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NĂM 2018, 
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CÙNG ĐỒNG HÀNH

Kính thưa toàn thể quý Vị thuộc giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm, chuyển sang một năm mới 2019. Chúng con 
xin mượn lời của sách Dân Số: (6,22-26) “ Nguyện Đức 
Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa 
tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em. 
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh 
em”.
Với năm 2018 đã qua, chúng con muốn nói lên niềm vui, 
hạnh phúc vì được cùng với quý vị trong Ban Thường Vụ 
mà Giáo Xứ đã bầu chọn để chúng con làm việc chung 
với nhau qua những ước vọng của họ trong niên khóa 
nhiệm kỳ 2018-2020.

1) Ông Giuse  Đỗ Minh 
Sơn: Hoàn tất những gì 
còn lại trong công việc 
xây dựng Thánh Đường. 
Phát triển các Hội Đoàn, 
đặc biệt Giới Trẻ.

2) Ông  Giuse Trần Thanh 
Hải. Phát triển và thăng tiến hơn các Hội Đoàn.
3) Bà Maria Vũ Thị Hồng: Các Hội Đoàn làm việc chung, 
đoàn kết cho Giáo Xứ vững mạnh.

4) Ông Giuse Đỗ Quang Trọng: Xây Đài Đức Mẹ Lavang

Trong năm vừa qua, dù những công việc rất nhỏ nhưng 
chúng con cùng với họ để thực hiện những ước vọng trên.

1.Bắt đầu từ ngày 01/01/2018. Ban Thường Vụ đã cùng 
với quý cha chuẩn bị cho Hội Chợ Xuân Hợp Nhất lần I, 
đã mời tất cả quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, Nhóm, Ban tham 
gia Hội Chợ Tết Mậu Tuất xảy ra từ thứ Sáu ngày 16 - Thứ 
Bảy 17 và Chúa nhật 18/02/2018. Ba ngày Hội Chợ Xuân 
Mậu Tuất, hầu như tất cả các Hội Đoàn, Ca Đoàn, các em 
Thiếu Nhi tổ chức phục vụ các món ăn, ca hát, sinh hoạt, 

chụp hình, bầu cua tôm 
cá, rất đông người, kể 
cả những người không 
công giáo trong cộng 
đồng đến tham dự.

2. Xuân Mậu Tuất, Gói 
Bánh Chưng, cùng với 

quý cha, thành viên HĐMV, Ban Ban Hàng Ban Ẩm 
Thực, kêu gọi một số Anh Chị Em Thiện Nguyện Viên 
đến gói Bánh Chưng, Bánh Tét, tạo niềm vui Xuân Mậu 
Tuất, cứ 3 tối trong tuần đến gói và 3 ngày nấu để cuối 
tuần bán cho những ai muốn mua tạo không khí Tết.

3. Quý Hội Đoàn Chầu Thánh Thể Liên Tiếp. Quý cha 
đã phân chia cho quý Hội Đoàn nhũng giờ chầu Thánh 
Thể trong tuần từ 12 giờ trưa đến 5 giờ 30 chiều. Nếu 
quý thành viên hay bất cứ cá nhân muốn đến Chầu Chúa 
qua Bí Tích Thánh Thể xin kính mời. (Nhớ bấm chuông 
để mở cửa).

4. Thêm Thánh Lễ Lúc 6 
giờ chiều Chúa nhật đã có 
khoảng 300 người tham dự, 
Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang, 
Hội Đoàn, Ban Phụng Vụ, 
Ban Thừa Tác Viên Thánh 

Thể phục vụ rất tốt đẹp.

5. Giáo xứ có 2 thánh lễ trong tuần. Thánh lễ 11 giờ sáng 
và thánh lễ lúc 6 giờ chiều, số người đến tham dự có 
người già, người trẻ, phụ huynh, thiếu nhi hay những gia 
đình có ngày lễ giỗ. Cho đến nay mọi sự rất tiện cho mọi 
thành phần.

6. Mùa Chay 2018: Ba 
buổi Tĩnh Tâm cho Giới 
Trẻ và Phụ Huynh: 
Nhằm thu phục các bạn trẻ 
và sự hiểu biết giữa cha mẹ 
và con cháu, chúng con đã 
mời Thầy Phong Dòng La 

San về giảng từ Thứ Sáu ngày 23/03/2018- Chúa nhật 
25/03/2018 

7. Với chương trình đào tạo Thiếu nhi, Cha Phó cùng 
với các Cựu Huynh Trưởng Thành lập Đòan Thiếu Nhi 
Thánh Thể, để quy tụ các em từ 18 tuổi trở xuống tăng 
thêm lòng đạo đức, giúp đỡ cho các em đến sinh hoạt Lời 
Chúa hài hòa với chương trình Giáo Lý Đức Tin vào các 
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chiều thứ Bảy. Số lượng các em tham dự lễ chiều thứ Bảy 
khoảng 200 em.
Vì vậy, Giáo Xứ đã xin phép Đức Giám Mục gửi các 
Bạn Trẻ đi huấn luyện tại Red Deer, Từ Thứ Sáu ngày 
18/05/2018-20/05/2018. 

