt trời chiếu sáng còn dịu mát 
không nóng như vào mùa hè. 

Tháng Năm, tiếng latinh „ Maius“, là tháng thứ năm 
theo lịch Gregorien, tháng này có 31 ngày. Tên gọi 
maius bắt nguồn từ Nữ Thần Maius của người Ý thời 
cổ xưa. Vị nữ Thần Maia được người thời cổ xưa bên 
nước Ý tôn sùng là vị nữ Thần bảo vệ sự phát triển sinh 
sôi nẩy nở, hay theo thần thoại Hy Lạp Vị nữ thần này 
tượng trưng cho người mẹ nhỏ. Thần Maia là vị thần 
đất và của mọi phát triển sinh sản. 

Dưới thời chế độ hoàng đế Nero Claudius Caesar Au-
gustus Germanicus thời Roma cổ ( 37. - 68 sau Chúa 
giáng sinh) tháng Maius được đổi thành tên thành 
Claudius, theo tên của hoàng đế, nhưng tên Claudi-
us dẫu vậy cũng không trở thành hiện thực như Nero 
mong muốn.

Hòang đế Lucius Aurelius Commodus, thời Roma cổ ( 
161-192 sau Chúa giáng sinh) đổi tên tháng này thành 
Lucius, tên này cũng là tên của hoàng đế. Nhưng sau 
khi hoàng đế Commodus qua đời, tên này bị rút lại 
không còn nữa, mà trở lại Maius như nguyên thủy.

Trong nếp sống đức tin Công gíao, tháng Năm là tháng 
dành riêng kính Đức Mẹ Maria, người mẹ sinh hạ nuôi 
dưỡng Chúa Giêsu trên trần gian.

Khi đạo Công Giáo phát triển từ năm vào thế kỷ thứ 
4. sau Chúa giáng sinh trở đi ở Roma và các nước Âu 
Châu, những ngày lễ hội tôn kính Thần Thánh của dân 
ngoại được Giáo hội dần „ rửa tội“ biến thành lễ nghi 
phụng vụ với nội dung đức tin đạo Công Giáo. Tục lệ 
kính Đức Mẹ tháng Năm cũng có nguồn gốc từ lễ hội 
tập tục của dân ngoại bên Roma mừng kính Thần Maia 
thời xa xưa trước đó.

Theo sử sách còn lưu thuật lại vào thế kỷ 18. bắt đầu có 

giờ thánh kính Đức Mẹ đầu tiên ở vùng Ferrara bên Ý. 
Từ đó phong trào này lan rộng khắp Âu châu và toàn 
thế giới.

Vào tháng năm bàn thờ kính Đức Mẹ có tượng hay ảnh 
Đức Mẹ Maria được trưng bày với nụ bông hoa mới 
nở tươi cùng ngọn nến cháy sáng không chỉ trong các 
thánh đường, mà còn ở nhiều gia đình nữa. Điều này 
nói lên niềm vui mừng, lòng sùng kính yêu mến, sự 
phát triển nẩy nở, cũng là hình ảnh biểu tượng giữa thảo 
mộc cây cỏ và Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, một 
người mẹ sinh hạ Chúa Giêsu nguyên tuyền như hoa 
hồng không vướng gai tội lỗi.

Tập tục đạo đức sùng kính Đức Mẹ Maria tháng Năm 
trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo phát triển thịnh hành 
từ 1850 đến 1950. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. vào 
ngày 01. tháng Năm 1965 đã viết thông điệp „Mense 
Maio“ - Trong tháng Năm - cách đặc biệt cổ võ việc 
tôn sùng Đức Mẹ Maria. Trong thông điệp đức giuáo 
hoàng viết: „ Đây là một tập tục tốt cao qúy của các vị 
tiền nhiệm đã dành chọn tháng Năm, kêu mời người tín 
hữu Chúa Kitô cầu nguyện chung hợp công khai, nhất 
là những khi Giáo hội gặp thử thách khó khăn hay thế 
giới trong cơn nguy hiểm bị đe dọa, lời cầu nguyện xin 
Đức Mẹ phù giúp càng cần thiết.“

Vào tháng năm nơi nhiều xứ đạo Công Giáo, những 
nơi hành hương kính Đức Mẹ, đều có những cuộc rước 
kiệu, giờ thánh kính Đức Mẹ long trọng.

