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Bài đ丑c 1   Is 5,1-7

Bài trích sách ngôn sと I-sai-a.
Tôi xin hát t員ng b衣n thân tôi, bài ca c栄a b衣n tôi v隠 v逢運n nho c栄a mình. B衣n thân tôi có m瓜t 
v逢運n nho trên s逢運n đ欝i m亥u m叡. Anh ra tay cu嘘c đ医t nh員t đá, gi嘘ng nho quý đem tr欝ng, gi英a 
v逢運n, anh xây m瓜t v丑ng gác, r欝i khoét b欝n đ衣p nho. Anh nh英ng mong nó sinh trái t嘘t, nó 
l衣i sinh nho d衣i. V壱y bây gi運, dân Giê-ru-sa-lem và ng逢運i Giu-đa h叡i, xin phân x穎 đôi đàng 
gi英a tôi v噂i v逢運n nho. Có gì làm h挨n đ逢嬰c cho v逢運n nho c栄a tôi,
mà tôi đã ch鰯ng làm ? Tôi nh英ng mong trái t嘘t, sao nó sinh nho d衣i ? V壱y bây gi運 tôi cho 
các ng逢運i bi院t tôi đ嘘i x穎 th院 nào v噂i v逢運n nho c栄a tôi : hàng gi壱u thì ch員t phá cho v逢運n b鵜 
tan hoang, b運 t逢運ng thì đ壱p đ鰻 cho v逢運n b鵜 giày xéo. Tôi s胤 bi院n th穎a v逢運n thành m違nh đ医t 
hoang vu, không t雨a cành nh鰻 c臼, gai góc m丑c um tùm ; s胤 truy隠n l羽nh cho mây đ瑛ng đ鰻 m逢a 
t逢噂i xu嘘ng. V逢運n nho c栄a A泳c Chúa các đ衣o binh, chính là nhà Ít-ra-en đó ; cây nho Chúa 
m院n yêu quý chu瓜ng, 医y chính là dân x泳 Giu-đa. Ng逢運i nh英ng mong h丑 s嘘ng công bình, mà 
ch雨 th医y toàn là đ鰻 máu ; đ嬰i ch運 h丑 làm đi隠u chính tr詠c, mà ch雨 nghe v鰯ng ti院ng khóc than.

Aáp ca   Tv 79,9 và 12.13-14.15-16.19-20 (A. Is 5,7a)

A. V⇔ぜn nho cてa Chúa là nhà Ít-ra-en.

Nhóm Th<ng Ti院n Hôn Nhân M瑛ng L宇 Thánh Têrêsa B鰻n M衣ng
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G嘘c nho này, Chúa b泳ng t瑛 Ai-c壱p,
đu鰻i ch逢 dân, l医y ch厩 mà tr欝ng,
nhánh v逢挨n dài t噂i phía đ衣i d逢挨ng,
ch欝i m丑c xa đ院n t壱n mi隠n Sông C違.

A. V⇔ぜn nho cてa Chúa là nhà Ít-ra-en.

T逢運ng rào nó, v壱y sao Ngài phá đ鰻 ?
Khách qua đ逢運ng m員c s泳c hái mà <n !
Heo r瑛ng vào phá phách,
dã thú g員m tan hoang.

A. V⇔ぜn nho cてa Chúa là nhà Ít-ra-en.

L衣y Chúa T吋 càn khôn, xin tr荏 l衣i,
t詠 cõi tr運i, xin ngó xu嘘ng mà xem,
xin Ngài th<m nom v逢運n nho c┡,
b違o v羽 cây tay h英u Chúa đã tr欝ng,
và ch欝i non đ逢嬰c Ngài ban s泳c m衣nh.

A. V⇔ぜn nho cてa Chúa là nhà Ít-ra-en.

Chúng con nguy隠n ch鰯ng xa Chúa n英a đâu,
cúi xin Ngài ban cho đ逢嬰c s嘘ng,
đ吋 chúng con x逢ng t映ng danh Ngài.
L衣y Chúa là Chúa T吋 càn khôn,
xin ph映c h欝i chúng con,
xin to違 ánh tôn nhan r衣ng ng運i
đ吋 chúng con đ逢嬰c 挨n c泳u đ瓜.

