
Bài đọc 1  Kn 1,13-15 ; 2,23-24

Bài trích sách Khôn ngoan.

Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo 
muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng 
loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì 
trường sinh bất tử. Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ 
được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái 
chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.

Bài đọc 2   2 Cr 8,7.9.13-15
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt : về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, 
lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì 
anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. Quả thật, anh em biết 
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu sang phú 
quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em 
trở nên giàu có. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. 
Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả, là để 
giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh 
em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép : Kẻ được 
nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu.

Lễ Thêm Sức, ngày 24/6/ 2021
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CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - Ngày 27 Tháng 6, Năm 2021

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng 
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

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

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM

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

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .   .   . 587 889 7907

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .   .   .   .   .   . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn  .  .  .  .  .  .  .  . 403 615 9568

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan   .  .  . 403 262 1078

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ
J .B . Nguyễn Đức Vượng  .  .  .  . 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm   .  .  .  . 403 465 3101

T I N  M Ụ C  V Ụ
G I Á O  X Ứ  T H Á N H  V I N H  S Ơ N  L I Ê M
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Tin Mừng   Mc 5,21-43 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám 
rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ 
Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. 
Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và 
khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài 
đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” 
Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen 
lấn Người.

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ 
sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, 
mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 
Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến 
đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà 
tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, 
là sẽ được cứu chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm 
thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-su 
nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền 
quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?” Các 
môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế 
mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’ Đức Giê-su ngó quanh 
để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, 
vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước 
mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà 
ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về 
bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng 
hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy 
chi nữa ?” Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo 
ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi 
Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-
cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông 
trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta 
khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao 
lại ồn ào và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ 
đấy !”  Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài 
hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi 
vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-
tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi 
dậy đi !” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 
mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức 
Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và 
bảo họ cho con bé ăn.

LỊCH PHỤNG VỤ
 

27        CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN.
            Kn 1,13-15; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa nhật nghĩa là gì?
T. Chúa nhật là ngày của Chúa theo hai nghĩa này: Một là 
nhắc nhở việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc phục 
sinh của Đức Kitô; Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ của 
dân Do Thái và loan báo sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên 
Chúa (GLHT, 498).
 

CHIA SẺ

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa truyền cho dân Do Thái 
là dân riêng của Người sau sáu ngày làm việc, phải có ngày 
Sabát, gọi là ngày nghỉ, theo khuôn mẫu tạo dựng của Thiên 
Chúa: Người tạo dựng vũ trụ và con người trong sáu ngày; 
đến ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Ngày nghỉ ấy, hôm nay 
chúng ta gọi là Chúa nhật, nhưng mang một ý nghĩa mới, đó 
là ngày mừng Chúa Phục sinh. Điều này dẫn tới việc hoàn tất 
ý nghĩa ngày lễ nghỉ của dân Do Thái ngày xưa, và loan báo 
sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

28        Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8,18-22
            Thánh Irênê, Gmtđ. Lễ nhớ
            Chiều: Lễ vọng 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. 
            Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19
29        Thứ Ba. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
             THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. 
30        Tư tuần. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34

THÁNG BẢY
Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

 

Cầu cho chúng ta trở nên những kiết trúc sư can đảm và nhiệt 
huyết của đối thoại và tình hữu nghị trong những hoàn cảnh 
xung đột chính trị, kinh tế và xã hội.
01        Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19; Mt 9,1-8
02        Thứ Sáu đầu tháng. 
            St 23,1-4.19.24,1-8.62-67; Mt 9,9-13
03        Thứ Bảy đầu tháng. 
            Ep 2,19-22; Ga 20,24-29                   
            THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính
04        CHÚA NHẬT 14 MÙA THƯỜNG NIÊN.
            Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6