Trong nếp sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam 
có tục lệ đạo đức các em nhỏ dâng hoa kính Đức Mẹ 
và giờ thánh kính Đức Mẹ vào các ngày thứ bẩy trong 
tháng Năm. Tập tục sống đạo này bình dân, nhưng sống 
động được phát triển ngày càng có nhiều khởi sắc. Có 
những nơi vì hòan cảnh tổ chức dâng hoa vào ngày 
Chúa Nhật nữa. 

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có nhiều bài thánh ca 
hát kính Đức Mẹ cho mọi dịp „mùa nào thức nấy!“. Lời 
những bài thánh ca kính Đức Mẹ này chứa đựng không 
chỉ về phương diện thần học đạo đức, nhưng cả âm điệu 
là lời cầu nguyện chan chứa tâm tình của con người với 
người mẹ thiêng liêng trên trời nữa.

Ngoài kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng Ave Maria, trong 



suốt mùa phục sinh hằng ngày Kinh Lạy nữ vương thiên 
đàng - Regina coeli - được đọc lên thay cho Kinh Đức 
Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ 
Maria. Tháng Năm, tháng hoa kính mừng Đức Mẹ vẫn 
còn trong mùa phục sinh. Vì thế kinh Regina Coeli đọc 
trong mùa tháng này mang ý nghĩa đạo đức sâu đậm ca 
tụng Đức Mẹ.

„ Kinh truyền tin chứa đựng những lời Thiên Thần nói 
với Đức Mẹ khi xưa. Nhưng kinh Regina coeli không 
là những lời của Thiên Thần, mà là của con người tín 
hữu chúng ta muốn mời Đức Mẹ hãy vui mừng lên . Vì 
Chúa Giêsu, người con của mẹ đã sống trong nơi cung 
lòng mẹ khi xưa, đã sống lại sau khi chết., như Người 
đã đoan hứa trước như vậy.

Khi xưa lời “hãy vui mừng“ là sứ điệp từ trời cao đã 
được Thiên Thần mang đến nói với Đức Mẹ Maria ở 
Nazareth“ Mừng vui lên Maria, Con Thiên Chúa sinh 
hạ làm người trong cung lòng Chị. Và bây giờ lời kinh 
“Lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng“ sau cuộc khổ 
nạn đau thương vang lên lời chào mừng vì niềm vui 
mừng đã đến“ Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia, 
quia surrexit Dominus vere, alleluia - Mừmg vui lên hỡi 
Mẹ đồng trinh Maria alleluis, vì Chúa đã sống lại thật, 
alleluia.“ ( Papst Benedict XVI., Regina Coeli, 2008). 

Lm. ĐaMinh Nguyễn ngọc Long 

1.ĐỨC GIÁM MỤC WILLIAM MCGRATTAN ĐẾN 
BAN PHÉP THÊM XỨC CHO CÁC EM:

Đức Giám Mục William Mcgrattan sẽ đến ban Bí Tích 
Thêm Sức cho 24 em thuộc giáo xứ chúng ta vào lễ 6 
: pm. Thứ Bảy, ngày 12 tháng 05 năm 2018  các em đã 
tĩnh tâm và xưng tội để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các 
ân sủng của Chúa. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho 
các em. Giáo xứ chúc mừng các em được nhận 7 Ơn 
Chúa Thánh Thần để đi loan báo Tin Mừng. Cũng vậy, 
xin chân thành tri ân đến Cô Hiệu Trưởng Lê Minh, Cô 
Giáo Trần Thái , các Em TA và quý Phụ Huynh, đã hy 
sinh giờ giấc đưa các Cháu đến, dậy dỗ và sắp xếp cho 
có ngày trọng đại này. Chúc mừng và tri ân.