A. V⇔ぜn nho cてa Chúa là nhà Ít-ra-en.

Bài đ丑c 2    Pl 4,6-9

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

Th逢a anh em, anh em đ瑛ng lo l逸ng gì c違, nh逢ng trong m丑i 
hoàn c違nh, anh em c泳 đem l運i c亥u kh育n, van xin và t衣 挨n, 
mà giãi bày tr逢噂c m員t Thiên Chúa nh英ng đi隠u anh em th雨nh 
nguy羽n. Và bình an c栄a Thiên Chúa là bình an v逢嬰t lên trên 
m丑i hi吋u bi院t, s胤 gi英 cho lòng trí anh em đ逢嬰c k院t h嬰p v噂i A泳c 
Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, th逢a anh em, nh英ng gì là chân th壱t, cao 
quý, nh英ng gì là chính tr詠c tinh tuy隠n, nh英ng gì là đáng m院n 
và đem l衣i danh th挨m ti院ng t嘘t, nh英ng gì là đ泳c h衣nh, đáng 
khen, thì xin anh em hãy đ吋 ý. Nh英ng gì anh em đã h丑c h臼i, đã 
lãnh nh壱n, đã nghe, đã th医y 荏 n挨i tôi, thì hãy đem ra th詠c hành, 
và Thiên Chúa là ngu欝n bình an s胤 荏 v噂i anh em.

Tung hô Tin M瑛ng    x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Th亥y đã ch丑n 

anh em t瑛 gi英a th院 gian, đ吋 anh em ra đi, sinh đ逢嬰c hoa 
trái, và hoa trái c栄a anh em t欝n t衣i. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 21,33-43

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi 医y, A泳c Giê-su nói v噂i các th逢嬰ng t院 và k┻ m映c trong 
dân r茨ng : “Các ông hãy nghe d映 ngôn sau đây : Có ch栄 nhà 
kia tr欝ng đ逢嬰c m瓜t v逢運n nho ; chung quanh v逢運n, ông rào 
gi壱u ; trong v逢運n, ông khoét b欝n đ衣p nho, và xây m瓜t tháp 
canh. Ông cho tá đi隠n canh tác, r欝i tr育y đi xa. G亥n đ院n mùa 
hái nho, ông sai đ亥y t噂 đ院n g員p các tá đi隠n đ吋 thu hoa l嬰i. 
B丑n tá đi隠n b逸t các đ亥y t噂 ông : chúng đánh ng逢運i này, gi院t 
ng逢運i kia, ném đá ng逢運i n丑. Ông l衣i sai m瓜t s嘘 đ亥y t噂 khác 
đông h挨n tr逢噂c ; nh逢ng b丑n tá đi隠n c┡ng x穎 v噂i h丑 y nh逢 
v壱y. Sau cùng, ông sai con trai mình đ院n g員p chúng, vì ngh┄ 
r茨ng : ‘Chúng s胤 n吋 con ta.’ Nh逢ng b丑n tá đi隠n v瑛a th医y 
ng逢運i con, thì b違o nhau : ‘A泳a th瑛a t詠 đây r欝i ! Nào ta gi院t 
quách nó đi, và đo衣t l医y gia tài nó !’ Th院 là chúng b逸t l医y 
c壱u, t嘘ng ra kh臼i v逢運n nho và gi院t đi. V壱y khi ông ch栄 v逢運n 
nho đ院n, ông s胤 làm gì b丑n tá đi隠n kia ?” H丑 đáp : “Ác gi違 
ác báo, ông s胤 tru di羽t b丑n chúng và cho các tá đi隠n khác 
canh tác v逢運n nho, đ吋 c泳 đúng mùa, h丑 n瓜p hoa l嬰i cho 
ông.” A泳c Giê-su b違o h丑 : “Kinh Thánh có câu : ‘T違ng đá 
th嬰 xây nhà lo衣i b臼 l衣i tr荏 nên đá t違ng góc t逢運ng. Aó chính 
là công trình c栄a Chúa, công trình k┻ di羽u tr逢噂c m逸t chúng 
ta.’ Các ông ch逢a bao gi運 đ丑c câu này sao ?
“B荏i đó, tôi nói cho các ông hay : N逢噂c Thiên Chúa, Ng逢運i 
s胤 l医y đi không cho các ông n英a, mà ban cho m瓜t dân bi院t 
làm cho N逢噂c 医y sinh hoa l嬰i.”