THÔNG BÁO
VỀ ƠN TOÀN XÁ TOÀ THÁNH RỘNG BAN NHÂN 
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO NIÊN 
LẦN THỨ NHẤT
Nhân Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên lần thứ nhất, 
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Đức Thánh Cha Phanxicô ban Ơn Toàn xá cho các ông bà, 
người già và tất cả các tín hữu tham gia sự kiện với “tinh thần 
sám hối và bác ái thực sự”.
Trong thông cáo hôm thứ Ba 22 tháng 6, Tòa Ân giải Tối cao 
giải thích rằng “để gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu và 
để cứu rỗi các linh hồn,” các ông bà nội ngoại, người già và 
các tín hữu sẽ có thể được nhận Ơn Toàn xá vào Ngày Thế 
Giới Ông Bà Và Người Cao Niên lần thứ nhất, sẽ được tổ chức 
vào ngày 25 tháng 7.
Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cho biết Đức Thánh Cha 
đã cho phép ban ơn Toàn xá sau khi lắng nghe yêu cầu của Đức 
Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình 
và Sự sống, muốn có Ơn Toàn Xá để đánh dấu việc thành lập 
Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên.
Kính thưa quý vị và anh chị em,
Nhân đây, chúng tôi xin nhắc lại rằng: Ơn Toàn Xá là ân sủng 
do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu 
Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm 
thời do tội lỗi gây ra.
Ơn Toàn Xá áp dụng cho những tội lỗi đã được tha thứ. Ơn 
Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa 
tội.
Chúng ta có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong dịp này cho 
chính mình hoặc cho một người đã qua đời nếu chúng ta hội đủ 
các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội 
lỗi; đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong ba công việc 
sau đây do Tòa Ân Giải Tối Cao quy định.
Thứ nhất: Ơn Toàn xá sẽ được ban cho các ông bà nội ngoại, 
người cao niên, cũng như các tín hữu tham dự Thánh lễ do Đức 
Thánh Cha cử hành vào Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao 
tuổi vào ngày 25/7, hoặc các Thánh lễ khác được cử hành trên 
toàn thế giới.
Thứ hai: Ơn Toàn xá cũng được ban vào cùng ngày này cho 
các tín hữu dành thời gian thích đáng để thăm viếng, cách 
trực tiếp hay trực tuyến, những người già yếu đang gặp khó 
khăn hoặc hoạn nạn (chẳng hạn những người đau yếu, những 
người bị bỏ rơi, những người khuyết tật và những người ở 
trong những trường hợp tương tự).
Thứ ba: Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cũng cho biết Ơn 
toàn xá cũng có thể được ban cho những người, vì những lý do 
nghiêm trọng, không thể ra khỏi nhà và “hiệp nhất cách thiêng 
liêng với các cử hành thánh của Ngày Thế Giới Ông Bà Và 
Người Cao Niên, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, 
những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, 
đặc biệt là trong thời gian phát sóng Thánh lễ, qua các phương 
tiện truyền hình và đài phát thanh, cũng như các phương tiện 
truyền thông xã hội mới.
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LỄ TẠ ƠN VÀ PHÁT THƯỞNG BAN GIÁO LÝ ĐỨC 
TIN NIÊN KHÓA 2020-2021 VÀ RA TRƯỜNG NĂM 
2021 LẦN THỨ III LÚC 6:30 PM THỨ BẢY NGÀY 
10/7/2021

Kính thưa quý gia đình, vào ngày 10 và 11 là ngày lễ kỷ 
niệm lần thứ VI, Xây Dựng Thánh Đường. Chương Trình 
Giáo Lý Đức Tin và Ban Khuyến Học sẽ tổ chức lễ tạ ơn và 
phát phần thưởng cho học sinh.

1. Chương trình Giáo Lý Đức Tin sẽ thánh lễ Tạ Ơn và phát 
thưởng cho các Em trong các lớp đã được những thành quả 
về tham dự lớp, học giỏi, chăm ngoan. XIn quý CÔ Giáo 
liên lạc với Cô Nguyễn Trinh (403) 400-3629 để được sắp 
xếp.

2. Kính mời quý Thầy Cô Giáo, các Bạn Phụ Giáo (T/A) , 
Ban Kỹ Thuật đã phục vụ trực tuyến hàng tuần trong năm 
học 2020-2021 vừa qua đến tham dự.

3. Để khuyến khích các Bạn Trẻ không chỉ sống đức tin 
nhưng còn đi đôi việc học tập thành công trong lãnh vực 
văn hóa. Cách đây 3 năm 2018, chúng con đã bắt đầu tổ 
chức từ thành viên HĐMV (giới trẻ) Ban Giáo Lý Đức Tin, 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Khuyến Học, cùng  chào 
đón  các Bạn Trẻ đã thành công trong năm 2021 tại các 
trường tiểu  học:Hết lớp 6; Trung Học : hết lớp 9 và hết lớp 
12. Hết chương trình Đại Học. Xin quý Phụ Huynh ghi danh 
với tất cả những thành viên trong ban tổ chức sau đây:

• Anh Nguyễn Michael (403) 615-9568 và Thầy Đinh Thi 
(403) – 4341 : Học hết chương trình Đại Học.

