
Bài đ丑c 1     2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 

Bài trích sách Ma-ca-bê quyあn thと hai.

H欝i 医y, có b違y anh em b鵜 b逸t cùng v噂i bà m姻. Vua An-ti-ô-khô cho l医y roi và gân bò mà 
đánh h丑, đ吋 b逸t h丑 <n th鵜t heo là th泳c <n lu壱t Mô-sê c医m.
Bà m姻 là ng逢運i r医t m詠c x泳ng đáng cho ta khâm ph映c và kính c育n ghi nh噂. Bà th医y b違y 
ng逢運i con trai ph違i ch院t n瓜i trong có m瓜t ngày, th院 mà bà v磯n can đ違m ch鵜u đ詠ng nh運 
ni隠m trông c壱y bà đ員t n挨i A泳c Chúa. Bà dùng ti院ng m姻 đ飲 mà khuy院n khích t瑛ng ng逢運i 
m瓜t, lòng bà đ亥y tâm tình cao th逢嬰ng ; l運i l胤 c栄a bà tuy là c栄a m瓜t ng逢運i ph映 n英, nh逢ng 
l衣i sôi s映c m瓜t chí khí nam nhi ; bà nói v噂i các con : “M姻 không rõ các con đã thành hình 
trong lòng m姻 th院 nào. Không ph違i m姻 ban cho các con th亥n khí và s詠 s嘘ng. C┡ng không 
ph違i m姻 s逸p đ員t các ph亥n c挨 th吋 cho m厩i ng逢運i trong các con. Chính A医ng T衣o Hoá càn 
khôn đã n逸n đúc nên loài ng逢運i, và đã sáng t衣o ngu欝n g嘘c muôn loài. Chính Ng逢運i do 
lòng th逢挨ng xót, c┡ng s胤 tr違 l衣i cho các con th亥n khí và s詠 s嘘ng, b荏i vì bây gi運 các con 
tr丑ng Lu壱t L羽 c栄a Ng逢運i h挨n b違n thân mình.”
Bà nói v噂i ng逢運i con út : “Con 挨i, con hãy th逢挨ng m姻 : chín tháng c逢u mang, ba n<m bú 
m噂m, m姻 đã nuôi n医ng d衣y d厩 con đ院n ng亥n này tu鰻i đ亥u. M姻 xin con hãy nhìn xem tr運i 
đ医t và muôn loài trong đó, mà nh壱n bi院t r茨ng Thiên Chúa đã làm nên t医t c違 t瑛 h逢 vô, và 
loài ng逢運i c┡ng đ逢嬰c t衣o thành nh逢 v壱y. Con đ瑛ng s嬰 tên đao ph栄 này ; nh逢ng hãy t臼 ra 
x泳ng đáng v噂i các anh con, mà ch医p nh壱n cái ch院t, đ吋 đ院n ngày Chúa th逢挨ng xót, Ng逢運i 
s胤 tr違 con và các anh con cho m姻.”
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Aáp ca   Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (A. c.5)

A. Ai nghｒn ngào ra đi gieo giぐng,
mùa gｐt mai sau khＸp khぞi mなng.

Khi Chúa d磯n tù nhân Xi-on tr荏 v隠,
ta t逢荏ng mình nh逢 gi英a gi医c m挨.
Vang vang ngoài mi羽ng câu c逢運i nói,
r瓜n rã trên môi khúc nh衣c m瑛ng.

A. Ai nghｒn ngào ra đi gieo giぐng,
mùa gｐt mai sau khＸp khぞi mなng.

B医y gi運 trong dân ngo衣i, ng逢運i ta bàn tán :
“Vi羽c Chúa làm cho h丑, v┄ đ衣i thay !”
Vi羽c Chúa làm cho ta, ôi v┄ đ衣i !
Ta th医y mình chan ch泳a m瓜t ni隠m vui.

A. Ai nghｒn ngào ra đi gieo giぐng,
mùa gｐt mai sau khＸp khぞi mなng.

L衣y Chúa, xin d磯n tù nhân chúng con v隠,
nh逢 m逢a d磯n n逢噂c v隠 su嘘i c衣n mi隠n Nam.
Ai ngh姻n ngào ra đi gieo gi嘘ng,
mùa g員t mai sau kh医p kh荏i m瑛ng.

A. Ai nghｒn ngào ra đi gieo giぐng,
mùa gｐt mai sau khＸp khぞi mなng.

H丑 ra đi, đi mà n泳c n荏,
mang h衣t gi嘘ng vãi gieo ;
lúc tr荏 v隠, v隠 reo h噂n h荏,
vai n員ng gánh lúa vàng.

A. Ai nghｒn ngào ra đi gieo giぐng,
mùa gｐt mai sau khＸp khぞi mなng.

Bài đ丑c 2    Rm 8,31b-39 

Bài trích th⇔ cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín hのu 
Rô-ma.