Reading 1  IS 5:1-7

Let me now sing of my friend, my friend’s song concern-

ing his vineyard. My friend had a vineyard on a fertile 
hillside; he spaded it, cleared it of stones, and planted 
the choicest vines; within it he built a watchtower, and 
hewed out a wine press. Then he looked for the crop of 
grapes, but what it yielded was wild grapes.

Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah, judge 
between me and my vineyard: What more was there to do 
for my vineyard that I had not done? Why, when I looked 
for the crop of grapes, did it bring forth wild grapes? Now, 
I will let you know what I mean to do with my vineyard:
take away its hedge, give it to grazing, break through its 
wall, let it be trampled! Yes, I will make it a ruin: it shall 
not be pruned or hoed, but overgrown with thorns and 
briers; I will command the clouds not to send rain upon it.
The vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel,
and the people of Judah are his cherished plant; he looked 
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for judgment, but see, bloodshed! for justice, but hark, 
the outcry!
 

Responsorial PsalmPS 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.

A vine from Egypt you transplanted;
you drove away the nations and planted it.
It put forth its foliage to the Sea,
its shoots as far as the River.

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.

Why have you broken down its walls,
so that every passer-by plucks its fruit,
The boar from the forest lays it waste,
and the beasts of the ield feed upon it?

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted
the son of man whom you yourself made strong.

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.

Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
O LORD, God of hosts, restore us;
if your face shine upon us, then we shall be saved.

R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.

Reading 2   PHIL 4:6-9

Brothers and sisters: Have no anxiety at all, but in every-

thing, by prayer and petition, with thanksgiving, make your 
requests known to God. Then the peace of God that sur-
passes all understanding will guard your hearts and minds 
in Christ Jesus.

Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is 
honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is 
lovely, whatever is gracious, if there is any excellence
and if there is anything worthy of praise, think about these 
things. Keep on doing what you have learned and received 
and heard and seen in me. Then the God of peace will be 
with you.

Alleluia   JN 15:16

Alleluia, alleluia. I have chosen you from the world, says 
the Lord, to go and bear fruit that will remain. Alleluia.

Gospel  MT 21:33-43

Jesus said to the chief priests and the elders of the people:
“Hear another parable. There was a landowner who planted 
a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, 
and built a tower.  Then he leased it to tenants and went on 
a journey. When vintage time drew near, he sent his ser-
vants to the tenants to obtain his produce. But the tenants 
seized the servants and one they beat, another they killed, 
and a third they stoned. Again he sent other servants, more 
numerous than the irst ones, but they treated them in the 
same way.  Finally, he sent his son to them, thinking, ‘They 
will respect my son.’ But when the tenants saw the son, they 
said to one another, ‘This is the heir. Come, let us kill him 
and acquire his inheritance.’ They seized him, threw him 
out of the vineyard, and killed him. What will the owner of 
the vineyard do to those tenants when he comes?” They an-

swered him, “He will put those wretched men to a wretched 
death and lease his vineyard to other tenants who will give 
him the produce at the proper times.” Jesus said to them, 
“Did you never read in the Scriptures: The stone that the 
builders rejected has become the cornerstone; by the Lord 
has this been done, and it is wonderful in our eyes? There-

fore, I say to you, the kingdom of God will be taken away 
from you and given to a people that will produce its fruit.”

LỊCH TRONG TUẦN
 

04       CHÚA NH一T 27 MÙA TN 
           Is 5,1-7; Pl 4:6-9; Mt 21,33-43

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. M丑i ng逢運i ph違i liên đ噂i và chia s飲 v噂i nhau th院 nào?
T. M丑i ng逢運i ph違i liên đ噂i và chia s飲 v噂i nhau qua vi羽c 
phân ph嘘i h嬰p lý c栄a c違i, tr違 l逢挨ng m瓜t cách công b茨ng, 
d医n thân cho m瓜t tr壱t t詠 xã h瓜i công b茨ng h挨n, và chia s飲 
cho nhau h欝ng ân đ泳c tin.

