
Bài đ丑c 1  St 2,4b-9.15

Bài trích sách Sáng thｘ.

Ngày A泳c Chúa là Thiên Chúa làm ra đ医t và tr運i, ch逢a có b映i cây ngoài đ欝ng nào trên m員t đ医t, 
ch逢a có đám c臼 ngoài đ欝ng nào m丑c lên, vì A泳c Chúa là Thiên Chúa ch逢a cho m逢a xu嘘ng đ医t và 
không có ng逢運i đ吋 cày c医y đ医t đai. Nh逢ng có m瓜t dòng n逢噂c t瑛 đ医t trào lên và t逢噂i kh逸p m員t đ医t. 
A泳c Chúa là Thiên Chúa l医y b映i t瑛 đ医t n員n ra con ng逢運i, th鰻i sinh khí vào l厩 m┡i, và con ng逢運i 
tr荏 nên m瓜t sinh v壱t. R欝i A泳c Chúa là Thiên Chúa tr欝ng m瓜t v逢運n cây 荏 Ê-đen, v隠 phía đông, và 
đ員t vào đó con ng逢運i do chính mình n員n ra.
A泳c Chúa là Thiên Chúa khi院n m丑c lên t瑛 đ医t đai đ栄 m丑i th泳 cây trông thì đ姻p, <n thì ngon, v噂i 
cây tr逢運ng sinh 荏 gi英a v逢運n, và cây cho bi院t đi隠u thi羽n đi隠u ác. A泳c Chúa là Thiên Chúa đem 
con ng逢運i đ員t vào v逢運n Ê-đen, đ吋 cày c医y và canh gi英 đ医t đai.

Aáp ca   Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (A. c.1bc)

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ, Chúa muôn trùng cao cＶ !

L衣y Chúa là Thiên Chúa con th運,
Chúa muôn trùng cao c違 !
Ngài khi院n m丑c c臼 xanh nuôi s嘘ng đàn gia súc,
làm t嘘t t逢挨i th違o m瓜c cho ng逢運i th院 h逢荏ng dùng.

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ, Chúa muôn trùng cao cＶ !
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T瑛 ru瓜ng đ医t, h丑 ki院m ra c挨m bánh,
ch院 r逢嬰u ngon cho ph医n kh荏i lòng ng逢運i,
x泳c d亥u th挨m cho g逢挨ng m員t sáng t逢挨i,
nh運 c挨m bánh mà no lòng ch逸c d衣.

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ,
Chúa muôn trùng cao cＶ !

Aêm tr荏 l衣i khi Chúa buông màn t嘘i,
ch嘘n r瑛ng sâu, muôn thú tung hoành.
Ti院ng s逢 t穎 g亥m lên vang d瓜i,
chúng s<n m欝i, gào xin Chúa cho <n.

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ,
Chúa muôn trùng cao cＶ !

Ánh d逢挨ng lên, chúng b違o nhau v隠,
tìm hang h嘘c, chui vào n茨m ngh雨.
A院n l逢嬰t con ng逢運i ra đi làm l映ng,
nh英ng m違i mê t噂i lúc chi隠u tà.

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ,
Chúa muôn trùng cao cＶ !

Công trình Ngài, l衣y Chúa,
qu違 thiên hình v衣n tr衣ng !
Chúa hoàn thành t医t c違 th壱t khôn ngoan,
nh英ng loài Chúa d詠ng nên lan tràn m員t đ医t.

A. LＴy Chúa là Thiên Chúa con thぜ,
Chúa muôn trùng cao cＶ !

Bài đ丑c 2   Cv 20,32-35

Bài trích sách Công vつ Tông Aげ.

Khi 医y, ông Phao-lô ng臼 l運i cùng các k┻ m映c trong c瓜ng đoàn 
Ê-phê-xô r茨ng : “Gi運 đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên 
Chúa và cho l運i ân s栄ng c栄a Ng逢運i, là l運i có s泳c xây d詠ng và 
ban cho anh em đ逢嬰c h逢荏ng ph亥n gia tài cùng v噂i t医t c違 nh英ng 
ng逢運i đã đ逢嬰c thánh hi院n.
“Vàng b衣c hay qu亥n áo c栄a b医t c泳 ai, tôi đã ch鰯ng ham. Chính 
anh em bi院t rõ : nh英ng gì c亥n thi院t cho tôi và cho nh英ng ng逢運i 
s嘘ng v噂i tôi, đôi tay này đã t詠 cung c医p. Tôi luôn t臼 cho anh 
em th医y r茨ng ph違i giúp đ叡 nh英ng ng逢運i đau y院u b茨ng cách làm 
l映ng v医t v違 nh逢 th院, và ph違i nh噂 l衣i l運i Chúa Giê-su đã d衣y : 
cho thì có phúc h挨n là nh壱n.”

Tung hô Tin M瑛ng    Ga 15,4a.5b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Hãy 荏 l衣i trong Th亥y nh逢 
Th亥y 荏 l衣i trong anh em. Ai 荏 l衣i trong Th亥y, thì sinh nhi隠u hoa 
trái. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 25,14-30

