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30        CHÚA NH一T 22 MÙA TN. 
            Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Công ích đ逢嬰c th詠c hi羽n đ亥y đ栄 nh医t 荏 đâu?
T. Công ích đ逢嬰c th詠c hi羽n đ亥y đ栄 nh医t trong c瓜ng đ欝ng chính tr鵜, bi院t b違o v羽 và c鰻 
v┡ thi羽n ích c栄a xã h瓜i dân s詠 c栄a các công dân và các t鰻 ch泳c trung gian mà không 
quên thi羽n ích chung c栄a gia đình nhân lo衣i.

CHIA S引

Ng逢運i đ運i th逢運ng nói: “Kim ch雨 có đ亥u.” T瑛 đ挨n v鵜 nh臼 bé nh逢 trong m瓜t gia đình đ院n 
t亥m c叡 qu嘘c gia, qu嘘c t院 đ隠u c亥n có ng逢運i đ泳ng đ亥u đ吋 đi隠u hành, lãnh đ衣o đ吋 cho công 
vi羽c êm xuôi, t嘘t đ姻p.
Qu嘘c gia, hay c瓜ng đ欝ng chính tr鵜 ph違i  bi院t th詠c hi羽n m瓜t cách đ亥y đ栄 công ích. Ngh┄a 
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CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - Ngày 30 Tháng 08, Năm 2020

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 Lｫ
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

HｿI ĐｹNG MﾋC Vﾋ 
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 9668

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

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

GIÁO Xﾏ THÁNH VINH SbN 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

AＴi Hじi Thánh Mｄu La Vang lＺn III
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là bi院t b違o v羽, và c鰻 v┡ thi羽n ích c栄a xã h瓜i dân s詠 c栄a 
các công dân và các t鰻 ch泳c trung gian mà không quên 
thi羽n ích chung c栄a gia đình nhân lo衣i.
Ng逢運i đ泳ng đ亥u đ吋 th詠c hi羽n các công ích ph違i là ng逢運i 
khôn ngoan, tài đ泳c. Ng逢運i không có tài n<ng mà lãnh đ衣o 
s胤 d磯n đ院n s詠 th医t b衣i, đ厩 v叡. Ng逢運i không có đ泳c mà lãnh 
đ衣o s胤 đi đ院n tham lam, tàn b衣o, tiêu di羽t l磯n nhau.

31        Th泳 Hai. 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
 

THÁNG CHÍN

Ý C井U NGUY烏N TRONG THÁNG:
C亥u cho các ngu欝n tài nguyên c栄a trái đ医t không b鵜 
c逢噂p đo衣t, nh逢ng đ逢嬰c chia s飲 công b茨ng và tôn tr丑ng.
 

01        Th泳 Ba. 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37
02        Th泳 T逢.  1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
03        Th泳 N<m. 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11 
            Thánh Grêgôriô C違, Ghtsht. L宇 nh噂.
04        Th泳 Sáu đ亥u tháng. 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
05        Th泳 B違y đ亥u tháng. 1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5
06         CHÚA NH一T 23 MÙA TN. 
             Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

THÔNG BÁO
M洩NG L右 THÁNH MONICA B蔚N M萎NG H浦I 
CÁC BÀ M因 (L宇 11:00 AM, Chúa Nh壱t 30/8)

Vào ngày Th泳 N<m 27/8/20, Giáo H瓜i m瑛ng l宇 Thánh 
Monica b鰻n m衣ng H瓜i Các Bà M姻. Giáo x泳 chúng ta 
cùng chúc m瑛ng và c亥u nguy羽n cho Quý Bà, quý Ch鵜 
Em H瓜i Các Bà M姻 trong Giáo X泳 và nh英ng ai mang 
tên Thánh Monica. Thánh Monica đã hy sinh, kiên 
nh磯n c違 cu瓜c đ運i c亥u nguy羽n, ch<m sóc, d逢叡ng d映c 
và làm g逢挨ng sáng cho c違 gia đình, giúp gia đình tr荏 
v隠 v噂i Chúa, đ員c bi羽t là Augustino, đã đ逢嬰c r穎a t瓜i, 
tr荏 thành linh m映c, giám m映c và sau khi qua đ運i đã 
đ逢嬰c phong thánh l噂n trong Giáo H瓜i. Chúng con s胤 
dâng Thánh L宇 lúc 11 gi運 sáng Chúa nh壱t 30/8/20 c亥u 
nguy羽n cách riêng cho các ng逢運i m姻, kính m運i quý bà 
đ院n tham d詠 Thánh L宇. 

T萎 愛N CHÚA VÀ M因 LAVANG CÙNG THÁNH 
VINH S愛N LIÊM. TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN

Kính th逢a quý Cha, quý thành viên H瓜i đ欝ng M映c V映, 

quý H瓜i đoàn, Ca đoàn , Ban, Ngành cùng toàn th吋 quý 
C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em.

A衣i D鵜ch Covid 19 v磯n đang x違y ra trên toàn th院 gi噂i, 
chúng ta không ng瑛ng đã và ti院p t映c c亥u nguy羽n cho 
C挨n A衣i D鵜ch chóng tan, s噂m có thu嘘c ch栄ng ng瑛a đ吋 
m丑i ng逢運i t瑛 già đ院n tr飲, t瑛 ng逢運i kh臼e đ院n các b羽nh 
nhân, t瑛 gia đình, n挨i làm vi羽c và c違 trong các nhà 
d逢叡ng lão, các b羽nh vi羽n mong đ逢嬰c g員p g叡 nhau; Và 
các tôn giáo, m丑i ng逢運i đ逢嬰c đ院n th運 ph逢嬰ng  Th逢嬰ng 
A院. A嘘i v噂i ng逢運i Công giáo, chúng ta đ院n v噂i Thánh 
đ逢運ng tham d詠 các thánh l宇 và g員p g叡 nhau trong ni隠m 
tin n挨i Chúa là Cha.

Chúng con cùng v噂i Quý V鵜 c違m t衣 挨n Chúa cho Giáo 
x泳 chúng ta có 3 ngày A衣i H瓜i Thánh M磯u La Vang l亥n 
Th泳 III đ逢嬰c m丑i s詠 t嘘t đ姻p: T瑛 th運i ti院t cho đ院n s詠 
giúp đ叡 b茨ng vi羽c B違o tr嬰 và xin Kh医n; t瑛 s詠 chu育n b鵜 
r医t chu đáo t瑛 quý Thành viên HAMV, Ban Ph映ng V映, 
A丑c Sách, Ban Trang Trí, Ban 域m Th詠c, Ban Thông 
Tin, Hình 謂nh, Âm Thanh, cho đ院n  vi羽c có đ逢嬰c các 
Anh Ch鵜 Em thi羽n nguy羽n viên đã hy sinh tài chánh, 
gi運 gi医c, tài khéo đ吋 hình thành m瓜t A衣i H瓜i Thánh 
M磯u La Vang l亥n th泳 III, trong đ挨n gi違n nh逢ng th壱t 
医m cúng qua các Thánh l宇, các cu瓜c r逢噂c, nh英ng b英a 
<n nh姻 sau m厩i Thánh l宇. Aang khi nhi隠u n挨i t瑛 các 
trung tâm hành h逢挨ng l噂n t瑛 Vi羽t Nam đ院n H違i Ngo衣i 
không t鰻 ch泳c đ逢嬰c. Aây là 挨n phúc l噂n lao cho Giáo 
x泳 chúng ta có đ逢嬰c s詠 ki羽n tr丑ng đ衣i này hi羽p thông 
v噂i m丑i n挨i c亥u nguy羽n v噂i ch栄 đ隠 “ Bên M姻 La Vang, 
thoát c挨n gian nan”. Ch逸c ch逸n  v噂i s詠 m衣nh d衣n, hy 
sinh c栄a m厩i chúng ta, tin ch逸c m瓜t ngày g亥n đây Chúa 
s胤 th逢挨ng đoái nhìn và s噂m c医t đi nh英ng khó kh<n và 
nh運 l運i b亥u c穎 c栄a M姻 La Vang, Chúa ban 挨n cho t医t 
c違 nh英ng ai ch衣y đ院n v噂i M姻 và nh運 M姻 đ逢嬰c t医t c違 
nh英ng 挨n phúc chúng ta c亥u xin. Ni隠m t詠 hào là con 
Chúa, chúng ta đ逢嬰c đ院n t衣 挨n lòng th逢挨ng xót Chúa 
v隠 m員t thiêng liêng. Ngoài ra, chúng ta còn đ逢嬰c quý 
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ân nhân giúp cho m厩i ng逢運i có c栄a <n nh姻 sau 3 ngày  
nh逢 Bánh Bao, Xôi, Ch違 Giò, Hoành Thánh, Bánh Mì, 
Ch違 Cá và N逢噂c u嘘ng nguyên ch医t. Th壱t đ亥y tràn ni隠m 
vui và cùng tri ân.

Giáo x泳 chân thành tri ân nh英ng ng逢運i đã b違o tr嬰 th詠c 
ph育m cho A衣i H瓜i Lavang k┻ III 2020

- Anh Chi T嘘ng Lan: bánh Bao
- Ch鵜 Oanh: Giò ch違
- Anh Ch鵜 Hòa Phu挨ng: Xôi.
- M姻 con Dì B違y: bánh da L嬰n.
- Ông Bà Kho違nh (Lethbridge): Hoành Thánh chiên.
- Ông Bà C嘘 Tri H欝ng: Bánh mì và đ欝 chua.
- Anh ch鵜 Ánh Th栄y: 550 chai n逢噂c tinh khi院t
- Anh Ch鵜 C育n Vui: 6 cases n逢噂c chai
- Ông Bà Thanh Hà (ph荏 s嘘 1):  $200
- Bà Chí:  $100.

- Và các Anh Ch鵜 Em đã giúp cho vi羽c đóng h瓜p và 
phân phát sau các Thánh l宇 trong 3 ngày A衣i H瓜i, xin 
chân thành c違m t衣.

CH姶愛NG TRÌNH GIÁO LÝ THI蔭U NHI 2020-2021

We are very excited to announce the resumption of the 
Children Catechist program at our parish, St. Vincent 
Liem. As of September 19, 2020, classes will recom-
mence under modiied schedule and hours. The children 
Catechist program at Saint Vincent Liem will be taking 
a modiied approach to classes going into the 2020/21 
school year. 

Ban Giáo Lý Thi院u Nhi r医t vui m瑛ng xin thông báo 
ch逢挨ng trình giáo lý thi院u nhi trong giáo x泳 Thánh Vinh 
S挨n Liêm s胤 khai gi違ng l衣i vào ngày 19 tháng 9 n<m 
2020. Gi運 h丑c s胤 đ逢嬰c thay đ鰻i cho thích 泳ng v噂i hoàn 
c違nh c栄a đ衣i d鵜ch Covid-19

Changes to our Protocol & Class Times
Thay đ鰻i v隠 qui lu壱t & gi運 h丑c

We have established our Infection Prevention and Con-
trol measures and have made changes to our classroom 
policies in order to keep everyone safe. Included below 
are a few changes we have introduced to keep you and 
your children healthy and safe.

Ban giáo lý đã quy đ鵜nh ph逢挨ng ch院 ng<n ng瑛a và ng<n 
ch員n s詠 lan nhi宇m c栄a b羽nh đ衣i d鵜ch và đã thay đ鰻i n瓜i 
quy trong l噂p h丑c đ吋 gi英 an toàn cho m丑i ng逢運i. Sau đây 
là nh英ng thay đ鰻i Ban Giáo Lý đã đ逢a ra đ吋 gi英 s詠 an 

toàn cho quý v鵜 và con em c栄a quý v鵜. 

Class Days and Hours
Ngày gi運 cho các l噂p h丑c

Please note:
Xin l逢u ý:

- We will not be resuming classes for Kindergarten at 
this time. It is unlikely that all Kindergarten students 
will be able to consistently and strictly abide by physical 
distancing recommendations, respiratory etiquette mea-
sures, and proper hand hygiene protocols.
- We will not be resuming classes for Grade 7 and  8 
instead these students will be offered to connect with Eu-
charist Youth Group for project related activities.

- Ban Giáo Lý Thi院u Nhi s胤 không m荏 l噂p m磯u giáo 
trong th運i gian còn b羽nh đ衣i d鵜ch vì Ban Giáo Lý không 
th吋 kh鰯ng đ鵜nh đ逢嬰c là các em nh臼 M磯u giáo s胤 nh噂 tuân 
theo qui lu壱t gi英 kho違ng cách an toàn 2 mét và gi英 vê 
sinh cho bàn tay đúng cách.
- Ban Giáo Lý Thi院u Nhi s胤 không m荏 l衣i l噂p 7 & l噂p 8 
và s胤 khuy院n khich các em tham d詠 vào các sinh ho衣t c栄a 
Thi院u Nhi Thánh Th吋.

In order to reduce the number of students in the class-
room at any given time, we have made some temporary 
changes to our class days and hours. Students will attend 
class once Saturday every month.

Nh茨m đ吋 gi違m b噂t s嘘 h丑c sinh trong l噂p h丑c, Ban Giáo 
Lý đã t衣m th運i thay đ鰻i ngày gi運 h丑c c栄a các l噂p hoc. 
Các h丑c sinh s胤 đ院n l噂p vào m瓜t th泳 b違y m厩i tháng

- Grade 1 and Grade 2:   First Saturday of every month from 
5:00 pm -5:45 pm
- Grade 3:  Second Saturday of every month from 5:00 pm – 
5:45 pm 
- Grade 4 and Grade 5:   Third Saturday of every month from 
5:00 pm – 5:45 pm
- Grade 6:   Last Saturday of every month 5:00 pm – 5:45 pm

- L噂p 01 và l噂p 02:   Ngày th泳 B違y đ亥u tháng t瑛 5:00 pm 
đ院n 5:45 pm
- L噂p 03:   Ngày th泳 B違y th泳 hai m鰻i tháng t瑛 5:00 pm đ院n 
5:45 pm
- L噂p 04 và l噂p 05: Ngày th泳 B違y th泳 ba m鰻i tháng t瑛 5:00 
pm đ院n 5:45 pm
- L噂p 06:Ngày th泳 B違y cu嘘i tháng t瑛 5:00 pm đ院n 5:45 pm

Policies & Procedures
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N瓜i quy & Ti院n trình

• In an effort to maintain a healthy and safe program, we 
will be minimizing student density. 
• Students will be seated at their own table and a mini-
mum of 2 meters apart.
• Students are required to bring their own masks in order 
to be allowed in the classroom. 
• Student will need to bring their own pencils, eraser, and 
pencil sharpener.
• Students will be screened with a contactless thermom-
eter before entering the classroom. For safety of all fam-
ilies and teachers, any student exhibiting high tempera-
tures will not be allowed to enter the classroom. (Parents 
will need to wait to ensure that children have passed the 
screening procedure before leaving the church building.)
• An enhanced cleaning and disinfecting routine for 
desks, chairs and touch points will occur prior to and af-
ter each class period.
Common use of our hall way Area will be unavailable for 
parent congregating outside the classroom. Please wait in 
your car or anywhere that maintains physical distancing 
for your child to inish class.

• Nh茨m đ吋 gìn gi英 cho ch逢挨ng trình giáo lý thi院u nhi 
đ逢嬰c lành m衣nh và an toàn, Ban Giáo Lý s胤 gi違m thi吋u 
s嘘 h丑c sinh trong m鰻i l噂p h丑c theo đúng kho違ng cách an 
toàn ( 2 m)
• H丑c sinh s胤 ng欝i t衣i bàn v噂i kho違ng cách 2 mét
• H丑c sinh ph違i đem theo và đeo kh育u trang, đem theo bút 
chì, gôm (t育y), và đ欝 chu嘘t bút chì. Ban giáo lý s胤 không 
cho m逢嬰n bút chì, gôm, và đ欝 chu嘘t đ吋 gi違m thi吋u s詠 lan 
nhi吋m c栄a Covid-19
• H丑c sinh s胤 đ逢嬰c ki吋m tra b茨ng nhi羽t k院 không va ch衣m 
tr逢噂c khi vào l噂p. Vì s詠 an toàn và s泳c kh臼e c栄a m丑i 
ng逢運i, b医t c泳 h丑c sinh nào có nhi羽t đ瓜 cao s胤 không đ逢嬰c 
cho vào l噂p h丑c. Ph映 huynh c亥n ph違i đ嬰i đ吋 bi院t là con 
em c栄a mình qua đ逢嬰c s詠 ki吋m tra tr逢噂c khi ra v隠
• T<ng c逢運ng thông l羽 làm s衣ch và t育y trùng các bàn gh院 
và nh英ng ch厩 hay va ch衣m s胤 đ逢嬰c làm tr逢噂c và sau m鰻i 
gi運 h丑c
Quý v鵜 ph映 huynh s胤 không đ逢嬰c s穎 d映ng hành lang 
ngoài các l噂p h丑c đ吋 đ嬰i đón con em. Xin vui lòng đ嬰i 
trong xe ho員c b医t c泳 n挨i nào mà quý v鵜 gi英 đ逢嬰c kho違ng 
cách an toàn

Student Hygiene
V羽 sinh c栄a h丑c sinh

We have enacted several steps to ensure that the class-

room is a clean and hygienic environment. We ask that 
you support our efforts by following these basic guide-
lines for student hygiene. Please remember that these 
protocols are meant to protect all students, volunteered 
teachers and families.

Ban Giáo Lý đã ban hành vài qui lu壱t nh茨m b違o toàn môi 
tr逢運ng c栄a các l噂p h丑c đ逢挨c s衣ch s胤 và v羽 sinh. Chúng 
con xin quý v鵜 tr嬰 giúp s詠 c嘘 g逸ng này b茨ng cách th詠c 
thi nh英ng qui lu壱t c<n b違n v隠 v羽 sinh. Xin bi院t và thông 
c違m là nh英ng qui lu壱t này đ逢嬰c đ員t ra nh茨m đ吋 b違o v羽 an 
toàn cho t医t c違 các h丑c sinh, th亥y cô tình nguy羽n viên và 
m丑i gia đình 

• Having students bring their own pencils, eraser, and 
pencil sharpener.
• Encouraging proper student hygiene. Students must 
wash their hands before coming to class. They will be 
required to use hand sanitizer when entering and exiting 
the building. Please train them on how to do it:  cover all 
areas completely (including palms, back of each hand, 
between ingers, thumbs and under nails) and rub until 
dry (about 20 seconds). 
• Providing your child with a mask.
• Ensuring your child does not have a large beverage be-
fore class and that they have used other bathroom facili-
ties, if needed, before attending the class. The bathroom 
facilities at the Church will be closed as a precautionary 
measure.
• Not sending children to class who are ill with fever and/
or infectious respiratory symptoms or other health condi-
tions until they are well again. If you suspect your child 
has contracted any illness, it is important that he/she does 
not attend class until he/she is no longer symptomatic.
• Not sending children to class who have travelled out of 
province in the past 14 days.
• Notifying us if your child (or a person they live with) is 
ill or has travelled out of the province in the past 14 days.

• Xin nh逸c con em mình đem theo vi院t chì, gôm và đ欝 
chu嘘t vi院t chì.
• C亥n lo cho con em mình đem theo kh育u trang. 
• Nh逸c nh荏 con em làm đúng theo qui lu壱t v羽 sinh. Các 
h丑c sinh c亥n ph違i r穎a tay tr逢噂c khi đ院n l噂p. Các em s胤 
ph違i dùng n逢噂c sát trùng khi vào l噂p và khi r運i nhà th運. 
Xin vui lòng h逢噂ng d磯n các em cách làm nh逢 th院 nào: 
bôi n逢噂c sát trùng vào h院t c違 bàn tay (vào lòng bàn tay, 
m員t trên c栄a bàn tay, vào gi英a nh英ng ngón tay, ngón cái 
và d逢噂i móng tay) và chà xoa cho đ院n khi bàn tay khô 
(kho違ng ch瑛ng 20 giây)
• Xin đ瑛ng g荏i con em đ院n l噂p khi các em b鵜 nóng và/
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ho員c có tri羽u ch泳ng nhi宇m trùng đ逢挨ng hô h医p ho員c có 
nh英ng tình tr衣ng s泳c kh臼e khác cho đ院n khi các em đã kh臼i 
h鰯n b羽nh. N院u quý v鵜 nghi là con em mình đã nhi宇m b医t c泳 
b羽nh gì, xin gi英 các em 荏 nhà cho đ院n khi các em không 
còn tri羽u ch泳ng gì n英a 
• Xin đ瑛ng g荏i con em đã đi xa ra kh臼i t雨nh Alberta trong 
14 ngày v瑛a qua đ院n l噂p 
• Xin trình báo cho chúng con đ逢挨c bi院t n院u con em mình 
(ho員c ng逢運i con em mình s嘘ng v噂i) b鵜 b羽nh ho員c đã đi ra 
kh臼i t雨nh Alberta trong 14 ngày v瑛a qua

We will: (Ban Giáo Lý s胤: )
• Provide a staggered entry, so only one family at a time 
is in the church hall way for admittance to class and/or to 
pick-up your children.
• Implement an enhanced hygene for students, volunteered 
teachers and administration; implement a cleaning and dis-
infecting routine for equipment and frequently touch sur-
faces.
• Strongly recommend parents who enter the church wear 
masks. The volunteered teachers and other volunteers will 
also wear masks and gloves.
• Provide and encourage regular use of hand sanitizers 
upon entering and exiting the Church 

• X院p đ員t cho các em đ院n và đ逢嬰c đón v隠 xen k胤 đ吋 ch雨 có 
m瓜t gia đình vào trong hành lang và h瓜i tr逢運ng v噂i kho違ng 
cách an toàn
• T<ng c逢運ng th詠c hành v羽 sinh cho h丑c sinh, th亥y cô và 
ban đi隠u hành; th詠c hành th逢運ng l羽 vi羽c làm s衣ch và t育y 
trùng cho máy móc và nh英ng ch厩 hay va ch衣m
• Xin nh逸c các ph映 huynh đeo kh育u trang khi vào nhà th運. 
T医t c違 thành viên trong Ban giáo lý s胤 c┡ng đeo kh育u trang 
và bao tay
• S胤 có và luôn th逢運ng xuyên khuy院n khích s詠 dùng n逢噂c 
sát trùng khi vào và r運i nhà th運

We thank you wholeheartedly for your efforts to adhere 
to these policies. We wish classes could resume as nor-
mal. During this transitional period, it is important we 
all do what we can to keep our Church and our commu-
nity safe.  

Chúng con xin thành th壱t cám 挨n s逢 nhi羽t tình h嬰p tác c栄a 
quý ph映 huynh trong vi羽c thi hành nh英ng h逢噂ng d磯n v隠 v羽 
sinh và an toàn. Chúng con ao 逢噂c là các l噂p h丑c đ逢嬰c tr荏 
l衣i bình th逢運ng nh逢 tr逢噂c. Trong th運i gian này, đi隠u quan 
tr丑ng nh医t là chúng ta cùng làm nh英ng gì có th吋  đ吋 gi英 
cho Nhà Th運 và c瓜ng đoàn chúng ta đ逢嬰c an toàn. 姶u tiên 
c栄a Ban Giáo Lý Thi院u Nhi v磯n là s泳c kh臼e và s詠 an toàn 
c栄a m丑i ng逢運i.

Keep well and we really look forward to seeing your chil-
dren in-person soon

Mong m丑i ng逢運i luôn kh臼e m衣nh và r医t mong đ逢嬰c g員p l衣i 
các em h丑c sinh trong m瓜t ngày th壱t g亥n.
Xin Chân Thành Cám 愛n Quý v鵜 ph映 huynh và c瓜ng đoàn.
Tr逢荏ng Ban Giáo Lý Thi院u Nhi Cô Lê Minh (403) 701-
4381. Thành viên HAMV gi噂i tr飲 Michael Nguy宇n (403) 
615-9568.

RAO HÔN PH渦I (L亥n III)

Có ch鵜 Maria Ainh Th鵜 Thanh Thuý, con ông Aôminicô Ainh 
V<n Thành và bà Maria Nguy宇n Th鵜 Qu┻, thu瓜c Giáo x泳 
Thánh Vinh S挨n Liêm, Calgary, Alberta, s胤 k院t hôn v噂i anh 
Phòng V悦 Trí, con ông Phòng T逢 Phát và bà Quách Kim Hoa 
ng映 t衣i Calgary, Alberta.

Ai bi院t đôi hôn nhân có ng<n tr荏 gì xin cho bi院t.

DANH SÁCH NH頴NG GIA AÌNH CÓ NG姶云I QUA 
A云I THÁNG 9.

Kính báo và m運i quý gia đình đ院n tham d詠 thánh l宇 lúc 
6 gi運 các bu鰻i chi隠u trong tu亥n theo ngày ng逢運i thân 
qua đ運i

1. Ông Vincente V┡ Aình Li羽u 82 tu鰻i. M医t ngày 
02/09/2001.Th泳 T逢  ngày 02/09/1020.
2. Anh Gioan Baotixita Nguy宇n M衣nh Thông 45 tu鰻i. 
M医t ngày 03/09/1999. Th泳 N<m ngày 03/09/2020
3. Giuse V┡ Tr亥n Don 27 tu鰻i. M医t ngày 06/09/2015.
Chúa nh壱t ngày 06/09/2020.
4. Ông Vincente A員ng V<n Bính 65 tu鰻i. M医t ngày 
06/09/2002. Chúa nh壱t ngày 06/09/2020.
5. Ch鵜 Maria Nguy宇n Kim Ph逢嬰ng 38 tu鰻i. M医t ngày 
12/09/1997.Th泳 Hai ngày 12/09/2020.
6. Ông Giuse Nguy宇n V<n Nhì 86 tu鰻i. M医t ngày 
13/09/2012.Th泳 Hai ngày 13/09/2020.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU M蔭N 
XIN C永U R姥I CÁC LINH H唄N.

NH頴NG NG姶云I GIÚP GIÁO X永 TRONG TU井N

Các ch英 vi院t t逸t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti隠n m員t: Tm

1. Nhà hàng  Vân S挨n  N. W  (Ck)#346 $2,000.00
2. A. C Nguy宇n Nhì & Nga (Tm)#206  $320.00
3. Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n (Ck)#159  $100.00
4. Anh Nguy宇n T医n A衣t (Ck) #598  $100.00
5. Ô. B Nguy宇n Rossi & Thanh (Ck)#226 $70..00
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6. Anh Lâm L瓜c (Ck)  #576  $50.00

S渦 TI陰N NH一N A姶営C   $2,640.00

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CN 21 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $1,035.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $1,930.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $1,035.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $610.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,610.00

KH遺N VÀ B謂O TR営 A萎I H浦I TMLV III 

1. Ô.B Tr逢挨ng D┡ng & Vân (Tm)#383 $100.00
2. Ch鵜 Tr亥n Hi隠n (Tm)#309  $200.00
3. A. C M衣ch Hi隠n & Hu羽 (Tm) #111 $100.00
4. A. C Tr亥n Phát &Loan (Tm) #364 $300.00
5. A. C Nguy宇n Nhì & Nga (Tm #206 $300.00
6. Không tên (Tm)   $50.00
7. A. C Ph衣m Huy隠n & H逢ng (Ck)#170 $100.00
8. A. C Lê Ti院n & Liên (Tm)#103 $150.00
9. Ch鵜 Cao Th鵜 Hu羽 (Tm) #12  $50.00
10. A. C Bùi B違o & T挨 (Tm)#484  $100.00
11. Ch鵜 Nguy宇n Hòa (Tm) #165  $50.00
12. A. C Phan Ph逢挨ng & Linda (Ck)#315 $250.00
13. Không Tên (Tm)   $200.00
14. Không Tên (Tm)   $40.00
15. Ch鵜 Nguy宇n Kim Th挨 (Tm)#526 $100.00
16. Bác Lê Aào (Tm) #87  $100.00
17. A. C L逢挨ng & Xuân (Tm) #72 $50.00
18. Anh Nguy宇n Hi羽p (Tm)  $50.00
19. Anh Nguy宇n Thi羽u (Tm)#  $100.00
20. A. C Tr亥n Hoàn & M瑛ng (Tm)#367 $100.00
21. Ông C嘘 Thanh (Tm) #216  $100.00
22. Ô. B Nguy宇n Tôn & Nary (Tm)#460 $100.00
23. Anh Nguy宇n Aông (Tm)#556  $50.00
24. Nhà Hàng Vân S挨n (Ck)#346  $2,000.00
25. A. C Aoàn Bình & H逢挨ng (Tm)#456 $300.00
26. Ô. B Nguy宇n Lâm & Nhài (Tm)#182 $70.00
27. A. C Nguy宇n Lam & Ph医n (Tm)#183 $100.00
28. Ô. B Ainh Hi院n & Nhi羽m (Tm)#43 $60.00
29. A. C Cao Thái & Quyên (Tm) #20 $100.00
30. A. C Tr亥n Hoàng & Ph逢嬰ng #347 $100.00
31. Ch鵜 Nguy宇n Thu (Tm) ?  $200.00
32. A. C Tr亥n Hà & Th違o (Tm)#343 $200.00
33. (Tm)   #818  $200.00
34. A. C Hu┻nh Tu医n & Ph逢挨ng (Ck)#82 $100.00
35. A. C Phúc & Duyên Arlington VA $100.0 USD
36. Ô. B Rossi & Thanh (Ck)#226 $40.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

382 A. C Tr逢挨ng Cáo & Hòa  $1,000.00
268 Ô. B Nguy宇n X逢挨ng & H逢挨ng $500.00
 West Lemon Grass   $500.00
160 A. C Nguy宇n  Hi羽p & Tuy院t  $350.00
206 A. C Nguy宇n Nhì & Nga  $330.00
250 A. C Nguy宇n Trí & Tuy院n  $280.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $260.00
105 A. C Lê  Tu医n & Ng丑c   $200.00
132 A. C Nguy宇n C壱p & Ánh  $200.00
285 A. C Ph衣m H衣nh & Uyên  $200.00
112 Cô Mai Th鵜 Các   $100.00
183 A. C Nguy宇n Lam & Ph医n  $100.00
234      $100.00
251 A. C C嘘 Nguy宇n Tri & H欝ng  $100.00
266      $100.00
341 Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽  $100.00
343 A. C Tr亥n  Hà & Th違o   $100.00
430 Bác Tr亥n B衣ch Y院n   $100.00
447 A. C A厩  Nh挨n & H逢運ng  $100.00
450 A. C L逢u Kh違i & Uyên  $100.00
623 A. C L逢挨ng Hi隠n & Huy  $100.00
231 A. C Nguy宇n  Th衣ch & Thanh  $70.00
219 A. C Nguy宇n Ph逢噂c & Trinh  $50.00
261 A. C Nguy宇n H逢挨ng & Tùng  $50.00
276 Cô Ph衣m Th鵜 C壱y   $50.00
288 A. C Ph衣m H逢ng & Ph逢嬰ng  $50.00
399 A. C V┡ Hu┻nh & Y院n  $50.00
476 Anh  Nguy宇n Phú   $50.00
495 A. C Võ Quý & Uyên   $50.00
 Cha BT Ph衣m H逢挨ng   $300.00

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

Xin Chúa th⇔¬ng chúc lành 
và ban muôn ¬n cho Quý Vお
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