• Trưởng Phạm Duy (587) 832-1701_Chị Bùi Kim Vui 
(587)707-8941; Các Bạn đã học hết chương trình Lớp 9 và 
lớp 12.

• Cô Nguyễn Trinh (403) 400-3629. Các em đã hết chương 
trình lớp 5.

• Quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng (403) 262-1078 hay 
quý cha (bất cứ khi nào).

4. Khi ghi danh quý vị cho biết số người tham dự để Ban 
Tổ Chức chuẩn bị chỗ. Hạn chót ngày 4/7/2021.  Kính mời

THƯ CÁM ƠN CỦA CÔ NGUYỄN KIÊN TRINH SAU 
THÁNH LỄ THÊM SỨC LÚC 6:00 PM THỨ NĂM, 
NGÀY 24/6/2021

Trọng kính đức cha McGrattan,  Cùng hai cha Chánh/Phó!  
con xin kính chào quý ông bà anh chị em,

Con xin thay mặt các em vừa được lãnh nhận Bí Tích Thêm 
Sức, kính gửi đến Đức Cha lời tri ân chân thành nhất! Đức 
Cha đã không quản ngại đến với giáo xứ chúng con trong 
hoàn cảnh bệnh dịch hiện tại và nhất là với lịch trình dày 
đặc của Ngài, nhưng Ngài đã cố gắng hiện diện để ban Bí 



Quý Thầy Cô và các em TAs phụ trách lớp giáo lý Thêm Sức
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Tích Thêm Sức cho 18 em trong Thánh lễ hôm nay. Chúng 
con xin kính chúc Đức Cha thật nhiều sức khỏe và luôn tràn 
đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Con xin cảm ơn hai cha Chánh/Phó đã luôn hướng dẫn, 
đồng hành, khuyến khích và tạo điều kiện cũng như nâng đỡ 
ban giáo lý trong suốt thời gian qua. Hằng tuần, hai cha vẫn 
luôn thay phiên vào thăm các lớp giáo lý online.  Đó là điều 
động viên rất lớn cho anh chị em BGL cũng như các em 
thiếu nhi. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc 
trên hai cha.Hôm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 
cũng là quan thầy của Cha Xứ, xin chúc lễ bổn mạng cha & 
tất cả những ai nhận Thánh Gioan làm quan thầy

Kính thưa qúi ông bà anh chị em! Cùng với niềm vui của 18 
em vừa được lãnh nhận bí tích thêm sức, con xin chúc mừng 
các em và gia đình của quí ông bà anh chị em. 

Các con lớp 6 thương mến! Cô cảm ơn tất chúng con đã 
không ngừng cố gắng học hỏi Lời Chúa cũng như chuẩn bị 
cho ngày trọng đại hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Thần 
hướng dẫn chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa 

Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã cùng cộng tác với BGL 
trong việc học hỏi đức tin của các em cũng như chuẩn bị 
cho các em, để buổi lễ hôm nay được long trọng và trang 
nghiêm

Xin cảm ơn tất cả qúy thầy cô giáo & các em TA đã hy sinh 
thời giờ & tâm lực để có được chương trình giáo lý trực 
tuyến hằng tuần. Nhất là đã lo cho buổi lễ lãnh nhận bí tích 
Thêm Sức của các em hôm nay được long trọng và hoàn hảo 

Đặc biệt là Cô Kristy, Francis là 2 em trực tiếp giúp các em 
trong lớp chuẩn bị Thêm Sức trong suốt thời gian qua. 

Ngoài ra còn có Michael và một số chị em khác đã góp phần 
chuẩn bị cho buổi lễ hôm nay như Cô Mừng, chị Vui & Chị 
Huyền

Xin cảm ơn chị Chi & Kevin đã góp lời ca tiếng nhạc làm 
cho buổi lễ hôm nay được thêm phần trang trọng và giúp 
mọi người nâng tâm hồn tới gần với Chúa hơn

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã tới 
hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho các em. Nguyện xin 

Thiên Chúa chúc lành cho Đức Cha, qúy Cha và tất cả quý 
ông bà anh chị em. 