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi 医y, A泳c Giê-su k吋 cho các môn đ羽 nghe d映 ngôn này: 
“Ng逢運i kia s逸p đi xa, g丑i đ亥y t噂 đ院n mà giao phó c栄a c違i mình 
cho h丑. Ông đ逢a cho ng逢運i này n<m y院n, ng逢運i kia hai y院n, 
ng逢運i khác n英a m瓜t y院n, tu┻ kh違 n<ng riêng m厩i ng逢運i. R欝i 
ông ra đi. L壱p t泳c, ng逢運i đã lãnh n<m y院n l医y s嘘 ti隠n 医y đi làm 
<n, và gây l運i đ逢嬰c n<m y院n khác. C┡ng v壱y, ng逢運i đã lãnh hai 
y院n gây l運i đ逢嬰c hai y院n khác. Còn ng逢運i đã lãnh m瓜t y院n thì 
đi đào l厩 chôn gi医u s嘘 b衣c c栄a ch栄. Sau m瓜t th運i gian lâu dài, 
ông ch栄 các đ亥y t噂 医y đ院n và yêu c亥u h丑 thanh toán s鰻 sách. 
Ng逢運i đã lãnh n<m y院n ti院n l衣i g亥n, đ逢a n<m y院n khác, và nói: 
‘Th逢a ông ch栄, ông đã giao cho tôi n<m y院n, tôi đã gây l運i 
đ逢嬰c n<m y院n khác đây.’ Ông ch栄 nói v噂i ng逢運i 医y: ‘Khá l逸m 
! Anh đúng là tôi t噂 tài gi臼i và trung thành ! A逢嬰c giao ít mà 
anh đã trung thành, thì tôi s胤 giao nhi隠u cho anh. Hãy vào mà 
h逢荏ng ni隠m vui c栄a ch栄 anh !’ Ng逢運i đã lãnh hai y院n c┡ng ti院n 
l衣i g亥n và nói : ‘Th逢a ông ch栄, ông đã giao cho tôi hai y院n, tôi 
đã gây l運i đ逢嬰c hai y院n khác đây.’ Ông ch栄 nói v噂i ng逢運i 医y 
: ‘Khá l逸m ! Anh đúng là tôi t噂 tài gi臼i và trung thành ! A逢嬰c 
giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi s胤 giao nhi隠u cho anh. 
Hãy vào mà h逢荏ng ni隠m vui c栄a ch栄 anh !’ R欝i ng逢運i đã lãnh 
m瓜t y院n c┡ng ti院n l衣i g亥n và nói: ‘Th逢a ông ch栄, tôi bi院t ông 
là ng逢運i hà kh逸c, g員t ch厩 không gieo, thu n挨i không vãi. Vì 
th院, tôi đâm s嬰, m噂i đem chôn gi医u y院n b衣c c栄a ông d逢噂i đ医t. 
C栄a ông v磯n còn nguyên đây này !’ Ông ch栄 đáp : ‘Anh th壱t 
là tôi t噂 x医u xa và bi院ng nhác ! Anh đã bi院t tôi g員t ch厩 không 
gieo, thu n挨i không vãi, thì đáng lý anh ph違i g荏i s嘘 b衣c c栄a tôi 
vào ngân hàng, đ吋 khi tôi đ院n, tôi thu đ逢嬰c c違 v嘘n l磯n l運i ch泳 
! V壱y các ng逢挨i hãy l医y y院n b衣c kh臼i tay nó mà đ逢a cho ng逢運i 
đã có m逢運i y院n. Vì phàm ai đã có, thì đ逢嬰c cho thêm và s胤 có 
d逢 th瑛a ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, c┡ng s胤 b鵜 l医y 
đi. Còn tên đ亥y t噂 vô d映ng kia, hãy qu<ng nó ra ch厩 t嘘i t<m bên 
ngoài: 荏 đó, ng逢運i ta s胤 ph違i khóc lóc nghi院n r<ng’.”

LỊCH PHỤNG VỤ
 

14        03/1     X        CHÚA NH一T 6 MÙA TN.
M唄NG BA T蔭T THÁNH HÓA CÔNG ;N VI烏C LÀM
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Ga 5,16-20

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Chúa Giêsu d衣y chúng ta ph違i làm gì đ吋 đ逢嬰c s詠 s嘘ng đ運i 
đ運i?
T. Chúa Giêsu d衣y chúng ta ph違i tuân gi英 các đi隠u r<n và b逢噂c 
theo Ng逢運i đ吋 đ逢嬰c s詠 s嘘ng đ運i đ運i. (GLHT, 469)

CHIA S引      

Trong Tin M瑛ng, Chúa Giêsu m運i g丑i chúng ta b逢噂c theo 
Ng逢運i. Ng逢運i ân c亥n d衣y chúng ta tuân gi英 nh英ng L運i c栄a 
Ng逢運i đ吋 đ逢嬰c s詠 s嘘ng đ運i đ運i. Tr逢噂c l運i m運i g丑i 医y, r医t nhi隠u 
Kitô h英u đã qu違ng đ衣i đáp l衣i ti院ng Chúa. Có nh英ng Kitô h英u 
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đã s嘘ng Tin M瑛ng m瓜t cách tri羽t đ吋, hy sinh t医t c違 đ吋 ph映ng s詠 
Chúa và H瓜i Thánh. B荏i v壱y, chúng ta hãy bi院t l逸ng nghe L運i 
Chúa, quý tr丑ng L運i Chúa, chuyên c亥n tuân gi英 L運i Ng逢運i đ吋 
đ逢嬰c s詠 s嘘ng đ運i đ運i và làm cho m丑i ng逢運i nh壱n bi院t, m院n yêu 
Chúa và đi theo Ng逢運i.
 

15        Th泳 Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13
16        Th泳 Ba. St 6,5-8.7,1-5.10; Mc 8,14-21

MÙA CHAY
 

Mùa Chay đ逢嬰c s逸p đ員t đ吋 chu育n b鵜 c穎 hành l宇 V逢嬰t Qua. Th壱t 
v壱y, ph映ng v映 Mùa Chay giúp các d詠 tòng, b茨ng các giai đo衣n 
khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín h英u, b茨ng nghi 
th泳c c栄a Bí tích R穎a T瓜i và Hòa Gi違i, c穎 hành m亥u nhi羽m 
V逢嬰t Qua (AC 27).