Th逢a anh em, có Thiên Chúa bênh đ叡 chúng ta, ai còn 
ch嘘ng l衣i đ逢嬰c chúng ta ? A院n nh逢 chính Con M瓜t, Thiên 
Chúa c┡ng ch鰯ng ti院c, nh逢ng đã trao n瓜p vì h院t th違y 
chúng ta. M瓜t khi đã ban Ng逢運i Con đó, l胤 nào Thiên 
Chúa l衣i ch鰯ng r瓜ng ban t医t c違 cho chúng ta ? Ai s胤 bu瓜c 
t瓜i nh英ng ng逢運i Thiên Chúa đã ch丑n ? Ch鰯ng l胤 Thiên 
Chúa, A医ng làm cho nên công chính ? Ai s胤 k院t án h丑 ? 
Ch鰯ng l胤 A泳c Giê-su Ki-tô, A医ng đã ch院t, h挨n n英a, đã 
s嘘ng l衣i, và đang ng詠 bên h英u Thiên Chúa mà chuy吋n 
c亥u cho chúng ta ?

Ai có th吋 tách chúng ta ra kh臼i tình yêu c栄a A泳c Ki-tô ? 
Ph違i ch<ng là gian truân, kh嘘n kh鰻, đói rách, hi吋m nguy, 
b逸t b噂, g逢挨m giáo ? Nh逢 có l運i chép : Chính vì Ngài mà 
m厩i ngày chúng con b鵜 gi院t, b鵜 coi nh逢 b亥y c瑛u đ吋 sát 
sinh. Nh逢ng trong m丑i th穎 thách 医y, chúng ta toàn th逸ng 
nh運 A医ng đã yêu m院n chúng ta.
Aúng th院, tôi tin ch逸c r茨ng : cho d亥u là s詠 ch院t hay s詠 
s嘘ng, thiên th亥n hay ma v逢挨ng qu益 l詠c, hi羽n t衣i hay 
t逢挨ng lai, ho員c b医t c泳 s泳c m衣nh nào, tr運i cao hay v詠c 
th鰯m, hay b医t c泳 m瓜t loài th丑 t衣o nào khác, không có gì 
tách đ逢嬰c chúng ta ra kh臼i tình yêu c栄a Thiên Chúa th吋 
hi羽n n挨i A泳c Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin M瑛ng   Mt 5,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai b鵜 bách h衣i vì s嘘ng 
công chính, vì N逢噂c Tr運i là c栄a h丑. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng    Lc 9,23-26 

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi 医y, A泳c Giê-su nói v噂i m丑i ng逢運i r茨ng : “Ai mu嘘n 
theo tôi, ph違i t瑛 b臼 chính mình, vác th壱p giá mình h茨ng 
ngày mà theo. Qu違 v壱y, ai mu嘘n c泳u m衣ng s嘘ng mình, thì 
s胤 m医t ; còn ai li隠u m医t m衣ng s嘘ng mình vì tôi, thì s胤 c泳u 
đ逢嬰c m衣ng s嘘ng 医y. Vì ng逢運i nào đ逢嬰c c違 th院 gi噂i mà 
ph違i đánh m医t chính mình hay là thi羽t thân, thì nào có l嬰i 
gì ? Ai x医u h鰻 vì tôi và nh英ng l運i c栄a tôi, thì Con Ng逢運i 
c┡ng s胤 x医u h鰻 vì k飲 医y, khi Ng逢運i ng詠 đ院n trong vinh 
quang c栄a mình, c栄a Chúa Cha và các thánh thiên th亥n.”

LỊCH TRONG TUẦN
 

 

15     CHÚA NH一T 33 MÙA TN. 
CÁC THÁNH T盈 A萎O T萎I VI烏T NAM (A) - L宇 Tr丑ng

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Lu壱t m噂i hay lu壱t Tin M瑛ng là gì?
T. Lu壱t m噂i là lu壱t đ逢嬰c A泳c Kitô rao gi違ng và th詠c 
hi羽n, là s詠 viên mãn và hoàn thành Lu壱t Thiên Chúa. 
Lu壱t m噂i đ逢嬰c tóm k院t trong đi隠u r<n m院n Chúa, yêu 
ng逢運i, và yêu nh逢 A泳c Kitô đã yêu.
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CHIA S引

Bài gi違ng trên Núi hay bài gi違ng v隠 Tám M嘘i Phúc Th壱t, 
còn đ逢嬰c g丑i là Hi院n Ch逢挨ng N逢噂c Tr運i, là bài gi違ng 
tuy羽t v運i c栄a A泳c Giêsu đ逢嬰c ng逢運i đ運i ca t映ng. C違 
nh英ng ng逢運i ch嘘ng đ嘘i đ衣o Công giáo c┡ng ph違i khen 
là hay. Ai gi英 và th詠c hành đ逢嬰c nh英ng đi隠u trong bài 
gi違ng v隠 Tám M嘘i Phúc Th壱t thì đ逢嬰c h衣nh phúc ngay 
荏 đ運i này và đ運i sau. (Mt 5,1-12)