Một lần nữa đại điện BGL thiếu Nhi, xin chúc mừng 18 em 
và đại gia đình của các em vừa được lãnh nhận bí tích thêm 
sức.

Sau cùng, giáo xứ chúng con có 1 bó hoa xin kính tặng Đức 
Cha để tỏ lòng tri ân về sự hiện diện của Đức Cha với gx 
chúng con trong Thánh Lễ hôm nay

Dear Bishop McGrattan, Please accept this bouquet as our 
parish’s deepest gratitude for being with us today. Once 
again, thank you and may God bless you all.

Cô Nguyễn Kiên Trinh Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo Xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG ANH CHỊ EM CURSILO 
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM.

Anh Chị Em thân mến, trải qua 15 tháng chúng ta sống 
trong cơn đại dịch, chúng ta không có cơ hội để gia đình 
Cursilitas gặp gỡ chia sẻ ngày Thứ Tư của Thầy Chí Thánh; 
Nhưng chắc chắn quý Cursilitas vẫn luôn nắm lấy tay Thầy 
để đầu nguyện liên lỉ cho cơn đại dịch nay tạm bớt dần.

Trong ngày đại lễ Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô Tông 
Đồ bổn mạng của phong trào Cursilo tại  Giáo xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm, trực thuộc Giáo Phận Calgary. Giáo xứ cầu 
nguyện cho từng thành viên (Cursilitas) và gia đình của 
từng người. Xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành và gìn gia 
đình chúng ta cùng hiệp thông và nắm lấy tay Thầy trong 
mọi hoàn cảnh. Cùng chúc mừng xin Hai Thánh Tông Đồ 
Phê Rô và Phao Lô luôn bầu cử cùng Thấy Chí Thánh ban 
nhiều hồng phúc và sức khỏe đến từng người hy vọng trong 
những ngày tháng sắp tới chúng ta có cơ hội gặp lại nhau 
trong Thầy. Chúc mừng.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG NHÓM TÔNG ĐỒ  TRẺ.

Giáo xứ chúc mừng bổn mạng các Bạn Tông Đồ Trẻ dịp lễ 
kính Hai Thánh Tông Đồ Phê Rô và Phao Lô. Trước nhất 
xin chân thành cám ơn những hy sinh vất vả của từng phụ 
huynh cứ mỗi dịp lễ đã đưa đón các em tham dự thánh lễ 
hoặc những buổi tập dợt thánh vũ. Giáo xứ cầu xin Hai 
Thánh Tông Đồ Phê Rô và Phao Lô bầu cử cho các em luôn 
mạnh dạn tiến bước như gương Hai Vị Thánh đã từng hăng 
say rao giảng Tin Mừng của Chúa mà các em đang nhận 
làm bổn mạng. Đồng thời cùng chúc mừng và mời gọi các 
em hãy cùng nhau đến với Thánh Đường để tiếp tục trở lại 
thực hiện phục vụ cộng đòan rất tốt đẹp trong những năm 
tháng trước đây. 

Chúc mừng.



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 21 NĂM THỤ PHONG LINH 
MỤC CHA XỨ GIOAN B. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 
30/6/2000 - 30/6/2021

Cộng đoàn Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm hân hoan chúc mừng 
Cha Chánh Xứ, nhân dịp mừng kỷ niệm 21 năm thụ phong Linh 
Mục. Xin Thiên Chúa thương ban tràn đầy ơn sủng Ngài xuống 
trên Cha, để Cha tiếp tục sứ mạng Chúa đã uỷ thác, là trông nom 
và chăm sóc đoàn chiên của Chúa.Xin cộng đoàn đến hiệp dâng 
thánh lễ và cầu nguyện cho Cha trong ngày đặc biệt này.