L⇔u ý:

1. T瑛 đ亥u Mùa Chay cho đ院n Canh th泳c Ph映c Sinh, trong 
Thánh l宇 và các gi運 kinh ph映ng v映 không đ丑c (hát) Alleluia 
(IM 28).
2. Các Chúa nh壱t Mùa Chay không đ逢嬰c c穎 hành thánh l宇 
ngo衣i l鵜ch, thánh l宇 an táng ho員c c亥u h欝n (IM 372 và 380).
3. Trong Mùa Chay, không đ逢嬰c ch逢ng hoa trên bàn th運 và ch雨 
đ逢嬰c dùng nh衣c c映 đ吋 đ羽m hát mà thôi, tr瑛 Chúa nh壱t IV và 
các ngày l宇 tr丑ng cùng l宇 kính. Có th吋 dùng màu h欝ng trong 
Chúa Nh壱t IV này (x. CE 41; 252; 300).
4. Các ngày th逢運ng trong Mùa Chay đ逢嬰c c穎 hành:
a. thánh l宇 có nghi th泳c riêng và thánh l宇 tùy nhu c亥u và ngo衣i 
l鵜ch do Giám m映c Giáo ph壱n ch雨 đ鵜nh ho員c cho phép (IM 374);
b. thánh l宇 an táng (IM 380);
c. thánh l宇 khi đ逢嬰c tin ng逢運i ch院t (h嘘i t穎) ho員c trong l亥n an 
táng cu嘘i cùng, ho員c trong ngày gi厩 đ亥u tr瑛 th泳 T逢 l宇 Tro hay 
Tu亥n Thánh (IM 381).
5. Trong các l宇 tr丑ng và l宇 kính, c┡ng nh逢 trong các c穎 hành 
riêng bi羽t, có đ丑c thánh thi “L衣y Thiên Chúa” (TE DEUM), và 
kinh Vinh Danh.
6. Khi c穎 hành l宇 Hôn Ph嘘i trong c┡ng nh逢 ngoài Thánh l宇, 
“thì s穎 d映ng b違n v<n và các bài đ丑c c栄a l宇 hôm 医y, tuy nhiên 
v磯n đ丑c l運i nguy羽n chúc hôn và tu┻ nghi có th吋 s穎 d映ng công 
th泳c ban phép lành cu嘘i l宇 dành cho l宇 hôn ph嘘i” (OCM 34). 
Nh逢ng Cha S荏 “nên nói cho nh英ng ng逢運i k院t hôn bi院t tính 
ch医t riêng bi羽t c栄a Mùa này. Ph違i tuy羽t đ嘘i tránh không nên 
c穎 hành hôn nhân vào th泳 Sáu và th泳 B違y Tu亥n Thánh” (OCM 
32).
- Trong MC, l宇 nh噂 bu瓜c có th吋 c穎 hành nh逢 l宇 nh噂 không 
bu瓜c.
 

17        TH永 T姶 L右 TRO. Gi英 chay và kiêng th鵜t
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6:2; Mt 6,1-6.16-18. Thánh v鵜nh tu亥n 4. 
Hôm nay ch雨 có th吋 c穎 hành thánh l宇 an táng mà thôi (IM 380).
 

L⇔u ý:

1. V隠 vi羽c gi英 chay và kiêng th鵜t:
a. Giáo lu壱t đi隠u 1251 quy đinh: “Th泳 T逢 l宇 Tro và th泳 Sáu 
Tu亥n Thánh ph違i gi英 chay và kiêng th鵜t”.
b. Tu鰻i gi英 chay, theo giáo lu壱t đi隠u 1252: “M丑i ng逢運i t瑛 tu鰻i 
thành niên cho đ院n khi b逸t đ亥u 60 tu鰻i thì ph違i gi英 chay”, đi隠u 
97 kho違ng 1 quy đ鵜nh: “Ai đã đ院n 18 tu鰻i tr丑n thì là thành 
niên”.
c. Lu壱t kiêng th鵜t “bu瓜c nh英ng ng逢運i t瑛 14 tu鰻i tr丑n” (Giáo 
lu壱t đi隠u 1252).
2. V隠 vi羽c x逢ng t瓜i và r逢噂c l宇:
a. V隠 vi羽c x逢ng t瓜i: “M丑i tín h英u sau khi đ院n tu鰻i khôn bu瓜c 
ph違i trung thành gi英 lu壱t x逢ng các t瓜i tr丑ng, m瓜t n<m ít là m瓜t 
l亥n.” (Giáo lu壱t đi隠u 989).
b. V隠 vi羽c r逢噂c l宇: “M丑i tín h英u sau khi r逢噂c l宇 l亥n đ亥u, bu瓜c 
r逢噂c l宇 m厩i n<m ít là m瓜t l亥n. Ph違i chu toàn lu壱t bu瓜c này 
trong Mùa Ph映c Sinh, tr瑛 khi có lý do chính đáng, h丑 có th吋 
chu toàn lu壱t bu瓜c này trong th運i gian khác trong n<m” (Giáo 
lu壱t đi隠u 920).