Lu壱t m噂i hay lu壱t Tin M瑛ng là s詠 tr丑n h違o c栄a lu壱t 
Thiên Chúa. Aây là công trình c栄a A泳c Kitô đ逢嬰c trình 
bày cách đ員c bi羽t trong bài gi違ng trên núi. Aây c┡ng là 
công trình c栄a Chúa Thánh Th亥n, và nh運 Ngài, nó tr荏 
nên lu壱t n瓜i tâm c栄a đ泳c m院n. Lu壱t m噂i đ逢嬰c tóm k院t 
trong đi隠u r<n m院n Chúa, yêu ng逢運i, và yêu nh逢 A泳c 
Kitô đã yêu.

16        Th泳 Hai. Kh 1,1-4.2,1-5a; Lc 18,35-43
17        Th泳 Ba. Thánh Elizabeth Hungari, Ts. L宇 nh噂
            Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10
18        Th泳 T逢. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28
19        Th泳 N<m. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44
20        Th泳 Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48
21        Th泳 B違y. L宇 A泳c M姻 dâng mình trong A隠n Th運
            L宇 nh噂. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
22        CHÚA NH一T 34 MÙA TN. 
            CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA V┠ TR影. L宇 tr丑ng
            Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46

THÔNG BÁO
L右 CÁC THÁNH T盈 A萎O VI烏T NAM, B蔚N M萎NG 
GIÁO X永 THÁNH VINH S愛N LIÊM.

Kính th逢a quý c映, quý ông bà và anh ch鵜 em. Chúa 
nh壱t 15/11/2020 Giáo H瓜i Vi羽t Nam dành đ吋 m瑛ng 
kính các Thánh T穎 A衣o Vi羽t Nam. Giáo x泳 chúng ta 
c┡ng dùng Chúa nh壱t này đ吋 t衣 挨n Chúa và tôn vinh 
các ch泳ng nhân anh d┡ng, trong đó có thánh Vinh S挨n 
Liêm b鰻n m衣ng Giáo X泳 chúng ta. T瑛 khi ng逢運i Công 
Giáo Vi羽t Nam hi羽n di羽n t衣i Calgary. Chúng ta đã d亥n 
d亥n thành l壱p c瓜ng đoàn, r欝i t瑛 1 c瓜ng đoàn đã hình 
thành m瓜t giáo x泳. Th運i gian đ亥u, khi ch逢a có nhà th運 
riêng, chúng ta ph違i t違n mát đi l宇 t瑛 nhà th運 này đ院n 
nhà th運 khác. Nh逢ng nh運 l逢嬰ng t瑛 bi an bài c栄a Chúa, 
ch雨 m瓜t ít n<m sau, chúng ta đã có ngôi thánh đ逢運ng 
c┡ và m噂i nh逢 hôm nay đ吋 chúng ta cùng nhau đ院n th運 
ph逢嬰ng Chúa; có đ栄 phòng 嘘c cho m丑i sinh ho衣t c栄a 

các h瓜i đoàn giáo x泳 c┡ng nh逢 ch厩 đ壱u xe cho m丑i 
ng逢運i. C違m t衣 挨n Chúa. Bao hy sinh l噂n nh臼 c栄a quý 
cha, bao đóng góp tài l詠c, v壱t ch医t c栄a quý ân nhân 
và thành viên trong Giáo X泳, Giáo X泳 chúng ta m噂i 
có đ逢嬰c nh逢 ngày hôm nay. Chúng ta hãy ti院p t映c gìn 
gi英, phát tri吋n và th逢運ng xuyên đ院n th運 ph逢嬰ng t衣 挨n 
Chúa. Xin Thánh Vinh S挨n Liêm b鰻n m衣ng Giáo X泳 
luôn b亥u c穎 tr逢噂c m員t Chúa cho các gia đình luôn h衣nh 
phúc và th鵜nh v逢嬰ng; cho nh英ng sinh ho衣t l噂n nh臼 c栄a 
Giáo X泳 đ逢嬰c phúc lành và bình an. D鵜p l宇 kính các 
Thánh T穎 A衣o này, tr逢噂c các Thánh L宇, n院u H瓜i Aoàn 
nào mu嘘n tham gia khiêng ki羽u t逢嬰ng Thánh Vinh S挨n 
Liêm t瑛 h瓜i tr逢運ng lên gian cung thánh, xin liên l衣c 
tr詠c ti院p v噂i Anh A厩 Hòa (403) 200 1465.

THÁNH VINH S愛N LIÊM B蔚N M萎NG AOÀN THI蔭U 
NHI THÁNH TH韻.