2.MỪNG NGÀY HIỀN MẪU:

Ngày Hiền Mẫu: Cuối tuần 12-13 tháng 5, chúng ta 
mừng Ngày Hiền Mẫu, đặc biệt các bà mẹ trong giáo xứ 
chúng ta. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, xin Chúa ban 
muôn hồng ân cho các bà mẹ, để các bà chu toàn thiên 
chức cao đẹp mà Thiên Chúa đã mời gọi. Các em trong 
chương trình Giáo Lý sẽ bán Bông dâng tặng người Mẹ 
sau các thánh lễ. Buổi Tối lúc 8 giờ ngày 13/05/2018 
sẽ có chương trình đặc biệt cho quý Bà Mẹ. Kính mời.

3.LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN:

Kính thưa 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 từ 18 tuổi trở lên

Thời gian: Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 28-29/7/2018 

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)

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.

THÔNG BÁO



4.KHOÁ HỌC VỀ CẦU NGUYỆN:

Cầu nguyện là nhu cần không thể thiếu trong đời 
sống của người Kitô hữu. Những câu hỏi đặt ra là, tại 
sao phải cầu nguyện? Cầu nguyện như thế nào? Cầu 
nguyện ở đâu? Lúc nào? Phải chăng cầu nguyện chỉ là 
đọc kinh?...
Đến với Lớp tìm hiểu, học hỏi về cầu nguyện này, mọi 
người sẽ có dịp trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên 
quan đến cầu nguyện, vừa có cơ hội thực hành cuối mỗi 
buổi học.
Lớp sẽ khai giảng vào lúc 7:00, tối Thứ Tư, ngày 18 
tháng 4 và sẽ kéo dài 4 buổi (Thứ Tư 18, 25 tháng 4 và 
2, 9 tháng 5).
Lớp học này dành cho mọi người, không cần đăng ký.

5. ĐÊM NHẠC TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI MẸ:

MOTHER’S DAY 13 tháng 5 năm 2018, Tại Hội 
Trường Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm, Từ 8:00 PM-9:30 PM

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá

Mỹ từ trên phiến đá vô tri (Sưu tầm)

Tri Ân Mẹ -là Đêm Nhạc hát về Mẹ sẽ được tổ chức 
lần đầu tiên tại Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm, đúng vào 
ngày Mother’s day (13 tháng 5 năm 2018) từ 8:00 PM 
– 9:30 PM. 

Như chủ đề được chọn, các tiết mục ca, múa, kịch trong 
đêm nhạc sẽ xoay quanh chủ đề Mẹ. Đây là đêm nhạc 
hứa hẹn mang đến cho các người mẹ nói chung và cho 
những người mẹ đến tham dự chương trình nói riêng 
những tình cảm thiêng liêng, tình yêu cao quý và tình 
mến nồng nàn tha thiết nhất từ nơi những người con và 
từ chương trình.

Là những người mẹ, bạn đừng bỏ qua chương trình này. 
Hãy đến với chương trình để tận hưởng những tình cảm 
yêu thương nồng ấm nhất từ chương trình và những 
người thân yêu mang lại.

Là những người con, bạn nên hiện diện trong chương 
trình này, để thể hiện tấm lòng yêu mến, tri ân đến mẹ, 
người mà bạn yêu quý nhất trên đời.

Là những người chồng, bạn hãy dành cho bạn đời 
những giây phút tuyệt vời nhất qua chương trình này.

Đêm nhạc hoàn toàn miễn phí(không bán vé) với 
những chuẩn bị và dàn dựng công phu này có sự góp 
mặt của các giọng ca đặc sắc được tuyển chọn trong 

và ngoài giáo xứ. Đêm nhạc sẽ do các Huynh Trưởng 
và các Cộng Tác Viên của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
tổ chức. Vì chỗ ngồi có giới hạn, xin đến sớm trước 
giờ khai mạc.

Kính mời.

6.KHOÁ THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Từ 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu 13/07 đến 6:30 chiều 
Chúa nhật 15/07/2018 (không nghỉ lại đêm): Lần đầu 
tiên, Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân và gia đình tổ 
chức tại giáo xứ. 

