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
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403 589 4040

BÍ TÍCH

CHÚA NHẬT XXIV
THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Ngaøy 11 Thaùng 9, Naêm 2022

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
4:30 PM; 6:00 PM
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:
30 phút trước các Thánh Lễ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Bài Đọc 1: Xh 32,7-11.13-14

Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587 889 7907
Phó Nội Vụ
An Phong Lê Châu Tuấn 403 862 3226
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn
403 615 9568
Thư Ký
Maria Nguyễn Phương 403 714 4389
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078

Bài trích sách Xuất hành.
Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi
đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. Chúng đã vội đi ra
ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp
xuống lạy nó, tế nó và nói: ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi
lên từ đất Ai-cập’.” Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: “Ta đã thấy dân này
rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh
nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm
cho ngươi thành một dân lớn.”

Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên
Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại
sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân
mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa
ra khỏi đất Ai-cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài
là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính
danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho
dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và
sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy,
là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng
miền đất ấy đến muôn đời.” Đức Chúa đã thương,
không giáng phạt dân Người như Người đã đe.

Bài đọc 2: 1 Tm 1,12-17
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ
gửi ông Ti-mô-thê.
Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa
chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người
đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước
kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược,
nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành
động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin.
Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy
tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một
kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy và
đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đã đến
thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên
là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giê-su Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi
tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai
sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời. Kính dâng
Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và
duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang
đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tin Mừng: Lc 15,1-32
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều
lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy,
những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với
nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống
với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà
bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia
ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị
mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về
đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói:
‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của
tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay:
trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người
tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người
công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà
chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn,
rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi,
bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung
vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh
mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều
thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội
lỗi ăn năn sám hối.”
Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.
Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho
con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã
chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ
thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống
phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong
vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu
lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người
dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn
heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét
cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta
hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công
cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại
chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa
với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với
cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con
như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta
đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy.
Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và
hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa
cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn
đáng gọi là con cha nữa...’ Nhưng người cha liền bảo
các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc
cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,
rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở
tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng.
Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca
nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem
có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha
cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh
khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào
nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha
coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng
khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy
được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.
Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của
cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết
bê béo ăn mừng!’
“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con
cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của

con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì
em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay
lại tìm thấy.’”

LỊCH PHỤNG VỤ
11

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Xh 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17
Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10)
Thánh Vịnh tuần IV

(Hoặc lễ về Đức Mẹ: Dt 5,7-9 / Ga 19,25-27
(hoặc Lc 2,33-35)) PVGK: Thánh Vịnh Riêng
16

Thứ Sáu - Thánh Cornêliô, Giáo hoàng,		
và Thánh Cyprianô, Giám Mục, Tử Đạo - Lễ nhớ
1Cr 15, 12-20 / Lc 8, 1-3

17

Thứ Bảy - Thánh Robertô Bellarminô, 		
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
1Cr 15,35-37.42-49 / Lc 8,4-15

18

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13
(hoặc Lc 16,10-13) Thánh Vịnh tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:
H. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin
Mừng thế nào?
T. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin
Mừng trong mọi lãnh vực, dù phải hy sinh mạng
sống. (GLHT,571)

CHIA SẺ:
Các thánh sử đã ghi lại những lời Chúa dạy trong
Kinh Thánh, đặc biệt trong bốn sách Tin Mừng.
Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các ngài để
viết một cách trung thực những lời chân lý mà Thiên
Chúa muốn và chỉ viết những điều đó thôi.
Dựa vào những điều Chúa dạy, người tín hữu phải
làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực,
mọi môi trường trong xã hội. Nói theo Thánh Phaolô: “Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, anh
em cứ phải rao giảng Tin Mừng”.
Vào đầu thế kỷ thứ 16, các giáo sĩ Tây Phương sang
Việt Nam để loan báo Tin Mừng cho dân tộc Việt
Nam. Nhận thấy đạo Thiên Chúa dạy cho người ta
biết nguồn cội của Chân - Thiện - Mỹ, nên cha ông
chúng ta đã mau mắn tin theo; nhưng sau đó đã trải
qua ba thế kỷ bị cấm đạo gắt gao.
Ngày nay, chúng ta vẫn tiếp tục làm chứng cho Tin
Mừng trong mọi lãnh vực. Đó là sứ mạng mà Chúa
đã trao phó.
12