Chúa nh壱t ngày 15/11/2020, l宇 Các Thánh T穎 A衣o Vi羽t 
Nam, là b鰻n m衣ng c栄a Phong Trào Thi院u Nhi Thánh Th吋 
Giáo x泳 v噂i tên g丑i Aoàn Thi院u Nhi Thánh Th吋 Thánh 
Vinh S挨n Liêm. Vì đ衣i d鵜ch đang còn, nên các b衣n ch逢a 
có c挨 h瓜i tr荏 l衣i sinh ho衣t, nh逢ng vào l宇 b鰻n m衣ng này, 
anh ch鵜 em đã xin m瑛ng l宇 B鰻n M衣ng vào  lúc 9 gi運 
sáng Chúa nh壱t. Nguy羽n xin Thánh Vinh S挨n Liêm b鰻n 
m衣ng c栄a Phong Trào Thiêu Nhi Thánh Th吋 đ欝ng hành 
và giúp các b衣n tr飲 luôn h<ng say dùng l運i kinh tr詠c tuy院n 
vào các bu鰻i t嘘i và nh英ng hy sinh qua vi羽c h<ng say h丑c 
hành, giúp đ叡 quý ph映 huynh trong th運i gian này. Xin 
Chúa luôn gìn gi英 và chúc lành trên các b衣n. 

M洩NG KÍNH THÁNH VINH S愛N LIÊM B蔚N M萎NG 
CA AÒAN THÁNH VINH S愛N LIÊM

Ca đoàn Thánh Vinh S挨n Liêm tr違i qua l鵜ch s穎 cùng v噂i 
Giáo x泳. T瑛 n<m 1989, t瑛 khi có thánh l宇 Chi隠u Th泳 
B違y, đã có ca đoàn Thánh Vinh S挨n Liêm. Anh Ch鵜 Em 
dù ph違i v医t v違 qua 1 tu亥n  làm vi羽c lo cho cu瓜c s嘘ng, đã 
cùng nhau góp ti院ng hát cho Giáo x泳 đ院n ngày hôm  nay. 
Chân thành cám 挨n Anh Ch鵜 Em và xin Thánh Vinh S挨n 
Liêm b亥u c穎 cùng Chúa cho s噂m h院t c挨n A衣i D鵜ch m丑i 
ng逢運i cùng ti院p t映c dâng ti院ng hát ca t映ng Chúa, C瓜ng 
đoàn  h嬰p ý c亥u nguy羽n cho quý thành viên đã t瑛ng ph映c 
v映  và đang ph映c v映. Giáo x泳 chúc m瑛ng.

L卯CH TREO T姶云NG C曳A GIÁO X永 N;M 2021

Kính th逢a quý H瓜i A欝ng M映c V映, H瓜i Aoàn, Phong 
Trào, Ban Ngành, l鵜ch treo t逢運ng c栄a Giáo X泳 n<m 2021 
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mang ch栄 đ隠 “A泳c Giêsu là Vua các gia đình”. 
Hi羽n nay chúng con đang b逸t tay vào vi羽c này. Xin các 
ban ngành, đoàn th吋, nhóm h瓜i g穎i cho chúng con nh英ng 
thông tin liên quan đ院n h瓜i đoàn v隠: Ngày k益 ni羽m, ngày 
m瑛ng l宇 b鰻n m衣ng, nh英ng s詠 ki羽n di宇n ra trong n<m, 
nh英ng ngày đ員c bi羽t… đ吋 chúng con k鵜p đ逢a vào l鵜ch. 
H衣n chót là ngày 15 tháng 11 n<m 2020.
Ngoài ra, c┡ng nh逢 m丑i n<m, chi phí in 医n, phát hành l鵜ch 
là do các cá nhân, c挨 s荏 kinh doanh tài tr嬰 qua vi羽c đ<ng 
qu違ng cáo trên l鵜ch. V壱y, quý gia đình, c挨 s荏 kinh doanh 
nào mu嘘n b違o tr嬰 cho l鵜ch treo t逢運ng c栄a giáo x泳 n<m 
2021, xin liên l衣c v噂i chúng con qua s嘘 phone cha phó : 
403 465 3101 ho員c email: liemop@gmail.com

Chúng con c┡ng nhｆn quＶng cáo trên Website  cてa giáo xと: 
stvinhsonliem.ca và trên Tぜ Thông Tin Mつc Vつ hàng tuＺn.