Kính thưa Quý Vị, 

Hiện nay, khủng hoảng gia đình đang trở thành mối 
lo ngại và đáng quan tâm đối với giáo hội Công Giáo, 
vì thế Đức Thánh Cha đã chọn năm 2018 là Năm Gia 
Đình. Làm thế nào để giải quyết những gây cấn, xung 
đột trong gia đình? Làm thế nào để hoà giải những bất 
hoà và nối lại những yêu thương? Làm thế nào để giữ 
được gia đình đầm ấm, an vui và hạnh phúc? Đó là mục 
đích của Khoá Học này. 

Chúng con đã mời Cha Phêrô Chu Quang Minh, vị sáng 
lập phong trào Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đến giáo 
xứ chúng ta để giúp cho quý Ông Bà Anh Chị Em, đặc 
biệt là các gia đình. Vì vậy, chúng con mong mỏi quý vị 
đăng ký tham gia khóa học 3 ngày này, để hâm nóng lại 
tình vợ chồng, tình gia đình, để hàn gắn những đổ vỡ, 
đau thương và để nối lại nhịp cầu chia cắt. 

Trong nhiều năm qua, Phong Trào Thăng Tiếng Hôn 
Nhân Gia Đình đã đóng góp rất nhiều trong việc củng 
cố tình yêu hôn nhân, cứu vớt các gia đình trên bờ vực 
đổ vỡ và nối lại những gia đình đang gặp cảnh chia ly. 
Đến với Phong Trào này và đăng ký khoá học này sẽ 
giúp cho chúng ta thêm nhiều kỹ năng để gìn giữ gia 
đình hạnh phúc, cùng biết thêm nhiều anh chị em từ 
Hoa Kỳ, từ khắp Canada về chia sẻ với chúng ta. 

Đơn từ ghi danh cho khoá học sẽ phát sau mỗi thánh lễ 
Chúa Nhật. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với 
Cha Phó Liêm. (phone: 403 465 3101)

Xin Quý Vị nhận đơn và đăng ký sớm, để Ban Tổ Chức 
dễ dàng sắp xếp cho khoá học được tốt đẹp.

7.TIỀN THU CHÚA NHẬT 5 PS.  29/04/2018

1. LỄ 6 GIỜ PM. THỨ BẢY  1,513$

2. LỄ 9 GIỜ AM CN   1,603$



3. LỄ 11 GIỜ AM CN           1,950$ + 94 USA

4. LỄ 6 GIỜ PM CN   1,228$

TỔNG CỘNG CÁC LỄ          6,294$+94 USA

CÁC SỐ TIỀN KHÁC

1.ĐÁM CƯỚI JULIE & JOSUA                 200$

2.GĐ ANTHONY # 32 (QBA)         100$

3.BÁN LON (ANH LONG)                  463$45

4.BÁN LON 2     39.80$

5.NHÓM BÁN HÀNG   3,504.15$

6.TRƯƠNG THỊ MỸ LOAN              700$

7.QUỸ XÂY DỰNG              210$

TỔNG CỘNG  CUỐI TUẦN 11,511.4 + 94 USA

HỘI MÂN CÔI (Khấn Kinh Chiều) tháng 3&4: 600$ 

QUỸ XÂY DỰNG NHẬN ĐƯỢC TRONG THÁNG 
4/2018 : 21,297$.

SỐ BỔNG LỄ THÁNG 04/2018 NHẬN ĐƯỢC :

282 lễ, Hai cha nhận 20 lễ, số còn lại 262 lễ, Cha Liêm 
đã chuyển cho cha Tập, Quản Lý Tu viện Đaminh. 

8.XIN KHẤN TRỌN ĐỜI, THẦY MARTINO MARIA 
NGUYỄN HUY THÔNG:

Cha Bề Trên Phạm Văn Bảo và anh em Tu Viện Thánh 
Đa Minh Calgary thân mến,

Như anh em biết năm nay là năm khấn đơn cuối cùng của 
Thầy Nguyễn Huy Thông, Thầy khấn ngày 09/05/2015.  
Vào ngày 17 tháng 2, 2018, thầy đã viết thỉnh nguyện 
thư đệ đạt lên Phụ Tỉnh để được khấn trọng vào mùa hè 
năm nay. Theo tinh thần của số Hiến Pháp, Phụ Tỉnh 
xin được chỉ định Cha Phó Bề Trên Tu Viện Vũ Quang 
Cảnh, Cha JB. Nguyễn Đức Vượng, và Cha Peter Trần 
Công Hùng làm ban khảo hạch cho việc khấn trọng của 
Thầy Thông. Cũng trong Hiến Pháp số 190, triệt 2 quy 
định đề tài khảo hạch nhắm vào “những nghĩa vụ việc 
Chân thành cảm ơn Cha Bề Trên Tu Viện và tất cả anh 
em. Xin Chúa chúc lành và luôn đổ tràn ân ban trên mỗi 
người chúng ta.  Tương cầu,. fr. Phạm Hương OP

Kính thưa cộng đoàn vào đầu tháng 9 năm 2017, Thầy 
Martino Maria Nguyễn Huy Thông O.P  đã được cha 
Bề Trên Phụ Tỉnh thuyên chuyển về Giáo Xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm để thực tập về mục vụ giáo xứ. Bắt đầu 

từ đây cho tới giữa tháng 5/2018 Thầy sẽ được khảo 
hạch và quý Cha bỏ phiếu  cho Thầy theo tiến trình 
của nhà dòng. Chúng ta cầu nguyện cho Thầy thêm can 
đảm và vững tâm theo Chúa đến cùng, chúng ta cám ơn 
Thầy đã đến với giáo xứ, hàng ngày phục vụ nơi bàn 
Thánh Chúa, chia sẻ việc đạo đức với các Hội Đoàn, 
Ca Đoàn, các Ban, các lớp Thần Học Căn Bản, Chương 
Trình Giáo Lý Trẻ Em và Tân Tòng . Xin kính báo để 
quý vị biết về  tiến trình chọn lựa của nhà dòng và công 
việc mục vụ tốt đẹp cho tương lai đời tận hiến của Thầy. 
Ngày 23/05/2018 Thầy sẽ rời giáo xứ chúng ta. Chân 
thành tri ân Thầy và kính báo đến toàn thể quý vị.

9.MỪNG SINH NHẬT CHA PHÓ GIUSE PHẠM 
CÔNG LIÊM:

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, vào ngày 
06/05/2018 l2 ngày sinh nhật cha Phó của giáo xứ chúng 
ta. Chúng con cùng với Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục 
Vụ đã sắp xếp mời quý Cha tại nhà Dòng, quý Cha  và 
toàn thể quý cụ , quý ông bà và anh chị em đến tham 
dự thánh lễ lúc 6 giờ chiếu Chúa nhật 06/05/2018 để 
tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ chúng ta một cha Phó đầy 
nhiệt huyết phục vụ chúng ta trong mọi mặt. Sau Thánh 
Lễ Ban Ẩm Thực của Giáo Xứ sẽ có bữa ăn nhẹ và cắt 
Bánh Sinh Nhật mừng ngài. Nếu Hội Đoàn hay cá nhân 
nào muốn giúp góp ẩm thực xin liên lạc với Ông Chủ 
Tịch Đỗ Sơn (403) 749-7368. Xin Chúa luôn chúc lành 
trên ngài để có sức khỏe và khôn ngoan, tiếp tục phục 
vụ công đoàn giáo xứ chúng ta.

10.CHÚC MỪNG LỄ KHẤN CỦA MỘT SỐ ANH 
CHỊ EM HUYNH ĐOÀN ĐA MINH, THÁNH GIUSE 
HOÀNG LƯƠNG CẢNH.