Thứ Hai - Danh thánh Đức Maria
1Cr 11,17-26.33 / Lc 7,1-10

13

Thứ Ba - Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục,
Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ
1Cr 12,12-14.27-31a / Lc 7,11-17

14

Thứ Tư - Suy Tôn Thánh Giá - Lễ kính
Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11) / Ga 3,13-17
PVGK: Thánh Vịnh Riêng

15

Thứ Năm - Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ nhớ
1Cr 15,1-11 / Lc 7,36-50

THÔNG BÁO
RAO HÔN PHỐI (LẦN 3)
1. Anh Ivan Rodriguez, con của ông William Rodriguez và bà Regina Paniagua, muốn cưới cô Nguyễn
Cindy, con của ông Nguyễn Quỳnh và bà Lê Liễu.
2. Anh Trần Quang Hoài Bảo, con của ông Trần Chín
và bà Hợp Thị Quang, muốn cưới cô Lương Thị Cẩm
Tiên, con của ông Lương Quang Lâm và bà Nguyễn
Thị Ngọc Thảo.
Nếu ai biết có ngăn trở gì, xin báo cho quý Cha biết.

THƯ, VÉ SỐ, VÉ DỰ TIỆC GỬI VỀ GIA ĐÌNH QUA BƯU ĐIỆN
Kính thưa quý gia đình, chúng con đã gửi về mỗi gia
đình 1 phong bì, trong đó có lời Tạ Ơn Chúa, giúp góp
quỹ T.I.A cho địa phận, 5 vé số và bao thư Hồi báo
tham dự văn nghệ hàng năm của Giáo xứ. Xin quý vị
coi trong hộp thư của gia đình và hồi báo ngay.

XIN TIỀN LẦN 2 CHO QUỸ T.I.A (TOGETHER IN ACTION)
GỬI VỀ ĐỊA PHẬN VÀO NGÀY 10 VÀ 11/9/2022
Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, theo
yêu cầu của tòa giám mục, Giáo xứ chúng ta sẽ giúp
cho Địa Phận số tiền năm nay 2022 là $28,000. Vì vậy
chúng xin quý vị đem bao thư “God loves a cheerful
GIVER” (2 Cor 9:7) Giáo xứ đã gửi về xin qúy vị cầm đi
và cho vào giỏ xin tiền lần Thứ 2 vào các Thánh Lễ Thứ
Bảy ngày 10/9 và Chúa Nhật 11/9/2022. Nếu quên
quý vị có thể cho vào phong bì Đóng Góp khi xin tiền
lần thứ 2 để chúng con gửi về cho Địa Phận thay cho
quý Vị. Số tiền này đều được Giáo xứ cấp giấy khai
thuế vào cuối năm. Đức Giám Mục William kính xin.

HỌP LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ CÁC BÀ MẸ SAU LỄ
11 GIỜ CHÚA NHẬT 11/9/2022
Hai Ban Chấp Hành Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và
Hội Các Bà Mẹ xin kính mời quý thành viên đến họp
sau Thánh Lễ 11 giờ Chúa Nhật ngày 11/9/2022 để
đọc kinh cầu nguyện theo thủ bản và bàn về những
chương trình sắp tới. Kính mời.