THÔNG BÁO V陰 A卯A DI韻M XÂY D衛NG AÀI A永C M因 
LA VANG

HAMV thông báo v隠 k院t qu違 ki吋m phi院u bình ch丑n đ鵜a 
đi吋m xây d詠ng t逢嬰ng đài A泳c M姻 La Vang t衣i Giáo x泳 
Vinh S挨n Liêm Calgary.
Tr逢噂c h院t, 2 Cha và HAMV xin chân thành cám 挨n Quý 
Ông Bà Anh Ch鵜 Em đã l逢u ý và tham d詠 vào sinh ho衣t 
c栄a Giáo x泳. Sau 1 tháng g荏i th逢 thông báo c壱p nh壱t và 
phi院u bình ch丑n đ院n t瑛ng gia đình trong Giáo x泳, lúc 
7:30 t嘘i ngày 28/10/2020, v噂i s詠 có m員t c栄a 2 Cha Chánh 
, Phó x泳, ban Th逢運ng V映 Ông Ánh, Bà H欝ng, Ông H違i 
và ti吋u ban Xây D詠ng t逢嬰ng đài Ông A厩 Minh S挨n, Ông 
Nguy宇n H逢ng, Ông Nguy宇n Hoàng S挨n, Ông Phan Tâm, 
Ông A員ng H壱u, đã m荏 thùng phi院u bình ch丑n ki吋m phi院u 
và đã có k院t qu違 nh逢 sau:
- T鰻ng s嘘 phi院u đã g荏i qua B逢u đi羽n     694 phi院u
- T鰻ng s嘘 phi院u đ逢嬰c h欝i báo                 162 phi院u   23%
- T鰻ng s嘘 phi院u bình ch丑n D詠 án I           98 phi院u   60%
- T鰻ng s嘘 phi院u bình ch丑n D詠 án II          57 phi院u   35%
- T鰻ng s嘘 phi院u ghi nh壱n b医t h嬰p l羽          7 phi院u     5%
Nh逢 v壱y D詠 án I (h逢噂ng B逸c m員t quay ra đ逢運ng 23 Ave-

nue) đã đ逢嬰c đ衣i đa s嘘 Giáo dân bình ch丑n.
HAMV và ti吋u ban xây d詠ng T逢嬰ng đài, 3 ng逢運i đã đ逢嬰c 
b亥u chính th泳c vào tháng 1/2019, Ông Nguy宇n Ng丑c 
Ánh (tr逢荏ng ban) Ông A厩 Quang Tr丑ng (phó ban) và 
Ông Nguy宇n Minh H逢ng (th逢 ký), s胤 b逸t đ亥u ti院n hành 
th栄 t映c g荏i th逢 xin gi医y ch医p thu壱n t瑛 Giáo ph壱n và  xin 
gi医y phép t瑛 Thành ph嘘 Calgary.
Theo nh逢 K院 ho衣ch (n院u không có gì tr荏 ng衣i) l宇 V叡 đ医t 
(đ員t viên đá đ亥u tiên) cho T逢嬰ng Aài s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c và 
mùa Xuân 2021 và l宇 Khánh thành s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c vào 

ngày A衣i h瓜i A泳c M姻 La Vang l亥n IV tháng 8/2021.
Hai Cha Chánh và Phó x泳 và HAMV v磯n xin đ逢嬰c ti院p 
t映c nh壱n m丑i s詠 giúp đ叡 v隠 tài chánh, v壱t ch医t cho vi羽c 
xây d詠ng T逢嬰ng Aài s逸p t噂i. Trong s嘘 th逢 g瑛i v隠 đã có 1 
s嘘 gia đình g穎i ti隠n trong phong bì, Ban Tài Chánh s胤 cho 
nh壱p vào qu悦 xây d詠ng theo s嘘 danh b瓜 và đ<ng lên t運 
m映c v映 hàng tu亥n cho quý v鵜 v隠 vi羽c xây d詠ng Aài A泳c 
M姻 La Vang. S嘘 ti隠n chi phí cho toàn b瓜 Aài A泳c M姻 La 
Vang 逢噂c tính $200,000.00 (Hai tr<m ngàn).
Xin chân thành c違m 挨n s詠 kiên nh磯n c栄a quý Ông Bà 
Anh Ch鵜 Em. Nguy羽n xin Thiên Chúa và M姻 La Vang 
luôn che ch荏 và dìu d逸t C瓜ng đoàn GX chúng ta trong 
tinh th亥n liên k院t và an bình.
Thay m員t HAMV và BXD

Shrine of Our Lady of La Vang Project Breakdown 
Task Description  Estimate cost Budget
Designing   $4,000  $5,000
Foundation.   $24,500  $30,000
Background Feature   $130,000 $140,000
Sidewalk   $32,000  $35,000
Miscellaneous   $5,000  $5,000
   