Giáo xứ cùng hòa niềm vui chung với Dòng Đa Minh 
và với huynh đoàn Đa Minh Thánh Giuse Hoàng 
Lương Cảnh. Trong thánh lễ lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 
29/04/2018. Những Anh Chị Em. Năm Tập: 1. Chị Ma-
ria Nguyễn Xuân Hương. 2. Chị Madalena Đặng Xuân 
Hương. Tuyên hứa tạm (3 năm lần 1) của Huynh Đoàn: 
1. Anh Phêrô Phan Danh Tùy. 2. Anh Mathias Trần văn 
Cường. 3. Anh Giuse Đỗ văn Hoà. 4. Chị Maria Trịnh 
Mỹ Hương. 5. Chị Elizabeth Nguyễn Thị Thanh Hương. 
5. Chị Maria Đặng Thị Nụ. 6. Chị Maria Nguyễn Thị 
Lan. 7. Chị Maria Nguyễn Thị Nga. 8. Chị Maria Đỗ 
Thị Thành . Qúy Anh Chị Em dám dấn bước noi theo 
Thánh Đa Minh, giữ luật lệ và lời khấn theo Hiến Pháp 
của Huynh Đoàn Dòng Ba Đa Minh trên toàn thế giới. 
Cậy vào lòng thương xót của Nhà Dòng. Giáo xứ chúc 



mừng đến Anh Chị Em qua những lời khấn hứa. Anh 
Chị Em làm chứng nhân cho mọi người ngay trong giáo 
xứ và những người  chung quanh. 

11.CHÚC MỪNG 25 NĂM LINH MỤC THOMAS 
NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG:

Cha Thomas Nguyễn Văn Đương con của Ông Bà Cố 
Nguyên Quang Thanh và Catarina Lại Thị Mầu thuộc 
giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm; Sẽ mừng Ngân Khánh 
Linh Mục lúc 5 giờ chiều , Chúa nhật ngày 13/05/2018 
tại nhà thờ Chúa Sống Lại. Thành Phố Regina SK. Can-
ada. Chúng ta cùng hiệp thông tạ ơn Chúa và tiếp tục 
cầu nguyện cho ngài luôn sẵn sàng can đảm trung thành 
bước theo Chúa trong chức vụ linh mục suốt đời. Kính 
báo và chúc mừng.

12.XIN TIỀN LẦN 2 CHO QUỸ XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN VỚI PHONG BÌ MÀU TRẮNG VÀO 
TUẤN NÀY.

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. Ước mong với tấm lòng 
đại lượng của mỗi gia đình, chúng ta cùng với quý cha 
giúp đỡ cho lần tiền thứ Hai vào cuối tuần 06/05/2018. 
Xin Chúa trả công bội hậu trên quý Vị.

13.LỚP HỌC CHỦ ĐỀ GIÁO XỨ LÀNH MẠNH 
(27/05/2018) 

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Từ năm 
2014 cho đến nay, hàng năm giáo phận đều gửi thư đến 
các giáo xứ đòi buộc tất cả các người phục vụ công đoàn 
theo tư cách Thiện Nguyện Viên cho người GIÀ hoặc 
giới TRẺ (dưới 18 tuổi), nếu là người đã từng phục vụ 
mà chưa được kiểm tra bởi cảnh sát của thành phố, hoặc 
những người mới bắt đầu phục vụ. Đều phải liên lạc để 
được kiểm tra để được phục vụ cho người GIÀ và giới 
TRẺ. Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm , Cô Lê Minh làm 
giám đốc trung tâm Giáo Dục Giáo Lý , Việt Ngữ cho 
các em Thiếu Nhi, từ năm 2014 được Giáo Phận và 
quý cha Tiền Nhiệm giao trách vụ nhận đơn của những 
Thầy Cô, Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ban Thể Thao , 
những Thiện Nguyện Viên hay đi thăm những người 
già yếu, bệnh tật thường xuyên. Lúc 1 giờ 30 , thứ Tư 
ngày 18/04/18. Bà Barbara đại diện cho tòa Giám Mục 

đến Văn phòng Giáo Xứ họp với Cha Xứ, Cha Phó, Cô 
Minh và Cô Thư Ký Bà cho biết sau 4 năm tất cả các 
Thiện Nguyện Viên Phục vụ cho giớ GÌA và TRẺ đều 
phải học lại lới lớp học này. Chúng con xin được phép 
để học tại Giáo Xứ vào CHÚA NHẬT 26/05/2018.Từ 
1 giờ đến 2 giờ 30 chiều. Vì vậy, chúng con yêu cầu tất 
cả những ai đang phục vụ cho hai giới GÌA và TRẺ , 
và những ai trong tương lai muốn phục vụ , chưa làm 
thủ tục giúp cho Giáo Xứ Lành Mạnh, xin liên lạc với 
cô Lê Minh số điện thoại (403) 701-4377 để được ghi 
danh và tiến hành các thủ tục nói trên. Nếu bất cứ vì lý 
do gì những nạn nhân thưa kiện, giáo xứ sẽ không chịu 
trách nhiệm trước giáo phận , nhất là phía chính quyền. 
Ước mong quý vị thông cảm cho quý cha trong việc này 
để giáo xứ luôn là nơi bình an và lành mạnh cho tất cả 
những ai đến cùng sinh hoạt với nhau. Giáo xứ không 
chịu trách nhiệm khi giới trẻ đến nhà thờ sinh hoạt khi 
chưa có thầy cô giáo hay huấn luyện viên.