CHIA S引

Tình liên đ噂i tr逢噂c h院t đ逢嬰c bi吋u l瓜 trong vi羽c phân ph嘘i 
c栄a c違i và vi羽c tr違 l逢挨ng lao đ瓜ng m瓜t cách công b茨ng. 
Tình liên đ噂i c┡ng bao hàm s詠 n厩 l詠c cho m瓜t tr壱t t詠 xã 
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h瓜i công b茨ng h挨n. N院u có c<ng th鰯ng thì c┡ng s噂m tìm 
đ逢嬰c cách gi違i quy院t t嘘t h挨n và mau chóng h挨n. Liên đ噂i 
qu嘘c t院 là m瓜t đòi h臼i c栄a tr壱t t詠 luân lý. Hoà bình th院 gi噂i 
tu┻ thu瓜c vào tình liên đ噂i t嘘t.
05        Th泳 Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37
06        Th泳 Ba. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42
07        Th泳 T逢 tu亥n. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4
            A泳c M姻 Mân Côi. L宇 nh噂. (Tr)
08        Th泳 N<m. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13
09        Th泳 Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26          
10        Th泳 B違y. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
 

11       CHÚA NH一T 28 MÙA TN.        
           Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

THÔNG BÁO
L云I M云I G窺I A窺C KINH MÂN CÔI VÀ 愛N ÍCH 
TRONG THÁNG 10

Chu厩i Mân Côi là m瓜t l嘘i c亥u nguy羽n theo Tin M瑛ng, là 
m瓜tchu厩i tình yêu g欝m nh英ng l運i yêu th逢挨ng chân thành 
và đ挨n s挨 nh医t: hãy nhìn ng逸m, tôn th運, chiêm ng逢叡ng, suy 
ni羽m nh英ng m亥u nhi羽m c栄a Chúa Giêsu và thì th亥m  nh英ng 
l運i ca ng嬰i, nh英ng câu nài xin v噂i A医ng đã ban cho chúng 
ta A医ng C泳u Th院. Các tín h英u nên c亥u nguy羽n b茨ng kinh 
Mân Côi và hi吋u rõ b違n ch医t c┡ng nh逢 t亥m quan tr丑ng c栄a 
kinh n亥y. Nh英ng ai l亥n chu厩i Mân Côi trong nhà th運, nhà 
nguy羽n, ho員c trong gia đình, trong c瓜ng đoàn tu trì, trong 
hi羽p h瓜i đ衣o đ泳c, ho員c khi nhi隠u ng逢運i h丑p nhau nh茨m m映c 
đích t嘘t, thì đ逢嬰c h逢荏ng m瓜t 挨n đ衣i xá; còn đ丑c trong nh英ng 
hoàn c違nh khác, thì đ逢嬰c h逢荏ng m瓜t 挨n ti吋u xá (Ench. In-

dulg., 医n b違n 1999, concessio 17).

B蔚N M萎NG H浦I MÂN CÔI L右 9 GI云 SÁNG CHÚA 
NH一T 11/10/20.

Kinh Mân Côi là h逢挨ng ho違 tuy羽t di羽u thánh Ðaminh tr嘘i l衣i 
cho Dòng Thuy院t Giáo. Các con cái cha Thánh đã luôn luôn 
làm cho di s違n thánh thi羽n đó ngày m瓜t t<ng tr逢荏ng.

1- Ð吋 c鰻 đ瓜ng vi羽c tôn sùng M姻 Maria, m瓜t Linh m映c dòng 
này đã biên so衣n m瓜t t壱p sách nh臼 trình bày 15 M亥u nhi羽m 
chu厩i Mân Côi giúp đ瓜c gi違 suy ni羽m trong lúc l亥n h衣t, đã 
đem l衣i nhi隠u thành tích t嘘t đ姻p.

2- Giáo quy隠n n逢噂c Tây Ban Nha h逢荏ng 泳ng và ph鰻 bi院n 
nhanh chóng kh逸p n逢噂c vi羽c đ衣o đ泳c đ亥y sáng t衣o và linh 
泳ng đó c栄a v鵜 tu s┄ nhà.

3. A泳c Piô 5, n<m 1571, l壱p l宇 A泳c M姻 Mân côi và 医n đ鵜nh 
m瑛ng vào ngày 7 tháng 10 h茨ng n<m.

4- Ð泳c Piô th泳 9 (1846-1878) t<ng c逢運ng s詠 栄ng h瓜 b茨ng 
nhi隠u ân xá ban cho nh英ng giáo dân tích c詠c tham gia vi羽c 
tôn sùng M姻 Maria b茨ng kinh Mân Côi trong tháng M逢運i.