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THỤ PHONG LINH 
MỤC CHA PHÓ GIUSE PHẠM CÔNG LIÊM 
26/6/2006 - 26/6/2021

Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chúng con nguyện 
xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban muôn phúc lành cho Cha, để 
vị mục tử mà Chúa đã chọn hoàn thành xuất sắc sứ mạng tông 
đồ Chúa trao. Xin hết lòng cảm ơn Cha vì những hy sinh, nỗ lực 
đã giúp cho các hoạt động Thông tin, Hội đoàn trong Giáo xứ 
ngày càng phát triển. 
Cũng cầu chúc cha phó xứ mãi tràn đầy Ơn Chúa, luôn an bình, 
khỏe mạnh và với sự tận tình phục vụ sẽ nhận được sự đồng cảm, 
đồng tâm và đồng thuận để mọi thành phần dân Chúa trong gia 
đình giáo xứ  là một cộng đoàn: đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.
HĐMV GXTVSL 
Xin Chúc Mừng

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG

Thông báo về việc Phát hành Đặc San Nhân ngày Khánh Thành 
Linh Đài Đức Mẹ La Vang Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 

Kính Chào quý Cha, quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta 

Nhân ngày Đại hội Đức Mẹ La Vang lần IV và cũng là ngày Đại 
lễ Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ Vinh Sơn 
Liêm Calgary Alberta vào trung tuần tháng 8/ 2021 

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm xin được kêu 
gọi tất cả mọi thành phần đoàn thể, cá nhân cùng tham gia đóng 
góp bài vở để phát hành một đặc san chủ đề về Đức Mẹ La Vang 
thể hiện qua các thể loại như Ca khúc, Thơ, Văn, bút ký, hồi ký, 
những mẩu chuyện thuật lại từ những người đến khấn cầu xin 
Mẹ Maria và được ơn,..chuyện vui, mẹo vặt,… 

Rất hoan nghênh và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia cộng tác của 
quý vị. Mong rằng thời gian tới chúng tôi sẽ nhận được sự cộng 
tác quý báu của quý vị. Các bài vở, ảnh gửi kèm theo bài viết 
xin gửi qua địa chỉ email: St.vsl@telus.net hoặc điện thoại số: 
(587)889-7907 (Ông Ánh)  bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 15/ 
7/2021 .

TIỀN THU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN 20/6/2021
  

1. Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy  $    310.00
2. Thánh lễ 6 giờ 30 chiều  thứ Bảy  $    415.00.
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $ 1,645.00 
4. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật  $    885.00
5. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật  $ 1,255.00

CỘNG 5 LỄ     $ 4,505.00

Quỹ Xây Dựng    $    575.00 
Đài Đức Mẹ La Vang    $ 1,100.00
Bán Lon      $    160.00

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN   $ 6,345.00

GHI NHẬN “QUÀ XÂY DỰNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA 
VANG” CHÚA NHẬT 13/6/21.

1. Chị Nguyễn Phượng #642 Kincora   $1,000.00 (20/6)
2. A. C Nguyễn Thọ #526  $   100.00 (20/6)

Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang.
Quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm bảng Tri Ân, 
Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các Linh Hồn sau Đài Đức Mẹ 
La Vang,  kể từ trước, bây giờ và tương lai của các gia đình.
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TIỀN THU CHÚA NHẬT 20/6, SỐ TIỀN TRÊN $50

 Chị Nguyễn Tố Phượng # Kinica $1,000.00
154 Cô Nguyễn Thị Nguyệt Dần  $210.00
23 A. C Châu Tuyên & Hạnh  $200.00
69 Bác Dương Thị Nhung   $200.00
84 A. C Lâm Thanh & Đồng  $200.00
8 Ô. B Cố Bùi Hùng & Hương  $150.00
365 A. C Trần Quang & Thủy  $150.00
32 Ô. B Đặng Anthony & Tân  $100.00
96 A. C Lê Trần Trương Phúc  $100.00
222 A. C Nguyễn  Quang & Tâm  $100.00
280 Ô. B Pham Giao & Ngọc  $100.00
356 Chị Trần Phương Lan   $100.00
450 A. C Lưu Khải & Uyên   $100.00
526 Bà Nguyen Thủy Kim Tho  $100.00
683 A. C Lê  Anh & Huỳnh   $70.00
39 A. C Đào Hòa & Minh   $60.00
226 Ô. B Rossi Nguyễn & Thanh  $60.00
297 A. C Phạm  Lưu & Thủy  $60.00
318 A. C Phan  Thạch & Trâm  $60.00
71 A.C Hồ  Hoàng & Thanh  $50.00
126 A. C Nguyễn Bé & Nhung  $50.00
143 Nguyễn Đức Dũng   $50.00
 Ẩn Danh 1    $50.00
341 A. C Trần Đương & Huệ  $50.00
343 A. C Trần Hà & Thảo   $50.00
476 A. C Nguyễn Phú & Hiền  $50.00
588 A. C Ha Minh Sang   $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP, 
TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA 

QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 7

1. Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng lễ 
cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời.