Total    $195,500 $215,000

DANH SÁCH NH頴NG GIA AÌNH DÂNG GÓP CÔNG 
TRÌNH XÂY D衛NG AÀI A永C M因 LA VANG B溢T A井U 
T洩 THÁNG 10/2020

1. A. C Nguy宇n A泳c & Lan # 145 $1000.00 (23/10)
2. A. C Minh & Trang #399 (Toronto)$200.00 (23/10)
3. Ô. B Ph衣m Sinh & Soi #609 $300.00 (1/11)
4. Anh Nguy宇n T医n A衣t #598  $50,00 (1/11)
5. Bà Nguy宇n Th鵜 Út (Châu) #244 $500.00 (1/11)
6. A. C Nguy宇n Lý & Felix #113 $500.00 (1/11)
7. A. C Ph衣m Tho衣i & Th栄y #441 $5000.00 (8/11).
8. A. C T衣 Aô & M悦 #622  $500.00 (8/11).
9. Anh San Hoan #460  1 Gh院 dài

Kính th逢a quý  C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, t瑛 nhi隠u 
n<m nay quý Cha Ti隠n Nhi羽m và quý v鵜 đ隠u mu嘘n sau 
khi có Thánh đ逢運ng thì c┡ng có n挨i an v鵜 v噂i m瓜t T逢嬰ng 
Aài A泳c M姻 La Vang  v┄nh vi宇n. Sau khi quý v鵜 ch丑n l詠a 
ch厩, chúng con g穎i th逢 xin A泳c Giám M映c và xin gi医y 
phép t衣i thành ph嘘 r欝i b逸t đ亥u th詠c hi羽n.
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 s胤 làm 
b違ng Tri Ân, T衣 愛n và C亥u Nguy羽n cho các linh h欝n trên 
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t逢運ng n挨i th詠c hi羽n Aài A泳c M姻 cho các gia đình k吋 t瑛 
tr逢噂c, bây gi運 và t逢挨ng lai giúp góp trong công trình xây 
d詠ng này. Giáo x泳 dâng thánh l宇 9 gi運 30 m厩i sáng th泳 
B違y kính nh噂 A泳c M姻, c亥u nguy羽n cho quý v鵜 ân nhân.

T瑛 tháng 5 đ院n cu嘘i tháng m逢運i n院u th運i ti院t t嘘t c瓜ng đoàn 
s胤 ra Aài đ丑c kinh c亥u nguy羽n cho quý 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 hay ông ch栄 t鵜ch Ánh (587) 889-7907.  

Hy v丑ng v噂i s詠 giúp góp c栄a quý v鵜, Giáo ph壱n nhìn th医y 
s詠 nhi羽t tình 栄ng h瓜 s胤 cho phép chúng ta th詠c hi羽n công 
trình s噂m h挨n. Xin A泳c M姻 La Vang chúc lành trên quý 
C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em. Kính báo

THAY TH蔭 CÔ MINH BAN GIÁO LÝ A永C TIN

Kính th逢a quý ph映 huynh tr逢運ng Giáo Lý A泳c Tin và 
Vi羽t Ng英. T瑛 Th泳 B違y ngày 14/11/2020, Cô Lê Minh s胤 
v逸ng m員t m瓜t th運i gian, ph違i đi xa lo vi羽c gia đình, nên 
Cô Nguy宇n Th鵜 Kiên Trinh (403) 400-3629 s胤 thay th院. 
Vì v壱y n院u quý ph映  huynh hay các em mu嘘n liên l衣c v噂i 
Tr逢運ng Giáo Lý A泳c Tin Thi院u Nhi, xin g丑i tr詠c ti院p đ院n 
Cô Trinh. Giáo x泳 chân thành tri ân Cô Lê Minh đã hy sinh 
ph映c v映 cho gi噂i tr飲 c栄a Giáo x泳 trong nhi隠u n<m qua; Hy 
v丑ng sau khi lo vi羽c gia đình xong, Cô tr荏 v隠 đ吋 ti院p t映c 
giúp đ叡 cho Giáo x泳.

THAY TH蔭 ANH HU┺NH S愛N H謂I BAN TÀI CHÁNH

Kính th逢a quý v鵜, vì lý do ph違i đi ch英a m逸t n挨i xa nên Anh 
Hu┻nh S挨n H違i s胤 đi v逸ng m瓜t th運i gian. Sau khi tham 
kh違o ý ki院n v噂i Ông Ch栄 T鵜ch HAMV, chúng con quy院t 
đ鵜nh nh運 Anh Ph衣m Ng丑c Tho衣i thay th院 Anh H違i đ吋 lo 
vi羽c tài chánh cho Giáo x泳. Giáo x泳 chân thành tri ân Anh 
Hu┻nh S挨n H違i đã nhi隠u n<m ph映c v映 Giáo x泳 v噂i c逢挨ng 
v鵜 ch栄 t鵜ch Ban Tài Chánh, Giáo x泳 ti院p t映c c亥u nguy羽n 
cho Anh đ逢嬰c g員p th亥y g員p thu嘘c đ吋 đôi m逸t s噂m đ逢嬰c 
ch英a lành. Giáo x泳 cám 挨n Anh Ph衣m Ng丑c Tho衣i đã nh壱n 
l運i đ吋 ph映c v映 Giáo x泳 trong Ban Tài Chánh.