5- Ð泳c Leô 13 (1878-1903) ph鰻 c壱p vi羽c đ衣o đ泳c này kh逸p 
th院 gi噂i:

a/ B茨ng nhi隠u Thông Ði羽p, S逸c l羽nh, nh医t là thông đi羽p 
Supremi Apostolatus, đ隠 cao vi羽c tôn sùng Kinh Mân Côi, 
ca ng嬰i, c違m m院n và c亥u xin v噂i M姻 Chúa Tr運i trong Tháng 
M逢運i.

b/ Ngài ban nhi隠u ân xá và đ衣i xá đ員c bi羽t cho nh英ng ai sùng 
kính Kinh Mân Côi.

T瑛 đó, tháng 10 đã tr荏 thành tháng Mân côi kính A泳c M姻.

6- Chính Ð泳c Trinh N英 Maria ngày 13 tháng 10 n<m 1917 
t衣i Fatima đã x逢ng mình là “A泳c M姻 Mân côi”, hi吋u đ逢嬰c 
là M姻 mu嘘n con cái tôn kính M姻 trong tháng M逢運i, tháng 
Mân Côi c栄a Giáo h瓜i.

Tháng M姻 v隠, lòng chúng con tràn ng壱p yêu m院n, yêu m院n 
M姻 t瑛ng giây, t瑛ng phút, yêu m院n M姻 trong ý ngh┄, trong 
l運i nói, trong vi羽c làm. 

H瓜i Mân Côi thu瓜c Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm đã đ逢嬰c 
hành  l壱p  đ吋 cùng khuy院n khích nhau bày t臼 lòng sung kính 
A泳c M姻. N<m nay, vì  hoàn c違nh đ衣i d鵜ch và L宇 A泳c M姻 
Mân Côi vào ngày th逢運ng, nên H瓜i Mân Côi xin d運i l衣i vào 
ngày Chúa nh壱t ngày 11/10/20 lúc 9 Gi運 .

Xin Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a M姻 Mân Côi xu嘘ng muôn 挨n 
lành trên t瑛ng thành viên c栄a H瓜i và ti院p t映c dùng kinh Mân 
Côi nh逢 v┡ khí thiêng liêng trong đ運i s嘘ng gia đình và s噂m 
xua tan d鵜ch b羽nh. Chúc m瑛ng.

THÁNH TÊRÊSA HÀI A唄NG GIÊSU. B蔚N M萎NG CA 
AOÀN TR井M H姶愛NG VÀ CH姶愛NG TRÌNH TH;NG 
TI蔭N HÔN NHÂN GIA AÌNH

Th泳 N<m ngày 01/10  Giáo H瓜i cho chúng ta kính nh噂 
Thánh Tê-rê-sa b鰻n m衣ng nh英ng ng逢運i có tên Thánh và

1. Ca Aoàn Tr亥m H逢挨ng s胤 m瑛ng l宇 vào lúc 11 gi運 sáng 
Chúa nh壱t ngày 4/10, c亥u nguy羽n cho Anh Ch鵜 Em. Ngay 
t瑛 ngày thành l壱p Giáo X泳, Anh Ch鵜 Em đã đ欝ng hành b茨ng 
l運i ca ti院ng nh衣c cho đ院n ngày hôm  nay. Xin Chúa luôn che 
ch荏 gìn gi英 gia đình Anh Ch鵜 Em. Chúc m瑛ng

2. Ch逢挨ng trình Th<ng Ti院n Hôn Nhân Gia Aình toàn  Th院 
Gi噂i đã nh壱n Thánh Tê-rê-sa Hài A欝ng Giê-su làm b鰻n 
m衣ng: Quý Cha s胤 dâng l宇 c亥u nguy羽n cho quý gia đình 
và ch逢挨ng trình vào thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t ngày 
04/10/20. “Linh m映c sáng l壱p đ員t CTTTHNGA d逢噂i s詠 
b違o tr嬰 c栄a Thánh N英, vì nh運 Ngài giúp cho Ch逢挨ng Trình 
bi院t yêu th逢挨ng h挨n, t壱p bi院t khiêm nh逢運ng và bi院t Kinh 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

Thánh”...Aây là nh英ng đi吋m nòng c嘘t mà Linh M映c Sáng 
L壱p đã đ員t làm n隠n t違ng và n瓜i dung cho ch逢挨ng trình Th<ng 
Ti院n Hôn Nhân Gia Aình. Chúc m瑛ng.

L右 T萎 愛N CU渦I TU井N 10/11 VÀ 12 THÁNG 10/2020.