8. Ngày lễ Các Người 
Mẹ 13/05/2018 
(Morther Day) Cha 
Phó đã cùng với Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể 

đã mời tất cả những người Mẹ trong Giáo xứ đến dự buổi 
tri ân của những người con trong gia đình.

9. Thành Lập Chương 
Trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân.
Vì thấy nhu cầu cần 
thiết giúp các gia đình. 
Từ thứ Sáu ngày 13/07-
15/07/2018 Cha sáng 

lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Chu Quang Minh 
và các Anh Chị Em xa gần đã đến giúp Chương Trình. 
Ngoài việc gặp gỡ theo Liên Gia hàng Tháng; Chương 
trình đã cùng với Cha Phó tổ chức ngày kỷ niệm Hôn Phối 
và thượng thọ cho các Gia Đình vào ngày Chúa nhật Lễ 
Thánh Gia ngày 30/12/18.

10. Tham dự Đại Hội Thánh Ca của các Ca Đoàn các 
Giáo Xứ Miền Tây Canada: Từ ngày 03/08/18 – 5/08/18, 
Cha Phó và một số Anh Chị Em trong các Ca Đoàn đã 
sang Surrey BC Canada tham dự cuối tuần về chương 
trình thánh nhạc.

11. Lên danh sách những gia đình có người qua đời trong 
Giáo Xứ từ 40 năm qua và dâng các thánh lễ buổi chiều 
cầu nguyện cho họ.

12. Đại Hội Thánh 
Mẫu La Vang lần Thứ 
Nhất. Ban Thường Vụ 
đã tổ chức Đại Hội 
Thánh Mẫu, mời gọi 
các Hội Đoàn tham 
dự Thánh lễ, Hội thảo, 
Rước kiệu và chia sẻ 

thức ăn, đón tiếp khách từ xa. Từ Thứ Sáu 17/08 - Chúa 
nhật 19/08/2018. Mời Đức Cha Hiếu, Cha Giuse Đinh 
Nghị O.P và Ca Sĩ Lê Quốc Tuấn. Phối hợp các Hội 
Đoàn, Ca Đoàn, Thiếu Nhi tổ chức Đại Hội.

13. Đầu Tháng 9/2018, Cha 
Vượng dẫn phái đoàn đi 
Hành Hương tại Do Thái để 
Giáo dân hiểu biết thêm về 
cuộc đời của Chúa.

14. Ngày 15/9/2018, Cùng 
với Ban Thường Vụ, tổ chức tiệc gây quỹ hàng năm cho 
Giáo xứ rất thành công thu được 80,092$.
15. Vào Chúa nhật Lễ Tạ Ơn 07/10/2018, nhân kỷ niệm 
40 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo, cùng với Ban 
Thường Vụ, Giáo Xứ tổ chức Thánh Lễ lúc 11 giờ, cầu 
nguyện cho các linh hồn tại Nghĩa Trang Giáo Xứ, trời 
ấm áp và không có tuyết rơi.

16. Thành lập Ban Thừa 
Tác Viên Thánh Thể Ngoại 
Thường 2018-2020.
Vì Ban Thừa Tác Viên 
Thánh Thể Ngoại Thường 
sau hai nhiệm kỳ không 
được tiếp tục  nữa,  nên 

chúng con cùng với Thành Viên HĐMV và Ban Phụng 
Vụ mời gọi quý Hội Đoàn tham gia vào tác vụ Thừa Tác 
Viên Thánh Thể Ngoại Thường. Và đã có 41 người tham 
gia cho rước lễ Chúa nhật, ngày thường hay tại gia đình.

17. Tri Ân quý vị Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại 
Thường. Sau 40 Năm thành lập Cộng Đoàn Việt Nam, số 
giáo dân ngày càng đông và những người yếu đau bệnh 
tật nên quý Cha tiền nhiệm đã mời quý Ông giúp tham 
gia vào Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường để 
phục vụ giáo xứ. Quý Cha cùng Ban Thường Vụ mời và 
Tri Ân quý Vị đã từng hy sinh phục vụ trao Mình Thánh 
Chúa cho Giáo Dân và những người yếu đau bệnh tật.