18        Th泳 N<m. Anl 30,15-20; Lc 9,22-25
19        Th泳 Sáu. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
20        Th泳 B違y. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
 21        CHÚA NH一T 1 MÙA CHAY.
             St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

THÔNG BÁO
TÂM TÌNH T萎 愛N C曳A NG姶云I M影C T盈 
CÙNG T萎 愛N CHÚA N;M CANH TÝ (2020)  
VÀ XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO N;M M閏I TÂN 
S盈U 2021.
Giáo xと ThánhVinh S¬n Liêm, ngày 11/02/2021

Kính th逢a quý Cha B隠 Trên, quý Cha, quý thành viên H瓜i A欝ng 
m映c V映, quý H瓜i Aoàn, Ca Aoàn , Ban Ngành, quý v鵜 Ân Nhân 
và toàn th吋 quý V鵜. 
Ngày cu嘘i n<m Canh Tý (2020) và đ亥u n<m Tân S穎u (2021) 
là nh英ng ngày mà ng逢運i Công Giáo Vi羽t Nam có đ逢嬰c nh英ng 
gi運 phút linh thiêng đ院n nhà th運 đ吋 cùng tôn vinh Chúa là Chúa 
c違 tr運i đ医t và bên nhau đ吋 t衣 挨n Chúa v噂i ngày l宇 T医t Niên m瓜t 
n<m c┡ đã qua, C亥u Bình An N<m M噂i, Ngày c亥u nguy羽n cho 
T鰻 Tiên cùng Ân Nhân và ngày l宇 C亥u cho m逢a thu壱n gió hòa 
và công vi羽c làm <n.
Cùng v噂i toàn th吋 Giáo x泳 chúng con nh壱n th医y L運i Chúa 
trong sách tiên tri Isaia 63,7-9 r医t quý báu cho chúng ta “Tôi 
xin nh逸c l衣i ân ngh┄a A泳c Chúa, dâng l運i ca t映ng A泳c Chúa, vì 
t医t c違 nh英ng gì A泳c Chúa đã th詠c hi羽n cho chúng tôi vì lòng 
nhân h壱u l噂n lao c栄a Ng逢運i đ嘘i v噂i nhà Ít-ra-en, vì nh英ng gì 
Ng逢運i đã th詠c hi羽n, b荏i lòng Ng逢運i đ亥y th逢挨ng xót và l逸m 
ngh┄a giàu ân”. 
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Nhìn l衣i m瓜t n<m qua, N<m Canh Tý 2020 đang chu育n b鵜 khép 
l衣i. C違m nh壱n đ逢嬰c tình th逢挨ng c栄a Chúa dành cho cá nhân, gia 
đình và giáo x泳 chúng ta. 
• V噂i Th院 Gi噂i: M員c d亥u c違 th院 gi噂i đã và đang ph違i trài 
qua nh英ng ngày tháng mà c挨n A衣i D鵜ch x違y đ院n m丑i n挨i và 
ngay t衣i thành ph嘘 Calgary thân yêu c栄a chúng ta, hàng ngày 
hàng tr<m ngàn ng逢運i b鵜 lây nhi宇m, nh逢ng Chúa th逢挨ng m丑i 
cá nhân trong các gia đình, n挨i làm vi羽c, t衣i giáo x泳 không b鵜 
sao ho員c có b鵜 c┡ng đ逢嬰c ch英a lành b荏i cách ly r欝i tr荏 l衣i bình 
th逢運ng. 
• V噂i các Gia Aình: M丑i gia đình chúng ta lâm vào c違nh 
b噂t vi羽c làm và k吋 c違 th医t nghi羽p, nh逢ng chúng ta c┡ng đ逢嬰c s詠 
tr嬰 c医p cách này hay cách khác b荏i chính ph栄 hay công ty ho員c 
s荏 làm.
• V噂i gi噂i tr飲: H丑c sinh không đ逢嬰c đ院n tr逢運ng th逢運ng 
xuyên nh逢 tr逢噂c; vi羽c h丑c c栄a các b衣n ti院p t映c trên tr詠c tuy院n. 
Các b衣n tr飲 tuy đ嘘i đ亥u v噂i khó kh<n nh逢ng không thi院u nh英ng 
b衣n đã hoàn thành khóa hay n<m h丑c c栄a mình.
• V噂i các b衣n tr飲 trong Giáo x泳; đ嘘i v噂i Giáo x泳, vi羽c 
h丑c Giáo lý tr詠c tuy院n đã đ逢嬰c b逸t đ亥u vào tháng 9/2020 v噂i 
m瓜t ch逢挨ng trình r医t sinh đ瓜ng nhi隠u em ham thích vì không 
nh英ng các Th亥y Cô mà còn có các B衣n Tr飲 Ph映 Giáo ph映c v映 
t瑛 vi羽c h丑c hành rõ ràng , ng逸n g丑n và thành l壱p h羽 th嘘ng tr詠c 
tuy院n Discord và Zoom r医t d宇 dàng cho các em c┡ng nh逢 ph映 
huynh tham d詠; Và ch逢挨ng trình, lên c医p l噂p c┡ng nh逢 lãnh 
nh壱n các bi tích đ隠u có vào cu嘘i n<m. 
• V噂i các gia đình Công Giáo: Các gia đình d磯u nhi隠u 
ngh鵜ch c違nh x違y đ院n, nh逢ng đ運i s嘘ng đ泳c tin luôn v英ng vàng; 
chia nhau tham d詠 thánh l宇. Chúng ta cùng t衣 挨n Chúa đ逢嬰c 
nhìn th医y các gia đình s逸p x院p nhau đ院n thánh đ逢運ng t瑛 nh英ng 
ngày trong tu亥n v噂i các thánh l宇 sáng, chi隠u đ院n các ngày Chúa 
nh壱t, nh英ng ng逢運i kh臼e m衣nh ghi danh tham d詠 thánh l宇, có 
th運i gian đ逢嬰c 50% kho違ng 400 ng逢運i m厩i l宇. Hi羽n nay d磯u ch雨 
đ逢嬰c 15% tham d詠 thì quý cha đã t<ng thêm l宇 cho m丑i ng逢運i 
đ隠u đ逢嬰c tham d詠, vào nh英ng ngày T院t này các Thánh L宇 đã 
đ亥y danh sách đ吋 m丑i ng逢運i đ逢嬰c tham d詠.
• V噂i nh英ng ng逢運i l噂n tu鰻i: Nhìn vào gi噂i cao niên, 
nh英ng C映 C嘘, C映 Ông, C映 Bà hay Ông Bà C映 y院u đau, b羽nh 
t壱t, t衣i gia đình, t衣i d逢叡ng đ逢運ng hay t衣i b羽nh vi羽n… M員c d亥u 
quý v鵜 không đ院n tham d詠 thánh l宇, quý v鵜 đã có thánh l宇 tr詠c 
tuy院n do giáo x泳 truy隠n t違i lúc 9 gi運 sáng m厩i Chúa nh壱t đ吋 con 
cháu giúp cho quý v鵜 đ逢嬰c tham d詠 cùng v噂i c瓜ng đoàn. Khi 
quý v鵜 c亥n nhu c亥u các Bí Tích quý cha s印n sàng đ院n v噂i quý v鵜.  
Vào đ亥u N<m Tân S穎u vì c違 n<m quý c映 không đ院n đ逢嬰c thánh 
đ逢運ng, chúng con cùng v噂i H瓜i A欝ng M映c V映 kính bi院u đ院n 
m厩i v鵜 t瑛 80 tu鰻i tr荏 lên m瑛ng Th逢嬰ng Th丑 “Thi羽p Chúc Xuân 
và Quà Bi院u T院t Tân S穎u” nh茨m Tri ân 35 n<m Giáo x泳 đ逢嬰c 
thành l壱p mà quý C映 đã hy sinh giúp góp Giáo x泳. Trong c挨n 
A衣i D鵜ch không đ院n đ逢嬰c Thánh A逢運ng; N<m m噂i 2021, khu-