HỌP HIỆP SĨ ĐOÀN LÚC 10:15 SÁNG CHÚA NHẬT
18/9/2022
Ban Chấp Hành Đoàn Hiệp Sĩ 14747 kính mời quý
thành viên tham dự cuộc họp vào lúc 10g15 sáng
Chúa Nhật ngày 18/9/2022 để cầu nguyện và bàn
luận chương trình sắp đến. Kính mời.
Đoàn Trưởng : Hoàn San

LỄ THÁNH GIA THẤT, KỶ NIỆM HÔN PHỐI (30/12/22)
Kính thưa quý gia đình, vào ngày thứ Sáu 30 tháng
12 năm 2022 là ngày lễ Thánh Gia Thất. Hàng năm
chúng con tổ chức kỷ niệm Hôn Phối cho quý ông bà
được 25 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm hay
hơn nữa. Để tiện việc xin Phép Lành Tòa Thánh, tổ
chức Thánh Lễ cho trang trọng và chu đáo, xin quý
vị ghi danh ngay tại văn phòng, quý cha hay chương
trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (Chị Ngân 587890-3226)

GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHAI GIẢNG LÚC 10:00 AM THỨ
BẢY NGÀY 10/9/22
Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng - Niên Khóa 20222023, sẽ khai giảng vào lúc 10:00 am thứ Bảy, ngày
10 tháng 9 năm 2022, và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật
Lễ Phục Sinh, ngày 9 tháng 4 năm 2023. Thời gian
học từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi Thứ Bảy. Ban
giảng huấn bắt đầu nhận đơn ghi danh sau các Thánh
Lễ Chúa Nhật: Ngày 7 tháng 8 | Ngày 14 tháng 8 |
Ngày 21 tháng 8 và ngày 28 tháng 8. Hạn chót nhận
đơn là Chúa Nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022. Xin qúy
ban ngành đoàn thể, qúy cụ, ông bà, anh chị em phổ
biến và mời gọi những ai muốn tìm hiểu Đạo Chúa
đến tham dự khoá học này. Mọi chi tiết xin liên lạc
với quý Cha hay Văn Phòng Gíáo Xứ.

GIÁO LÝ ĐỨC TIN KHAI GIẢNG LÚC 3:00 PM THỨ
BẢY NGÀY 10/9/22
Chương trình Giáo Lý từ Địa Phận cho gia đình Công
Giáo, học từ 3:00 pm - 4:15 pm thứ Bảy hằng tuần và
sau đó các em cùng tham dự Thánh Lễ dành riêng
cho các em lúc 4:30 pm.

1. Đây là chương trình Giáo Lý từ lớp mẫu giáo (theo
trường ngoài) đến lớp 8. Xin quý phụ huynh ghi danh
học giáo lý được dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
2. Sẽ có Thánh Lễ lúc 4:30 pm cho các em, xin quý
phụ huynh cùng tham dự Thánh Lễ với các em.
3. Trong Thánh Lễ này, các em có thể tham gia
vào việc phụng vụ như: Công Bố Lời Chúa, Đọc Lời
Nguyện Giáo Dân, Collect Tiền, Dâng Của Lễ, Giúp
Lễ, hoặc tham gia Ca Đoàn. Hơn nữa, quý Cha sẽ
chia sẻ Lời Chúa một cách phù hợp hơn với các em
và bằng tiếng Anh, tiếng Việt giúp các em thăng tiến
hơn trong đời sống Đức Tin.
4. Lệ phí là $50 cho mỗi em. Riêng lớp 3 và lớp 6 sẽ
là $100 cho mỗi em. Mọi thắc mắc xin liên lạc với cô
Trinh (403) 400-3629.