14.TRẠI HÈ BAN NGÀY CHO THIẾU NHI 

Hãy cùng chung vui trong sinh hoạt lành mạnh !
Ban Giáo lý Thiếu nhi của GX Vinh Sơn Liêm tổ chức 
Trại Hè Ban Ngày cho các em trong Giáo xứ từ 6 tuổi 
cho đến 13.  Một Trại Hè Ban Ngày năng động và lành 
mạnh trong tinh thần Việt Nam.  Các em sẽ được hướng 
dẫn trong các trò chơi vui, thể thao, học hỏi tiếng Việt 
và sinh hoạt ngoài trời nếu thời tiết cho phép.  Trại sẽ 
được tổ chức trong một tuần lễ từ Thứ Hai 16 Tháng 7 
đế Thứ Sáu 20 Tháng 7, 2018 từ 8 giờ 30 sáng cho đến 
4 giờ 30 chiều.  Lệ phí cho mỗi em là $150.00 (sẽ cung 
cấp thức ăn trưa).  Số trại viên có giới hạn.  Xin vui lòng 
ghi danh sớm.  Bắt đầu nhận đơn từ cuối tuần ngày 15 
Tháng 05/2018.  Đơn ghi danh sẽ có tại văn phòng Ban 
Giáo lý. Xin liên lạc cô Minh để biết thêm chi tiết.

ST. Vincent Liem Day Camp 

Let’s be active, healthy and have fun!

What’s the most unique summer day camp at St. Vin-
cent Liem where kids learn and play? It’s fun, active 
summer camps with a Vietnamese twist! Children 
aged from 6 to 13 year old will engage in Sport, Art, 
Science, Craft, Music or Games, and Outdoor activi-
ties. There is a unique, fun and skill building experi-
ence for everyone. Our programs are quality-based, 
well-rounded, educational, reasonably priced and 
most of all, safe and fun. Camps run for a week from  
Monday, July 16 to Friday July 20, 2018. Spaces are 



limited. The fee for the camp is $150.00 (hearty and 
healthy lunch is included)

Welcome (back) to ST. Vincent Liem Summer Camp! 
We have an exciting line up planned for our 2018 sum-
mer camp season. Whether your camper’s interest is 
in Sport, Art, Craft, Music or Games, there’s a unique, 
fun and skill-building experience for everyone. Our 
programs are quality-based, well-rounded, education-
al,reasonably priced and most of all, safe and fun. Great 
program and great prices! The camps fill up quickly so 
register early.

15.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. 

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.

16. SỐ TIỀN 50 $ TRỞ LÊN

1.#33.  Anh Chị Đặng Phan &Tần    50$.

2.#97                            50$.

3.# 158 . Anh chị Nguyễn Hậu    50$.

4.# 168.  Anh Chị Nguyễn Hội     50$.

5.# 69. Dương Thị Nhung    100$

6.# 189 . Anh Chị Nguyễn Long & Thy.   50$.

7.# 318.  Anh Chị Phan Huy Thạch              60$.

8.# 276 . Cô Phạm Thị Cậy              100$.

9.# 324 . Hai Bác Tạ Chí       60$.

10.# 343.  Anh Chị Trần Hà & Thảo               50$.

11.#438 . Anh Chị Nguyễn Phú     50$.

12.# 556.  Anh Nguyễn Văn Đông                400$.

13.#439 Trương Thị Loan      700$.

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 em