y院n khích quý C映 gia t<ng lòng tin c壱y m院n. Và đ吋 an 栄i tu鰻i gìa, 
nh噂 đ院n nh英ng ng逢運i cao tu鰻i, hy v丑ng m瓜t ngày g亥n đây chúng 
ta cùng đ院n Thánh A逢運ng th運 ph逢嬰ng Chúa và chia s飲 ni隠m vui 
cùng nhau. Chúng con đã có danh sách t瑛 các H瓜i Aoàn và t瑛 

Giáo x泳. Trong th運i gian v瑛a qua chúng con đã nh運 quý thân 
nhân, ng逢運i quen hay chính chúng con đã đem Quà Bi院u đ院n 
t瑛ng gia đình v噂i 75 ph亥n quà cho ng逢運i có đ衣o và ng逢運i không 
có đ衣o mi宇n là có liên h羽 v噂i các Gia đình trong Giáo x泳. Và r医t 
vui khi g員p đ逢嬰c quý v鵜 và th医y ai c┡ng m衣nh kh臼e và đón ti院p 
r医t chân tình.
• V噂i Giáo x泳: N挨i thánh đ逢運ng, ngôi nhà th運 m噂i và 
khang trang luôn đ逢嬰c ti院p đón m丑i ng逢運i và s詠 giúp đ叡 c栄a 
muôn ng逢運i. Tr逢噂c nh医t là t瑛 các gia đình, m員c d亥u hoàn c違nh 
eo h姻p nh逢ng Giáo x泳 v磯n luôn đ逢嬰c s詠 tr嬰 giúp r医t t壱n tình t瑛 
m丑i m員t ngay v隠 v医n đ隠 tài chánh đ吋 b違o qu違n đ逢嬰c ngôi Thánh 
đ逢運ng. Bên c衣nh đó nh英ng công lao c栄a t瑛ng ng逢運i t瑛 th逢 ký, 
ng逢運i ch<m sóc nhà Chúa, nh英ng thành viên H瓜i đ欝ng m映c v映, 
nh英ng thành viên c栄a ban Ph映c v映 sau các thánh l宇, lau d丑n, 
t瑛ng ban Ph映ng v映, Ca đoàn, L宇 nghi, A丑c sách đ隠u đ逢嬰c phân 
công nh鵜p nhàng giúp cho các thánh l宇 luôn hài hòa và r医t tr壱t t詠. 
• Vi羽c B違o v羽 an toàn n挨i Nhà Th運: Vi羽c b違o v羽 an toàn 
cho ng逢運i đ院n tham d詠 thánh l宇 là m瓜t đi隠u ki羽n quan tr丑ng, 
chính vì th院 n<m nay Giáo x泳 không gói bánh Ch逢ng, bánh Tét 
hay các sinh ho衣t vì mu嘘n duy trì s詠 an toàn cho ng逢運i tham d詠 
thánh l宇 h挨n nh英ng vi羽c khác. Nhà th運 luôn b違o v羽 h院t s泳c theo 
quy lu壱t c栄a s荏 y t院 và c栄a toà giám m映c, đ欝ng th運i c┡ng m運i 
công ty Clean Star đ院n phun thu嘘c t育y trùng, ch嘘ng vi khu育n 
Covid 19 trong khu v詠c thánh đ逢運ng. 
• V噂i h羽 th嘘ng ghi danh Online: K吋 t瑛 đ亥u n<m 2021, h羽 
th嘘ng ghi danh online đã đ逢嬰c l逸p đ員t, Giáo x泳 đã thi院t l壱p h羽 
th嘘ng ghi danh online đ吋 ti羽n l嬰i cho ng逢運i mu嘘n tham d詠 thánh 
l宇 cu嘘i tu亥n và nh英ng ngày đ衣i l宇; Vì v壱y v瑛a 医n đ鵜nh đ逢嬰c s嘘 
ng逢運i tham d詠, giáo dân ch丑n đ逢嬰c thánh l宇 h嬰p v噂i gi運 gi医c 
c栄a mình và thông c違m ch丑n l宇 cho phù h嬰p v噂i gi運 gi医c c栄a 
Giáo x泳.
• V噂i Aài A泳c M姻 La Vang: Aài A泳c M姻 La Vang, vào 
ngày 23/10/2020 sau khi giáo x泳 ch丑n l詠a Aài A泳c M姻 La Vang 
mà quý Cha ti隠n Nhi羽m và m丑i ng逢運i mong mu嘘n, m瓜t ni隠m 
vui l噂n lao đó là sau 3 tháng, Ban Xây D詠ng c栄a A鵜a Ph壱n đã 
ch医p thu壱n đ挨n xin c栄a Giáo x泳 chúng ta. Sau đây Ban Xây 
D詠ng A鵜a Ph壱n cho chúng ta bi院t:
Giáo Ph壱n Công Giáo Calgary, Ngày 10 tháng 2 n<m 2021 Cha 