Kính th逢a quý C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, vào cu嘘i tu亥n 
th泳 2 c栄a Tháng 10 hàng n<m là L宇 T衣 愛n. Tr逢噂c nh医t chúng 
ta t衣 挨n Chúa đã cho chúng ta đ院n đ逢嬰c đ医t  N逢噂c Canada, 
mi隠n đ医t c栄a t詠 do và th鵜nh đ衣t b茨ng nhi隠u hình th泳c khác 
nhau . Chúng ta xin Chúa ti院p t映c  chúc lành cho đ医t n逢噂c 
này luôn bình an và ph欝n vinh. Chính n挨i đây, m厩i cá nhân 
chúng ta đã nh壱n đ逢嬰c nh英ng thành qu違 khác nhau t瑛 n挨i <n, 
ch嘘n 荏, thành công trong vi羽c làm, h丑c hành, thành tài trong 
r医t nhi隠u lãnh v詠c. Cu嘘i tu亥n này, t衣i nhà th運 v噂i các Thánh 
L宇, chúng con dâng L宇 T衣 愛n Chúa đã ban  nh英ng ân phúc 
quý hóa đã nh壱n đ逢嬰c, c亥u nguy羽n cho nh英ng v鵜 ân nhân đã 
giúp đ叡 giáo x泳 chúng ta t瑛 ngày đ員t chân đ院n đây, đ吋 có 
đ逢嬰c c瓜ng đoàn l噂n m衣nh nh逢 hôm nay. T衣i gia đình, là tu亥n 
ngh雨 ng挨i, xum h丑p tùy hình th泳c.  Chúng ta t臼 lòng bi院t 挨n 
nh英ng gia đình, cá nhân đã b違o lãnh chúng ta. Vào Thánh L宇  
ngày th泳 Hai ngày 12/10 Chúng ta nh噂 đ院n nh英ng ng逢運i đã 
qua đ運i, đó là quý linh m映c ti隠n nhi羽m và nh英ng thân nhân 
chúng ta. Kính báo

GIÁO PH一N CALGARY  Ngày 18/6/2020
THÔNG BÁO A蔭N GIÁO X永 V陰 VI烏C BAN BÍ TÍCH 
THÊM S永C

Vì trong th運i gian c挨n đ衣i d鵜ch Covid 19 , Các A泳c Giám 
M映c không đi đ院n các Giáo X泳 Ban Phép Thêm S泳c nên 
Tòa Giám M映c quy院t đ鵜nh nh逢 sau

1. Các Giáo x泳 ban Bí tích Thêm S泳c trong th運i gian tháng 
10/2020 .

2. D詠a vào Giáo lu壱t s嘘 884. A泳c giám m映c đ鵜a ph壱n Cal-
gary trao n<ng quy隠n ban Bí Tích Thêm S泳c cho  Cha x泳 . 

3. Các Em đã hoàn t医t ch逢挨ng trình h丑c.và ch泳ng minh đã 
đ逢嬰c nh壱n Bí tích R穎a t瓜i (G.L 889).

Kính th逢a quý Ph映 huynh. Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm 
có 40 Em đã h丑c xong ch逢挨ng trình Thêm S泳c n<m 2019-
2020. Theo nh英ng h逢噂ng d磯n trên t瑛 tòa Giám m映c, Ban 
Giáo lý A泳c Tin Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm đ隠 ngh鵜 s胤 
có hai đ嬰t các Em lãnh nh壱n Bí Tích Thêm S泳c n<m nay. 
Sau khi Cô Th逢 Ký g穎i th逢 v隠 tòa Giám m映c đ吋 xin phép 
thì A泳c Cha đã đ欝ng ý cho Giáo x泳 chúng ta đ逢嬰c t鰻 ch泳c 
Hai Thánh L宇 Ban Phép Thêm S泳c do Cha X泳 ch栄 s詠 

(Good afternoon Myloan. Sep 2 2020 : Yes, Fr. Anthony 
will be granting faculties to Fr. Vuong on behalf of the 
Bishop. Fr. Wilbert . 

L鵜ch trình đ逢嬰c sau x院p nh逢 sau

1. 20 Em đ逢嬰c quý Th亥y Cô liên l衣c đ吋  đ逢嬰c ch丑n l詠a  
đ嬰t 1. 