THIẾU NHI THÁNH THỂ VÀ VIỆT NGỮ KHAI GIẢNG LÚC
2:00 PM THỨ BẢY NGÀY 10/9/22
1. Phong trào TNTT với CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
PHÚC ÂM (Weekly Gospel) của Phong Trào nhằm
mục đích bổ túc việc học hỏi và sống Phúc Âm của
tuần lễ đó theo Chu Kỳ Phụng vụ.
2. Phong trào TNTT với CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN
các buổi sinh hoạt hàng tuần qua những Bài Hát,
Băng reo, Điệu Vũ và Trò Chơi nhằm huấn luyện cho
các em để trở thành một người công dân tốt và một
người thanh niên tài giỏi trong xã hội (leadership,
talents, and code of conduct)
3. Phong trào TNTT dạy CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
giúp các em giữ gìn văn hoá của dân tộc tổ chức
các lễ hội như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Sinh
hoạt hè, kính nhớ tổ cha mẹ. Chúng con xin quý phụ
huynh ghi danh cho con em mình sinh hoạt TNTT.
- Thời gian: 2:00 pm - 3:00 pm các thứ Bảy hàng tuần.
- Lệ phí: $30
- Hạn chót ghi danh: Ngày 10 tháng 9 năm 2022.
Đơn ghi danh được để cuối nhà thờ.
Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về PT TNTT
tại website https://veym.ca. Mọi thắc mắc xin liên lạc
với Trưởng Phạm Duy (587) 832-1701.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GÂY QUỸ GIÁO XỨ NGÀY
17/9/2022
Kính thưa quý vị, năm nay Giáo Xứ quyết định tổ
chức buổi văn nghệ gây quỹ tại nhà hàng Regency, sẽ
có các ca sĩ Gia Huy, Nguyễn Hồng Nhung và Quang
Vinh. Giá vé $140.00 VIP, $120.00 vé thường. Xin báo
ngay cho Ban Tổ chức để sắp xếp chỗ). 5 xổ số gửi về
(hồi báo với cuống vé có ghi tên và số phone).
Trưởng Ban Tổ Chức: Ông Ánh (587) 889-7907.

THIẾU NHI THÁNH THỂ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU LÚC
7:00 PM THỨ BẢY NGÀY 10/9/22
7:00 pm - 7:15 pm: Rước đèn, múa lân.
7:15 pm - 7:20 pm: Sinh hoạt vui, nhảy flashmob, ổn
định chỗ ngồi.
7:20 pm - 7:30 pm: Giới thiệu quan khách, quý Cha
phát biểu, đọc kinh khai mạc.
7:30 pm - 7:35 pm: Nhảy - Đêm Trung Thu.
7:45 pm - 8:00 pm: Ca đoàn TNTT - Rước đèn tháng 8
8:00 pm - 8:05 pm: Nhảy – Cuội khờ.
8:05 pm - 8:10 pm: Hát – Gọi trăng là gì.
8:10 pm - 8:15 pm: Nhảy – Mashup: Bống bống bang
bang, Giấc mơ thần tiên, Rock vầng trăng.
8:15 pm - 8:35 pm: Quay số trúng thưởng.
8:35 pm - 8:45 pm: Thời trang tái chế.
8:45 pm - 8:50 pm: Cầu nguyện kết thúc.
Kính gửi quý Phụ Huynh, để giúp cho các em hiểu và
tham gia ngày tết Trung Thu theo truyền thống tại
Việt Nam. Mọi giúp đỡ xin liên lạc với Trưởng: Phạm
Duy (587) 832-1701.

ỦNG HỘ VĂN NGHỆ - CÙI VÉ SỐ- GIVER T.I.A
I. Ủng Hộ Văn Nghệ:
1. Ô.B Phạm Côi & Lan (Phở Hoàn)
2. #276 Bà Phạm Thị Cậy 		
3. Chợ Hồng Kong 88 			
4. #497 Bác Sĩ Phạm Đức
		
5. #204 A.C Nguyễn Nhật & Loan 		
6. #162 					
7. #351 Ô.B Trần Hưng & Thơm 		
8. Ẩn danh 					