CHU域N B卯 CH姶愛NG TRÌNH A萎I L右 GIÁNG SINH 2020

Kính th逢a quý v鵜, A衣i L宇 Giáng Sinh 2020 s逸p đ院n, vì 
d鵜ch b羽nh Covid v磯n còn, nên chúng con cùng v噂i HAMV  
thông báo s噂m đ院n quý Ông Bà Anh Ch鵜 Em, Giáo X泳 s胤 
c穎 hành các Thánh L宇 vào 2 ngày 24 và 25 A衣i L宇 Giáng 
Sinh nh逢 sau:

Th泳 N<m ngày 24/12/2020 (3 thánh l宇)

Lúc 5 gi運 chi隠u. 7 gi運 chi隠u và 9 gi運 t嘘i.

Th泳 Sáu ngày 25/12/2020 (4 thánh l宇)

Lúc 9 gi運 sáng; 11 gi運 sáng; 4 gi運 chi隠u và 6 gi運 chi隠u.

Xin quý v鵜 cùng bàn v噂i gia đình đ吋 s逸p x院p ghi danh v噂i 
ông Ch栄 t鵜ch Ánh (587) 889-7907 tham d詠 l宇. Vì m厩i 
thánh l宇 theo lu壱t c栄a s荏 ý t院 Thành ph嘘 và A鵜a ph壱n v磯n 
còn h衣n ch院 đ吋 gi英 an toàn cho m丑i ng逢運i.

L右 CHÚA KITÔ VUA - B蔚N M萎NG GIA AÌNH LIÊN 
MINH THÁNH TÂM

Ban ch医p hành đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin thông báo, 
Chúa Nh壱t 34 quanh n<m, là ngày L宇 Chúa Ki-tô Vua, B鰻n 
M衣ng Gia Aình Liên Minh Thánh Tâm. Theo  quy院t đ鵜nh 
c栄a ông tr逢荏ng ban Ph映c V映, vi羽c m瑛ng l宇 s胤 vào lúc11 
gi運 sáng Chúa nh壱t ngày 22/11/2020. Xin kính m運i quý 
Thành Viên và gia đình đ院n tham d詠 thánh l宇, c亥u nguy羽n 
cho nh英ng thành viên còn s嘘ng c┡ng nh逢 đã qua đ運i. Kính 
báo. Tr逢荏ng Aoàn: Ông C嘘 Nguy宇n Thành Tri.

L右 CHÚA KITÔ VUA - B蔚N M萎NG CA AOÀN NI陰M TIN

Kính th逢a quý v鵜, Ca Aoàn Ni隠m Tin thu瓜c Giáo x泳 Thánh 
Vinh S挨n Liêm đã đ逢嬰c thành l壱p n<m 2001 đ吋 ph映c v映 
thánh nh衣c vào l宇 9 gi運 sáng m厩i Chúa nh壱t và nh英ng 
d鵜p đ衣i l宇. Qua 19 n<m, s嘘 ca viên ngày càng gia t<ng. 
Trong th運i gian đ衣i d鵜ch này, toàn th吋 giáo x泳 ti院p t映c c亥u 
nguy羽n đ吋 sau khi h院t c挨n đ衣i d鵜ch, Anh Ch鵜 Em ti院p t映c 
tr荏 l衣i đ吋 cùng ca t映ng Chúa b茨ng ti院ng hát c栄a m丑i ng逢運i. 
Thánh l宇 m瑛ng ngày B鰻n m衣ng s胤 vào lúc 9 gi運 sáng Chúa 
nh壱t ngày 22/11/2020. Ban ch医p hành thân m運i t医t c違 quý 
Anh Ch鵜 Em cùng tham d詠. Xin Chúa Kitô Vua luôn gìn 
gi英 Anh Ch鵜 Em trong bình an c栄a ngài. Ca AoànTr逢荏ng 
Nguy宇n Hinh thân m運i.

THU TH一P CHAI, L窺 A韻 B謂O V烏 MÔI TR姶云NG

Th逢a quý Ông Bà Anh Ch鵜 Em, trong th運i gian d鵜ch b羽nh 
này, Giáo X泳 v磯n ti院p t映c nh壱n nh英ng chai, l丑 có th吋 tái 
s穎 d映ng đ逢嬰c nh逢 t瑛 tr逢噂c đ院n nay. N院u quý v鵜 ho員c gia 
đình nào có nh英ng chai l丑 này, thì xin chuy吋n đ院n Giáo 
X泳, ho員c n院u c亥n m瓜t ai đó đ院n nh壱n, thì xin cho chúng 
con bi院t qua s嘘 đi羽n tho衣i c栄a ông phó ch栄 t鵜ch H違i Tr亥n: 
403 608 0733. 