Gioan Baotixita V逢嬰ng A泳c Nguy宇n, O.P
Tôi, là Alejandro Henao, 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 A泳c M姻 
La Vang 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 Ngân sách cho d詠 án t嘘i đa $220,000. N院u tôi có th吋 giúp gì 
thêm cho Cha, xin cho tôi bi院t.
Alesandro Henao Tr逢荏ng Ban Kinh T院 và Xây D詠ng Giáo Ph壱n 
Clagary (Cô Th逢 Ký d鵜ch)
Kính th逢a quý v鵜, nhân ngày cu嘘i n<m, m瓜t n<m Canh Tý (2020) 
đ亥y nh英ng khó kh<n th穎 thách đã qua, chúng con ch雨 ghi nh壱n 
vài đi隠u quan tr丑ng đã đ衣t đ逢嬰c đ吋 cùng nhau t衣 挨n Chúa vì nh運 
nh英ng l運i c亥u xin chân thành, t瑛 Giáo x泳 qua các thánh L宇 sáng, 
chi隠u m厩i ngày; T瑛 các ch逢挨ng trình tham gia c亥u nguy羽n v噂i 
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lòng th逢挨ng xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u; Vi羽c đ丑c kinh tr詠c tuy院n 
m厩i t嘘i n挨i quý đoàn th吋 Lêgiô (7 gi運), Nhóm C亥u Nguy羽n (9 
gi運),  Huynh Aoàn Aa Minh (9 gi運), Thi院u Nhi Thánh Th吋 (10 
gi運); Và v噂i nh英ng gi運 kinh t衣i gia đình, c亥u nguy羽n chân thành 
và kiên nh磯n, chúng ta đã có nh英ng ni隠m vui nh逢 trên đang khi 
A衣i D鵜ch v磯n x育y ra kh逸p n挨i. 
Nh逢 v壱y, Ba Ngày T院t Linh Thiêng này đ逢嬰c nhìn l衣i đó là chính 
nh英ng h欝ng ân Chúa ban, do đó ngày l宇 T医t Niên, xin Bình An 
đ亥u n<m, tri ân T鰻 Tiên, Ân Nhân và Ngày Thánh Hóa Công ;n 
Vi羽c Làm, là nh英ng th運i đi吋m chúng ta dành ra c違m t衣 挨n Chúa v隠 
bi院t bao nh英ng 挨n lành nh壱n đ逢嬰c. X泳ng v噂i l運i trong thánh v鵜nh 
135.” Ch雨 có Ng逢運i làm nên nh英ng k┻ công v┄ đ衣i, muôn ngàn 
đ運i Chúa v磯n tr丑n tình th逢挨ng, Chúa đã nh噂 đ院n ta gi英a c違nh 
nh映c nh茨n, muôn ngàn đ運i Chúa v磯n tr丑n tình th逢挨ng. Ng逢運i ban 
l逢挨ng th詠c cho t医t c違 chúng sinh, muôn ngàn đ運i Chúa v磯n tr丑n 
tình th逢挨ng. Hãy t衣 挨n Thiên Chúa c穎u trùng, muôn ngàn đ運i 
Chúa v磯n tr丑n tình th逢挨ng”
Trong n<m m噂i này, k院t thúc n<m Canh Tý sang n<m Tân S穎u, 
chúng ta ti院p t映c c亥u nguy羽n trong liên l雨 b茨ng t医t c違 nh英ng hình 
th泳c mà chúng ta đang có, thánh l宇, l運i kinh t瑛 giáo x泳, h瓜i đoàn, 
gia đình và cá nhân v噂i t医t c違 t医m lòng thành chúng ta dâng Chúa 
đ吋 Chúa ti院p t映c ban cho chúng ta m瓜t n<m m噂i nh逢 chính Chúa 
đã nói trong sách Dân S嘘 6,22-27. 
“Nguy羽n A泳c Chúa chúc lành và gìn gi英 anh em! Nguy羽n A泳c 
Chúa t逢挨i nét m員t nhìn đ院n anh em, và d栄 lòng th逢挨ng anh em! 
Nguy羽n A泳c Chúa ghé m逸t nhìn, và ban bình an cho anh em!’ 
Chúc nh逢 th院 là đ員t con cái Ít-ra-en d逢噂i quy隠n b違o tr嬰 c栄a danh 
Ta, và Ta, Ta s胤 chúc lành cho chúng.”