$3,600.00
$3,500.00
$700.00
$300.00
$100.00
$50.00
$50.00
$20.00

II. Nhận Cùi Vé Số Và Tiền:
1. #588 					
2. #196 A.C Nguyễn Ngọc Minh 		
3. #358 Chị Phạm Vui 			
4. #216 Ô.Cố Nguyễn Quang Thanh
5. #102 Ô.B Lê Thịnh & Mừng 		
6. #17 Ô.B Cố Bùi Vượng 			
7. #418 A.C Vũ Tiến & Thảo 		
8. #426 Ô. Vũ Long 				
9. #55 A.C Đỗ Huyến & Loan 		
10. #130 A.C Nguyễn Cẩn & Vui 		
11. #246 Cụ Ông Nguyễn Thuấn 		
12. #43 Ô.B Đinh Hiến & Nhiệm 		
13. #258 A.C Nguyễn Tùng & Hằng

$80.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

$300.00
$200.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$20.00

TIỀN THU CHÚA NHẬT XXIII TN NGÀY 4/9/2022
1. Thánh Lễ 6:00 pm Thứ Bảy (Picnic)
2. Thánh Lễ 9:00 am Chúa Nhật
3. Thánh Lễ 11:00 am Chúa Nhật
4. Thánh Lễ 6:00 pm Chúa Nhật

$700.00
$1,865.00
$2,005.00
+ $82 USD
$855.00

CỘNG 5 LỄ			

$5,425.00

Quỹ Xây Dựng 		
$2,905.00
Quỹ Bác Ái Địa Phận		
$2,870.00
Đám tang Cụ Ông Giuse Phạm Công Lý $10,200.00
Đổi $82 USD				
$126.00 CAD
TỔNG CỘNG		

$21,400.00

TIỀN THU LẦN 1 TRONG THÁNG 8:
1. Chúa Nhật 7/8			
2. Chúa Nhật 14/8			
3. Chúa Nhật 21/8			
4. Chúa Nhật 28/8			

$6,470.00
$6,403.00
$9,120.00
$ 6,850.00

TỔNG CỘNG 			

$28,843.00

QUỸ XÂY DỰNG TRONG THÁNG 8/2022
1. Chúa Nhật 7/8			
2. Chúa Nhật 14/8		
3. Chúa Nhật 21/8		
4. Chúa Nhật 28/8		

$3,320.00
$1,030.00
$580.00
$620.00

TỔNG CỘNG 			

$5,550.00

SỐ Ý LỄ TRONG THÁNG 8 ĐÃ DÂNG VÀ GỬI ĐI: 613 Ý LỄ

III. God Loves A Cheerful Giver (2 Cor 9:7)
1. #335 Ô.B Trần Cường & Chanh
2. #113 Nguyễn Lý & Felix 			
3. #318 A.C Phan Thạch & Trâm 		

4. #365 Ô.B Trần Long & Cầu 		
5. # Nguyễn Thái 				
6. #246 Cụ Ông Nguyễn Thuấn 		
7. #603 Ô.B Phạm Sinh & Soi 		
8. #91 Chị Nguyễn Thu Thảo 		
9. #204 Nguyễn Nhật & Loan 		
10. #193 Chị Nguyễn Mai 			
11. #418 A.C Vũ Tiến & Thảo 		
12. #394 A.C Vũ Tùy & Hồng 		
13. #258 Nguyễn Tùng & Hằng 		
14. #01 Bảo Long 				
15. #162 					
16. #173 Nguyễn Miến & Thanh 		
17. #17 Ô.B Cố Bùi Vượng & Đào
18. #351 Ô.B Trần Hưng & Thơm
19. #535 Chị Nguyễn Chi 			
20. #43 Ô. B Đinh Hiến & Nhiệm
21. #577 					

$500.00
$500.00
$400.00

1. Cha Vượng và Cha Thông : 12 ý lễ.
2. Phụ tỉnh Đa Minh: 501 ý lễ.
3. Cha Giuse Vũ Chính (Saskatoon): 100 ý lễ.

Chúng con chân thành cám ơn quý vị đã tin tưởng xin
lễ qua chúng con và số còn lại đã gửi đến quý Cha dâng
lễ lại cho quý vị.