Chân thành c違m 挨n
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DANH SÁCH NG姶云I QUA A云I THÁNG 11

QUÝ CHA S淫 DÂNG L右 6 GI云 CHI陰U M姥I NGÀY THEO 
NGÀY AÃ QUA A云I THÁNG 10

N陰U GIA AÌNH NÀO MU渦N CÁC CHA A蔭N TH;M VÀ A窺C KINH 
T萎I HUY烏T M浦 C曳A NG姶云I THÂN VÀO NGÀY GI姥 XIN CHO BI蔭T.

1. Anh Phêrô Lê Aình Chính 52 tu鰻i. M医t ngày 2/11/1996.  
Dâng L宇 chi隠u th泳 Hai ngày 02/11.
2. Ông Gabriel Tr亥n Aình Tri 81 tu鰻i. M医t ngày 04/11/20004. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 04/11.
3. Ông C嘘 Phêrô Nguy宇n Quang Huy院n 84 tu鰻i . M医t ngày 
06/11/2007. Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 06/11.
4. Bà Maria Aào Th鵜 Tích 83 tu鰻i . M医t ngày 09/11/1999. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 09/11.
5.Ông Giuse Thái V<n Nh壱t 91 tu鰻i. M医t ngày 13/11/2014. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 13/11.
6. Bà Maria Tr亥n Th鵜 Loan 85 tu鰻i M医t ngày 15/11/2017. 
Dâng l宇 chi隠u Chúa nh壱t ngày 15/11.
7. Ch鵜 Maria Nguy宇n Th鵜 H欝ng 58 tu鰻i. M医t ngày 17/11/2014.
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 17/11.
8. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Huân 83 tu鰻i. M医t ngày 20/11/2008. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 20/11.
9. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Lâm 91 tu鰻i. M医t ngày 21/11/2014.
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y ngày 21/11.
10. Ông Phêrô Lê Quang Ai羽n 81 tu鰻i. M医t ngày 22/11/2005. 
Dâng l宇 chi隠u ngày Chúa nh壱t ngày 22/11.
11. Anh Giuse Tôn Th医t Ý 60 tu鰻ii. M医t ngày 24/11/2010. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 24/11.
12. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Ty 82 tu鰻i.  M医t ngày 24/11/2012. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 24/11.
13. Ông Micae Tr亥n V<n Phán 80 tu鰻i. M医t ngày 25/11/2012. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 25/11.
14. Ông Tôma Nguy宇n Ng丑c Thanh 77 tu鰻i. M医t ngày 
27/11/2013. Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 27/11.
15. Anh Giuse Nguy宇n Quang Minh 40 tu鰻i. M医t ngày 
28/11/2002. Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y ngày 28/11.
16. Anh Giuse Võ Phi D┡ng 58 tu鰻i. M医t ngày 30/11/2015. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 30/11.

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

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CN 32 TN (8/11)

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $   887.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $   690.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $1,955.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $1,740.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $5,272.00

Qu悦 xây d詠ng và Aài A泳c M姻 Lavang $6,240.00

T蔚NG C浦NG     $11,512.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

441 A. C Ph衣m Tho衣i & Th栄y  $5,000.00
147 A. C Nguy宇n Duy & Thùy  $500.00
322 A. C Quách Hi院u & Lan  $500.00
604 Ô. B Ainh Thu亥n & Lan  $500.00
622 A. C T衣 Aô & M悦   $500.00
230      $300.00
421 A.C V逢u  Ân & Lan   $300.00
105 A. C Lê Châu Tu医n   $200.00
383 Ô. B Tr逢挨ng D┡ng & Vân  $200.00
542 A. C A厩 Tú Minh (Tom)  $200.00
623 A. C L逢挨ng Hi隠n & Huy  $200.00
111 A. C M衣ch Hi隠n & Hu羽  $100.00
123 A. C Tr亥n Tâm & B衣ch  $100.00
124 A. C Nguy宇n B違o & H違i  $100.00
159 Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n  $100.00
216 Nguy宇n Quang Thanh  $100.00
295 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 M壱n  $100.00
320 A. C Phan Tr逢運ng & Hi隠n  $100.00
450 A. C L逢u Kh違i & Uyên  $100.00
478 A. C Ainh  Dinh & Dung  $100.00
146 A. C Nguy宇n Ng丑c D┡ng  $50.00
207 A. C T嘘ng  Ph逢挨ng & Hà  $50.00
234      $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
495 A. C Võ Quý &Uyên   $50.00
 A. C 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. TRONG 
KHI GIA AÌNH QUÝ V卯 C┠NG G咽P NH頴NG KHÓ KH;N. 
XIN CHÚA LÀ A遺NG TH姶雲NG CÔNG BAN G遺P 7 L井N 
TRÊN GIA AÌNH QUÝ V卯 (HC 35,10). QUÝ CHA LUÔN C井U 
NGUY烏N CHO QUÝ GIA AÌNH.



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 