2. Trong năm Kính Thánh Giuse dành ơn Toàn Xá đến các 
linh hồn, qúy cha thường xuyên ra viếng mộ vào lúc 10g15 
thuộc nghĩa trang Thánh Vinh Sơn Liêm mỗi sáng thứ Bảy

3. Nếu gia đình nào muốn mời đọc kinh giỗ tại nghĩa trang 

O D Y S S E Y
A U T O  R E P A I R  &  T I R E

Sửa Xe Chuyên Nghiệp * Kỹ Lưỡng * Giá Hợp Lý
Chuyên sửa chữa, bảo trì máy móc cho tất cả các loại xe Âu - Mỹ - Nhật - Hàn Quốc

Kiểm tra bảo hiểm, trước khi mua hay bán, xe ngoài tỉnh hoặc từ Mỹ
125-1725 32 Ave NE           Tel: 403-230-6889 (Thành hoặc Tuân)

Hân hạnh phục vụ qúy khách!
Odyssey would like to support the church by offering 10% to all staff and volunteers. As well, 5% will go back to 

St. Vincent Liem Parish (parishioners just need to mention they are from St. Vincent Liem Parish

vào đúng ngày giỗ cho người thân xin cho chúng con biết để 
tiện sắp xếp
Xin quý vị trong gia đình cùng hiệp thông với quý cha theo ngày 
qua đời cầu nguyện cho họ
1. Bà Maria Phạm Thị Mừng, 73 tuổi. Mất ngày 10/7/08. 

Dâng lễ Thứ Bảy. 10/7/21.
2. Bà Maria Trần Thị Quý, 74 tuổi. Mất ngày 11/7/00. 

Dâng lễ Chúa nhật. 11/7/21.
3. Ông Giuse Lâm Cho , 90 tuổi. Mất ngày 15/7/11. Dâng 

lễ Thứ Năm. 15/7/21
4. Ông Giuse Nguyễn Văn Vang ,75 tuổi. Mất ngày 

16/7/08. Dâng lễ Thứ Sáu 16/7/21
5. Bà Maria Lưu Thị O, 61 tuổi. Mất ngày 18/7/11. Dâng 

lễ Chúa nhật 18/7/21.
6. Ông Giuse Nguyễn Tân Văn,  81 tuổi. Mất ngày 

18/7/15.Dâng lễ Chúa nhật 18/7/21.
7. Bà Maria Phạm Thị Sim,  87 tuổi. Mất ngày 

19/7/2015.Dâng lễ Thứ Hai 19/7/21.
8. Ông Phanxico X Nguyễn Văn Hân,  75 tuổi. Mất ngày 

19/7/04. Dâng lễ Thứ Hai. 19/7/21.
9. Bà Maria Nguyễn Thị Cậy, 78 tuổi. Mất ngày 20/7/08. 

Dâng lễ Thứ Ba 20/7/21.
10. Bà Maria Madalena Nguyễn Thị Út,80 tuổi. Mất ngày 

20/7/2019. Dâng lễ thứ Ba 20/7/2021.
11. Bà Rosa Trần Thị Lãm, 79 tuổi. Mất ngày 23/7/2016.

Dâng lễ Thứ Sáu.  23/7/21.
12. Bà Maria Nguyễn Thị Đào, 82 tuổi. Mất ngày 

24/07/2016. Dâng lễ  Thứ Bảy.  24/7/21.
13. Ông Anton Vũ Kim Ngọc, 80 tuổi. Mất ngày 26/7/07.

Dâng lễ Thứ Hai. 26/7/21.
14. Anh Gioan Lưu Mai Khương, 44 tuổi. Mất ngày 

29/7/00. Dâng lễ Thứ Năm 29/7/21.
15. Ông Giuse Mai Hoài Anh, 72 tuổi. Mất ngày 30/7/17. 

Dâng lễ Thứ Sáu. 30/7/21.

GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN