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CHÚA NHẬT 4/9/2022
Số DB

Họ và Tên

Số Tiền Đóng Góp

Dr. Cường Phạm Corporation (BC)
Dr Lâm Liễu & Trương Độ
#39 A.C Đào Hòa & Minh
#234		
#399 Ô.B Vũ Hiệp & Yến
#122 A.C Nguyễn Anh & Nga
Cha Vượng & Cha Thông
#7
Ô.B Bùi Huệ & Ngọc
#295 Cụ Bà Nguyễn Thị Mận
#365 A.C Trần Quang & Thủy
#113 A.C Nguyễn Lý & Felix
#164 Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa
#346 A.C Nguyễn Vanessa & Hiệp
#545 A.C Nguyễn Khải & Thanh
#47 Ô.B Đinh Thành & Quỳ
#69 Cụ Bà Dương Thị Nhung
#93 Ô.B Mai Lý Hùng
#112 Bà Mai Thị Các
#216 Ô. Cố Nguyễn Quang Thanh
#251 Ô.B Cố Nguyễn Tri & Hồng
#351 Ô.B Trần Hưng & Thơm
#418 A.C Vũ Tiến & Thảo
#160 Ô.B Nguyễn Hiệp & Tuyết
#182 Ô.B Nguyễn Lâm & Nhài
#73 Ô.B Hồ Sự & Lan
#460 Anh San Kim Hoàn
#96 A.C Lê Phúc & Diệu
#204 A.C Nguyễn Nhật & Loan
#261 A.C Nguyễn Hương & Hưng
#281 A.C Phạm Hải & Hoàng
#290 Chị Nguyễn Diễm Anh
#347 A.C Trần Hoàng & Phương
#462 A.C Ngô Ngọc Minh Đức
#679 A.C Trần Khương Tân
#72 A.C Nguyễn Lương & Xuân
#150 A.C Nguyễn Dzũng & Phước
#349 A.C Trần Hộì & Thúy
#17		
#84 Ô.B Lâm Thanh & Đồng
#121 Ô.B Nguyễn Ánh & Thủy
#177 Ô.B Nguyễn Khánh & Điệp
#206 A.C Nguyễn Nhi & Nga
#276 Bà Phạm Cậy
#282 A.C Phạm Hải & Thủy
#320 A.C Phan Trường & Hiền
#394 A.C Vũ Tuy & Hồng

$10,000.00
$500.00
$375.00
$300.00
$300.00
$200.00
$200.00
$150.00
$140.00
$140.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$110.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$90.00
$90.00
$80.00
$80.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$60.00
$60.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

#426 Ông Vũ Đình Long
#988 A.C Lưu Phương & Cơ

$50.00
$50.00

Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG THÁNG 9
* Giáo xứ dành Thánh Lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần
dâng lễ cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày
qua đời.
* Qúy Cha thường xuyên ra viếng mộ thuộc nghĩa
trang Thánh Vinh Sơn Liêm vào lúc 10 giờ 15 phút
mỗi sáng thứ Bảy.
* Nếu gia đình nào muốn mời chúng con đọc kinh giỗ
tại nghĩa trang 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. Maria Nguyễn Kim Phượng, 38 tuổi. Mất ngày
12/9/1997, dâng lễ Thứ Hai ngày 12/9/2022
2. Giuse Nguyễn Văn Nhì, 86 tuổi. Mất ngày
13/9/2012, dâng lễ Thứ Ba ngày 13/9/2022
3. Maria Vũ Thị Thanh, 92 tuổi. Mất ngày
21/9/2018, dâng lễ Thứ Tư ngày 21/9/2022
4. Giuse Nguyễn Văn Cứ. Mất ngày 30/9/1964,
dâng lễ Thứ Sáu ngày 30/9/2022

GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE Con Mến Yêu,
Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.