18. Gặp gỡ, học 
hỏi và thành lập 
Ban Thừa Tác 
Viên Lời Chúa, 
Cha Phó cùng 
với Chị Thư Ký 

HĐMV mời gọi các thành viên của quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, 
Ban Ngành vào 2 ngày sau các thánh lễ Thứ Bảy và Chúa 
nhật ngày 22 và 23/12/2018. Để chuẩn bị cho ngày trao tác 
Vụ Thứ Ba ngày 01/01/2019. Và Giáo xứ đã có Ban Thừa 
Tác Viên Đọc Sách để cho Anh Chị Em cùng chuẩn bị trước 
về hình thức y phục, đi đứng cho Lời Chúa được công bố 
trang trọng.

19. Cuộc họp HĐMV tối thứ Ba ngày 08/01/2019 đặt 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 3

phương hướng tiếp tục gìn giữ Hội Chợ Xuân Hợp Nhất 
lần thứ 2 “XUÂN KỶ HỢI” từ thứ Sáu ngày 01/02/2019 
đến chiều Chúa nhật 03/02/2019 tại Hội Trường giống 
như xuân Mậu Tuất 2018. Quý Hội Đoàn và mọi người 
đều có thể tham gia các chương trình ca hát, bán thức ăn, 
trò chơi tạo cho bầu khí Xuân thêm ấm áp.

20. Vào Mùa Chay 2019 

1) Tăng Thêm các Nghi thức và Thánh lễ cho Giới Trẻ

a. Để đáp ứng nhu cầu cho mọi người đến tham dự thánh lễ, 
Giáo xứ sẽ có 3 lễ Xức Tro: 11:00 am; 6:00 pm (Ca đoàn 
Trầm Hương hát lễ). 8 :00 pm (ca đoàn Niềm Tin hát lễ)

b. Nhằm giúp cho tất cả các Em Thiếu Nhi, Giới Trẻ 
trong Giáo Xứ quy tụ nhau hình thành Đại Gia Đình trẻ 
đến tham dự Thánh Lễ và các Nghi Thức Phụng Vụ 2 
ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh và giải quyết tình 
trạng chỗ đậu xe. Cha Phó và trưởng quý Ban Giáo Dục, 
Thiếu Nhi, Nhóm Trẻ John Paul II, Tông Đồ Trẻ, Ca 
Đoàn Thiếu Nhi giúp cho 2 thánh lễ thứ 5 Tuần Thánh 
lúc 6:00 pm và thứ Sáu tuần Thánh 6:00 pm. Còn đối với 
người lớn sẽ có lễ tối thứ Năm Tuần Thánh lúc 8 giờ và 
Thứ sáu nghi thức vẫn bắt đầu lúc 3 giờ Chiều.

c. Cũng vậy vào Mùa Chay, sẽ có tổ chức tĩnh tâm đặc 
biệt cho giới trẻ và các  Phụ huynh từ thứ Sáu, Thứ Bảy 
và sau lễ trưa Chúa nhật từ ngày 22, 23 và 24/03/2019.

2) Tổ chức giúp cho các hội đoàn và ban ngành cùng các 
gia đình Dâng Của Lễ các Thánh Lễ Chúa nhật. 9:00 am, 
11:00 am và 6:00 pm

a. Ngoài việc dâng của lễ vào các ngày lễ Bổn Mạng của 
quý Hội Đoàn, mỗi Hội Đoàn và Ban Ngành tham gia ít 
nhất 1 lần trong 2 tháng, mỗi lần dâng của lễ cần 6 người 
kể từ đầu Mùa Chay (Anh Phó Nội Vụ HĐMV mời ).

b. Năm Nay là Năm “Gia Đình là Dấu Chỉ của Lòng 
Thương Xót Chúa” nên sẽ có việc Dâng của lễ theo gia 
đình có ngày kỷ niệm Hôn Phối. 
Trong 40 năm qua Giáo xứ chúng ta đã có những Đôi Hôn 
Phối thực hiện tại nhà thờ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. 
Quý vị đều được mời theo những ngày trong tuần hay 
tháng của ngày kỷ niệm. Chương trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình, Anh Chị Vũ & Ngân (403) 970-2558. Sẽ 
gọi điện thoại mời quý Gia Đình đến dâng của lễ.

c. Các Gia Đình mới cưới cũng được mời với thân bằng 
quyến thuộc từ xa tới cùng dâng của lễ sau ngày đám 

cưới. TTHNGĐ sẽ mời quý vị trước vì đám cưới nào 
cũng chuẩn bị trước 6 tháng.
d. Nếu Gia đình nào có ngày kỷ Niệm Hôn Phối mà không 
làm HP tại nhà thờ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, muốn 
dâng của lễ xin liên lạc với Chương Trình Thăng Tiến 
Hôn Nhân để sắp xếp trước 1 tháng. (cần 6 người)
e. Nếu gia đình nào dù không phải là ngày kỷ niệm vẫn 
thường đi lễ nào mà muốn dâng của lễ xin liên lạc với 
Thành Viên trong Ban Phụng vụ của lễ đó.