• Lúc 10 gi運 sáng Th泳 B違y ngày 24/10/20 chu育n b鵜 t壱p 
nghi th泳c, t┄nh tâm và hòa gi違i. (kho違ng 12:30 xong)

• Lúc  3 gi運 chi隠u Chúa nh壱t ngày 25/10/20 các Em t壱p 
trung đ吋 ôn l衣i nghi th泳c và 4 gi運 s胤 b逸t đ亥u Thánh L宇.

2. 20 em s胤 tham d詠 đ嬰t 2.

• Lúc 10 gi運 sáng Th泳 B違y ngày 31/10/20, t壱p nghi th泳c, 
t┄nh tâm và hòa gi違i.

• Lúc 3 gi運 Chi隠u Chúa nh壱t ngày 1/11/20, các em t壱p 
trung đ吋 ôn l衣i nghi th泳c và 4 gi運 s胤 b逸t đ亥u Thánh l宇 .

Kính mong quý Ph映 Huynh cùng c瓜ng tác v噂i chúng con 
đ吋 giúp cho con em chúng ta sau  nh英ng n<m h丑c nay đ逢嬰c 
nh壱n Bí Tích Thêm S泳c giúp các em thêm 挨n Chúa Thánh 
Th亥n  trong đ運i s嘘ng đ泳c tin.

Kính thông báo. 
Ban Giáo Lý Thi院u Nhi. 
Cô Lê Minh (403)  701-4377 
Hay Th亥y H違i (403) 891-4377.

RAO HÔN PH渦I (L亥n III)

Có anh Vincent Lien Vincent, con ông Liên Qu嘘c V<n và 
bà H欝ng Cúc Hoa t衣i Canada, s胤 k院t hôn v噂i ch鵜 Mary 
Nguy宇n Qu┻nh Lynne, con ông Nguy宇n H欝ng Luông và 
bà Nguy宇n Th鵜 L羽 荏 t衣i Calgary, Canada.

Ai bi院t đôi b衣n này có ng<n tr荏 gì, xin cho bi院t.

DANH SÁCH NG姶云I QUA A云I THÁNG 10

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. Cháu Martin Nguy宇n Ph逢噂c Thi羽n 6 tháng tu鰻i. M医t 
01/10/2001. Dâng l宇 chi隠u th泳 N<m ngày 01/10/20
2. Ông Phê-rô Tr亥n A泳c B違o. M医t 01/10/2018. Dâng l宇 
chi隠u th泳 N<m ngày 01/10/20.
3. Cha C嘘 Giu-se Tr逢挨ng Quang C違nh. M医t ngày 
4/10/2004. Dâng l宇 chi隠u Chúa nh壱t 4/10/20
4. Bà Maria Tr亥n Th鵜 Sáu 78 tu鰻i. M医t 06/10/2015. 
Dâng l宇 chi隠u Th泳 Ba 06/10/20.
5. Bác S┄ Phê-rô Peter Morita . M医t ngày 6/10/2019. 
Dâng l宇 Chi隠u Th泳 Ba ngày 6/10/20
6. Bà Maria Ph衣m Th鵜 Tr丑ng 89 tu鰻i. M医t 10/10/2007. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y 10/10/20
7. Bà Maria Madalena Tr亥n Th鵜 Sen 92 tu鰻i. M医t 
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10/10/2018. Dâng l宇 chi隠u Th泳 B違y ngày 10/10/20
8. Ông Phê-rô Nguy宇n Kh逸c Út 63 tu鰻i. M医t 15/10/2018. 
Dâng l宇 chi隠u Th泳 N<m ngày 15/10/20
9. Anh Giuse Tr亥n Ng丑c Hi隠n 40 tu鰻i. M医t 16/10/2008. 
Dâng l宇 chi隠u ngày th泳 Sáu ngày 16/10/20
10. Bà Maria Tr亥n Th鵜 C医p 95 tu鰻i. M医t 16/10/2017. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 16/10/20.
11. Cha C嘘 Phê-rô Hoàng V<n Thiên. M医t ngày 
17/10/2014. Dâng l宇 chi隠u Th泳 B違y 17/10/20
12. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 M壱n 80 tu鰻i. M医t 18/10/2005. 
Dâng l宇 Chúa nh壱t ngày 18/10/20
13. Cô Julie Tr亥n Thanh Tâm 25 tu鰻i. M医t 19/10/2015. 
Dâng l宇 ngày Th泳 Hai ngày 19/10/20
14. Bà Maria Tr亥n Th鵜 H衣t 87 tu鰻i. M医t 19/10/2008. 
Dâng l宇 chi隠u Th泳 Hai ngày 19/10/20
15. Ông Augustino Aoàn V<n Sinh 71 tu鰻i. M医t 
20/10/2000. Dâng l宇 chi隠u Th泳 Ba 20/10/20
16. Ông Phê-rô Tr亥n V<n Ch逢挨ng 86 tu鰻i. M医t  
20/10/2012. Dâng l宇 chi隠u Th泳 Ba 20/10/20
17. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Loan 79 tu鰻i. M医t 21/10/2009. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 21/20/20
18. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Tr逢挨ng 90 tu鰻i. M医t 
22/10/2014. Dâng l宇 chi隠u Th泳 N<m  ngày 22/10/20
19. Bà Maria Lê Th鵜 Võ 91 tu鰻i. M医t 23/10/2010. Dâng 
l宇 chi隠u Th泳 Sáu ngày 23/10/20
20. Ông Giuse Aoàn H英u Kh違i 77 tu鰻i. M医t 24/10/2011. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y 24/10/20
21. Ông Giuse Tr亥n Danh Thông 72 tu鰻i. M医t 24/10/2009. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y 24/10/20
22. Bà Maria Hu┻nh Th鵜 Nh逢運ng 92 tu鰻i M医t 31/10/2017. 
Dâng l宇 chi隠u Th泳 B違y 31/10/20
23. Bà Maria L逢挨ng Th鵜 Nho 81 tu鰻i. M医t 31/10/2012. 
Dâng l宇 chi隠u Th泳 B違y 31/10/20

GIÊ-SU MA-RI-A GIU-SE 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 26 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $1,215.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $1,185..00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $ 660.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $400.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $3,460.00

CÁC TI陰N KHÁC

1. A衣i H瓜i TMLV #234   $500.00
2. Qu悦 xây d詠ng    $350.00
3. Ti隠n thu l亥n 1 t衣i VP& B逢u Ai羽n $470.00
4. Bán v臼 chai    $370.00

T蔚NG C浦NG     $1,220.00

T蔚NG S渦 TI陰N THU TRONG THÁNG 9/20

1. Chúa nh壱t ngày 6/9/20  $11,237.00
2. Chúa nh壱t ngày 13/9/20  $ 9,307.00
3. Chúa nh壱t ngày 20/9/20  $ 6,149.00
4. Chúa nh壱t ngày 27/9/20  $ 5,150.00

T蔚NG C浦NG     $31, 843.00

Ý L右 NH一N A姶営C VÀ G盈I AI TRONG THÁNG 9/20

Tháng 9 chúng con đã nh壱n đ逢嬰c 420 ý l宇. 2 cha 20 lý l宇 còn 
l衣i 400 ý l宇 chuy吋n cho Cha T壱p trong Tu Vi羽n. Chân thành 
cám 挨n s詠 tín nhi羽m c栄a quý v鵜. xin Chúa luôn chúc lành

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

234      $550.00
27 Ô. B A厩 S挨n & Mai   $200.00
180 Ô. B Nguy宇n Lâm & Nhài  $200.00
193 Ch鵜 Nguy宇n Mai   $200.00
545 A. C Nguy宇n  Kh違i & Thanh  $140.00
45 A. C Ainh  Hoà & Thu   $100.00
60 A. C A厩  S挨n & H逢運ng   $100.00
82 A. C Hu┻nh Tu医n & Ph逢挨ng  $100.00
198 A. C Nguy宇n Nam & H茨ng  $100.00
220 A. C Nguy宇n  Ph逢挨ng & H衣nh  $100.00
270 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 Y院n   $100.00
535 Ch鵜 Nguy宇n Chi   $100.00
558 Ch鵜 Nguy宇n Kim Ngân   $100.00
598 Anh Nguy宇n T医n A衣t   $100.00
276 Bà Ph衣m C壱y    $60.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $60.00
5 A. C Bùi Hi羽p & Nga   $50.00
111 A. C M衣ch Hi隠n & Hu羽   $50.00
158 A. C Nguy宇n  H壱u& Ph逢嬰ng  $50.00
219 A. C Nguy宇n Ph逢噂c & Di宇m  $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
395 A. C V┡  Ai隠u & Tâm   $50.00
418 A. C V┡  Ti院n & Th違o   $50.00
423 A. C Nguy宇n  Hùng & Lan  $50.00
492 A. C Tr亥n Randy & Nga  $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

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