 Kính th逢a quý Cha và toàn th吋 quý v鵜, trong nh英ng ngày đ亥u n<m 
m噂i Tân S穎u chúng con ti院p t映c c亥u xin qua l運i b亥u c穎 c栄a Thánh 
Vinh S挨n Liêm b鰻n m衣ng Giáo x泳, A泳c M姻 La Vang, ng逢運i M姻 
đã hi羽n ra t衣i Vi羽t Nam và luôn đ欝ng hành v噂i con cái Vi羽t Nam 
c栄a M姻 t瑛 kh逸p n挨i; Xin Chúa luôn tr違 công b瓜i h壱u trên toàn th吋 
quý v鵜, xu嘘ng nhi隠u 挨n lành trong n<m M噂i; Kính chúc quý Cha 
b隠 trên, quý Cha, quý H瓜i A欝ng M映c V映, H瓜i Aoàn, Ca đòan, 
Ban ngành và quý Gia đình có đ逢嬰c m瓜t n<m 2021 Tân S穎u: 
An vui , h衣nh phúc và d欝i dào s泳c kh臼e ; A嘘i v噂i nh英ng Th逢挨ng 
Gia và các C挨 S荏 làm <n đ逢嬰c nhi隠u khách hàng quý m院n, luôn 
Khang An, Th鵜nh V逢嬰ng.

Tri ân và kính chúc
Cha JB Nguy宇n A泳c V逢嬰ng, Cha Giuse Ph衣m Công Liêm.

CH姶愛NG TRÌNH T蔭T TÂN S盈U 2021
I. PH影NG V影 THÁNH L右
Kính th逢a Quý V鵜, v噂i dân t瓜c Vi羽t Nam, nh医t là nh英ng Giáo x泳 
Vi羽t Nam t衣i H違i Ngo衣i, vi羽c m瑛ng T院t Âm L鵜ch hàng n<m là nh英ng 
ngày linh thiêng cho cá nhân gia đình và giáo x泳. Nay chúng con 
thông báo v隠 nh英ng thánh l宇 đ吋 quý V鵜 cùng nhau ghi danh trên 
m衣ng hay phôn đ院n ông ch栄 t鵜ch Nguy宇n Ng丑c Ánh (đ吋 s逸p x院p cho 
quý v鵜 tham d詠 các Thánh L宇 cu嘘i và đ亥u n<m Tân S穎u nh逢 sau:

1. TH永 N;M NGÀY 11/02/2021 NH稲M NGÀY 30 T蔭T
• Thánh l宇 11 :00 AM T衣 挨n cu嘘i n<m.
• Thánh L宇 6:00 PM T衣 挨n cu嘘i n<m (CA VSL)
• Thánh L宇 7:30 PM Giao Th瑛a. (CA Vinh S挨n Liêm)
• Thánh l宇 8:30 PM Giao Th瑛a.

2. TH永 SÁU NGÀY 12/02/21 NH稲M MÙNG M浦T T蔭T 
TÂN S盈U - C井U BÌNH AN CHO N;M M閏I
• Thánh L宇 9:00 AM. (CA Thi院u Nhi Thánh Th吋)
• Thánh L宇 11:00 AM (Huynh Aoàn Aaminh)
• Thánh L宇  5:00 PM (CA Lavang)
• Thánh L宇 6:30 PM (CA Ni隠m Tin)
• Thánh L宇 7:30 PM.

3. TH永 B謂Y NGÀY 13/02/21 NH稲M NGÀY MÙNG HAI 
T蔭T TÂN S盈U - C井U CHO T蔚 TIÊN
• Thánh L宇 9:30 AM (Huynh Aoàn Aaminh)
• Thánh L宇 5:00 PM (CA Thi院u Nhi Giáo lý đ泳c tin)
• Thánh L宇 6:30 PM (CA Vinh S挨n Liêm)

4. CHÚA NH一T 14/02/21 NH稲M NGÀY MÙNG BA T蔭T 
TÂN S盈 - C井U CHO CÔNG ;N VI烏C LÀM
• Thánh L宇 9:00 AM (CA Ni隠m Tin)
• Thánh L宇 10:00 AM (Huynh Aoàn Aaminh)
• Thánh L宇 11:00 AM (CA Tr亥m H逢挨ng)
• Thánh L宇 6:00 PM (CA Lavang)
N院u vì lý do thi院u ch厩 trong các Thánh L宇 k吋 trên, H瓜i A欝ng 
M映c V映 s胤 s逸p x院p v噂i quý Cha t<ng thêm L宇 đ吋 chúng ta 
cùng đ逢嬰c tham d詠 trong nh英ng ngày A亥u N<m và luôn gi英 
đúng lu壱t c栄a S荏 Y T院 và A鵜a Ph壱n. 

NH一N L浦C L云I CHÚA A井U N;M TÂN S盈U 2021.

Kính th逢a quý C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, vào nh英ng ngày 
đ亥u N<m, Giáo x泳 v磯n có truy隠n th嘘ng t嘘t đ姻p nh壱n L瓜c L運i 
Chúa nh逢 ph逢挨ng châm h逢噂ng d磯n m瓜t n<m s嘘ng ni隠m tin nh運 
L運i Chúa giúp đ叡 cho m厩i Gia đình. V壱y kính m運i quý v鵜 sau 
các Thánh L宇 xin quý v鵜 nh噂 nh壱n v隠. Kính báo.

CH姶愛NG TRÌNH TH永 T姶 L右 TRO 17//2/21
Kính th逢a quý v鵜, vì Giáo x泳 đang trong tình tr衣ng gi噂i h衣n 
s嘘 ng逢運i tham d詠 thánh l宇 nh逢 nh英ng n挨i khác. Nên chúng 
con s逸p x院p ch逢挨ng trình các thánh l宇 th泳 T逢 L宇 Tro n<m 
nay  vào ngày 17/2/2021 nh逢 sau.
1. Thánh l宇 9:00 am
2. Thánh l宇 11:00 am.
3. Thánh l宇 5:00 pm.
4. Thánh l宇 6:00 pm.
5. Thánh l宇 7:00 pm.
Xin quý v鵜 ghi danh s噂m trên m衣ng ho員c g丑i phôn đ院n ông 
ch栄 t鵜ch Nguy宇n Ng丑c Ánh (587) 889-7907. Kính báo



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

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 Aa Minh Nguy宇n Thanh Tùng 52 tu鰻i. M医t ngày 
15/02/2013. Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 15/02/21.
2. Ch鵜 Maria Nguy宇n Lisa 57 tu鰻i. M医t ngày 17/02/2012. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 17/02/21.
3. Anh Giuse Hoàng Tr丑ng Khuê 63 tu鰻i. M医t ngày 
17/02/2020. Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 17/02/21
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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

TI陰N THU CHÚA NH一T IV QN (7/1/2021)  

1. Thánh l宇 5 gi運 chi隠u th泳 B違y  $    510.00
2. Thánh l宇 6 gi運 30 chi隠u th泳 b違y     $    265.00
3. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $    265.00 
4. Thánh l宇 10 gi運 sáng Chúa nh壱t $    565.00
5. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $    315.00 
6. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $ 2,510.00

C浦NG 6 L右     $ 4,700.00

Qu悦 Xây D詠ng    $ 3,585.0
Aài A泳c M姻 La Vang    $ 4,500.00

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N THU  $12,785.00

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 đ吋 xin phép xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang v噂i s嘘 ti隠n d詠 
tính là $215.000.00. K吋 t瑛 hôm nay 10/2/2021 Giáo Ph壱n đã 
ch医p thu壱n cho chúng ta xây d詠ng nên 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-Trans-

fer St.vsl@telus.net. Xin Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a M姻 La Vang 

s噂m cho chúng ta đ逢嬰c b逸t đ亥u công trình đã đ逢嬰c quý cha Ti隠n 
Nhi羽m và m丑i ng逢運i mong đ嬰i.
1. GA C映 Ông Ph衣m V<n Mai 1 Thiên Th亥n  $4,000 (07/2/21).
2. Ch鵜 Nguy宇n Y院n #557         $200.00 (07/2/21)
3. A. C Hu┻nh Tu医n & Ph逢挨ng #82       $300.00 (07/2/21).

TI陰N THU CHÚA NH一T 7/1, S渦 TI陰N TRÊN $50

298 C映 Ông Ph衣m V<n Mai  $4,000.00
644 Ch鵜 Hu┻nh Lan Chi  $1,000.00
667 A. C Nguy宇n Tân & Anh  $500.00
 BS. Tr逢挨ng Lâm Li宇u Kim $500.00
82 A. C Hu┻nh Tu医n & Ph逢挨ng $320.00
234     $300.00
399 Ô. B V┡ Hu┻nh & Y院n  $300.00
994 Ô. B Gian S挨n & Aào  $300.00
281 A. C Ph衣m  H違i & Hoàng  $290.00
164 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 Hòa &Ph逢嬰ng $220.00
7 Ô. B Bùi Hu羽 & Ng丑c  $200.00
258 A. C Nguy宇n Tùng & H茨ng $200.00
557 Ch鵜 Nguy宇n Thi Hoàng Y院n $200.00
 Cha V逢嬰ng & Cha Liêm  $200.00
8 Ô. B C嘘 Bùi Hùng & H逢挨ng $140.00
40 A.C Aào  Quang & Ph逢嬰ng $120.00
288 A. C Ph衣m  H逢ng & Ph逢嬰ng $120.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $120.00
461 A. C Nghi Michael  $120.00
27 Ô. B A厩 S挨n & Mai  $100.00
182 Ô. B Nguy宇n Lâm & Nhài $100.00
216 Ông C嘘 Nguy宇n Quang Thanh $100.00
251 Ô. B C嘘 Nguy宇n Tri & H欝ng $100.00
280 Ô. B Pham Giao & Ng丑c  $100.00
284 A. C Ph衣m H衣nh & Ánh  $100.00
295 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 M壱n  $100.00
341 Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽  $100.00
356 Ch鵜 Tr亥n Lan   $100.00
623 A. C Ph衣m Huy & Hi隠n  $100.00
641 A. C V┡ C逢運ng & Hi隠n  $100.00
73 Ô. B  H欝 S詠 & Lan  $75.00
160 Ô. B Nguy宇n  Hi羽p & Tuy院t $70.00
194 Anh Nguy宇n A泳c Minh  $70.00
204 A. C Nguy宇n Nh壱t & Loan $70.00
347 A. C Tr亥n  Hoàng & Ph逢挨ng $70.00
47 Ô. B Ainh Thanh & Qu┻  $60.00
17 Ô. B C嘘 Bùi V逢嬰ng & Aào $50.00
44 A. C Ainh  Hàn & Tuy院t  $50.00
52 Ô. B A厩 D┡ng & Liên  $50.00
159 Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n  $50.00
261 A. C Nguy宇n H逢挨ng & Tùng $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o  $50.00
367 A. C Tr亥n Hoàn & M瑛ng  $50.00
420 A.C V┡  Trung & Trân  $50.00
450 A. C L逢u Kh違i & Uyên  $50.00
663 Ô. B A員ng Quang & Th栄y $50.00

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.