21. Đài Đức Mẹ La Vang: Vào ngày 7/11/2018 Hội Đồng 
Mục Vụ đã họp và có 2 Mẫu Đài được gửi về quý gia 
đình để
a. Giai đoạn 1: Cầu nguyện, suy nghĩ và bàn bạc 
b. Giai đoạn 2: Giáo xứ sẽ có được sự định giá của mỗi Đài.
Hiện nay đang trong giai đoạn 2, chúng con sẽ thông báo 
từng giai đoạn trên tờ Mục Vụ đề chúng ta cùng biết theo 
từng giai đoạn. Trong Mùa Đông vì lạnh và tuyết . Sau 
các Thánh lễ Chúa nhật chúng ta cùng đọc kinh Thánh 
Mẫu La Vang để cầu nguyện cho những gia đình đã xin 
vào dịp Đại Hội Thánh Mẫu 2018. Cũng vậy chúng ta 
cùng cầu xin Đức Mẹ cho công trình xây dựng Đài Đức 
Mẹ được tiến hành tốt đẹp.

22. Vấn đề tài chánh đối với giáo xứ: Nhờ sự giúp góp 
rất nhiệt tình vào những lần tiền thứ nhất trong các Thánh 
Lễ Chúa nhật, xin lần tiền thứ hai cho quỹ xây dựng và 
những hình tổ chức khác như gây quỹ hàng năm vào giữa 
tháng 9; gói bánh chưng, bánh tét đầu năm, đại hội Thánh 
Mẫu La Vang, bán thức ăn sau lễ Chúa nhật, Bán Lon và 
những hình thức giúp đỡ khác.Tính đến 31/12/2017 Giáo 
xứ chúng ta còn nợ địa phận 1,605.357.00$. Trong Ngân 
Hàng còn 372,649.00$. Từ đầu năm 2018 đến 31/12/2018 
chúng ta đã trả được : 

1) Trả nợ cho địa phận mỗi tháng 9,974$ X 12 tháng  = 
119, 688.00$

2) Ngày 27/02/2018 trả cho Nhà Thầu Lear 123,739.00$

3) Ngày 15/05/2018 Trả nợ cho địa phận 100,000$

4) Ngày 27/06/2018 trả nợ địa phận 100,000.00$.

5) Ngày 07/08/2018 Trả cho Hội Kiến Trúc Sư: 
50,000.00$.

6) Ngày 04/10/2018 Trả nợ cho địa phận 100,000.00$

7) Ngày 20/11/2018 Trả nợ cho địa phận 100,000.00$.
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Số tiền trong Ngân hàng tới tháng 12/2018: 75,000.00$

Ông chủ tịch Hội Đồng Tài Chánh sẽ gửi đến một bảm báo cáo tài chánh chi tiết trong năm 2018 sau.
Kính thưa quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em với lời của Đức Thánh Cha Phanxico “Là mục tử tôi ngửi thấy mùi của 
Chiên”. Biết và nhận ra được từ lòng thương xót của Chúa cho chúng con về đây được cùng làm việc với Hội Đồng 
Mục Vụ. Chúng con cùng hợp nhất cộng tác với nhau tùy theo khả năng sức khỏe và giờ giấc. Chúng con cũng xác 
tín được cùng với mọi người, chúng ta đang sống tại đây được rất nhiều phúc lành của Chúa và cũng vậy việc bầy tỏ 
sự hiệp nhất, đùm bọc che chở nhau mà chúng ta từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, từ linh mục đến người giáo dân và kể cả 
những người cũ hay mới đến, chúng ta cùng nhận ra được từng giọt mồ hôi và nước mắt mà chúng ta mới có được ngôi 
Thánh Đường như hôm nay. 
Với những tâm tình của những người mục tử đang được đồng hành với Giáo Xứ qua quý Vị Thành Viên Ban Thường 
Vụ, Hội Đồng Mục Vụ mở rộng, quý vị Cố Vấn, quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban , Nhóm và toàn thể quý Vị. Chúng con 
chỉ nguyện ước một điều là “Bạn hãy làm một việc gì đó cho người khác mà họ luôn nghĩ rằng việc bạn làm là một ưu 
tiên cho họ”. Trong năm 2018, nếu có điều gì quý cha, quý thành viên Ban Thường Vụ HĐMV chưa làm cho quý Vị vừa 
lòng vì sự thiếu sót, giới hạn, xin quý Vị tha thứ cho và chúng ta tiếp tục cùng nhau tiến bước trong một năm mới với 
hoa quả của Chúa Thánh thần là “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” . 
Xin Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng giáo xứ luôn đồng hành gìn giữ chúng ta trong ân nghĩa 
từ Chúa. Kính tri ân và cầu chúc.  
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