
CHÚA NHẬT 28 
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1   Is 25,6-10a

Bài trích sách ngôn sと I-sai-a.

Ngày 医y, trên núi này, A泳c Chúa các đ衣o binh s胤 đãi muôn dân m瓜t b英a ti羽c : ti羽c th鵜t béo, 
ti羽c r逢嬰u ngon, th鵜t béo ng壱y, r逢嬰u ngon tinh ch院. Trên núi này, Ng逢運i s胤 xé b臼 chi院c kh<n 
che ph栄 m丑i dân, và t医m màn trùm lên muôn n逢噂c. Ng逢運i s胤 v┄nh vi宇n tiêu di羽t t穎 th亥n. 
A泳c Chúa là Chúa Th逢嬰ng s胤 lau khô dòng l羽 trên khuôn m員t m丑i ng逢運i, và trên toàn cõi 
đ医t, Ng逢運i s胤 xoá s衣ch n厩i ô nh映c c栄a dân Ng逢運i. A泳c Chúa phán nh逢 v壱y. Ngày 医y, ng逢運i 
ta s胤 nói : “Aây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta t瑛ng trông đ嬰i Ng逢運i, và đã đ逢嬰c Ng逢運i 
th逢挨ng c泳u đ瓜. Chính Ng逢運i là A泳c Chúa chúng ta t瑛ng đ嬰i trông. Nào ta cùng hoan h益 vui 
m瑛ng b荏i đ逢嬰c Ng逢運i c泳u đ瓜.” Vì bàn tay A泳c Chúa s胤 l衣i đ員t trên núi này.

Aáp ca    Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (A. c.6cd)

A. Này tôi đ⇔ぢc ぞ đｚn Ng⇔ぜi nhのng ngày tháng, nhのng n<m dài triｚn miên.

Huynh Aoàn Aaminh m瑛ng b鰻n m衣ng - l宇 thánh Giuse Hoàng L逢挨ng C違nh

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - Ngày 11 Tháng 10, 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
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Chúa là m映c t穎 ch<n d逸t tôi, tôi ch鰯ng thi院u th嘘n gì.
Trong đ欝ng c臼 xanh t逢挨i, Ng逢運i cho tôi n茨m ngh雨.
Ng逢運i đ逢a tôi t噂i dòng n逢噂c trong lành
và b鰻 s泳c cho tôi.

A. Này tôi đ⇔ぢc ぞ đｚn Ng⇔ぜi
    nhのng ngày tháng, nhのng n<m dài triｚn miên.

Ng逢運i d磯n tôi trên đ逢運ng ngay n飲o chính
vì danh d詠 c栄a Ng逢運i.
L衣y Chúa, d亥u qua l┡ng âm u
con s嬰 gì nguy kh嘘n, vì có Chúa 荏 cùng.
Côn tr逢嬰ng Ngài b違o v羽, con v英ng d衣 an tâm.

A. Này tôi đ⇔ぢc ぞ đｚn Ng⇔ぜi
    nhのng ngày tháng, nhのng n<m dài triｚn miên.

Chúa d丑n s印n cho con b英a ti羽c
ngay tr逢噂c m員t quân thù.
A亥u con, Chúa x泳c đ逢嬰m d亥u th挨m,
ly r逢嬰u con đ亥y tràn chan ch泳a.

A. Này tôi đ⇔ぢc ぞ đｚn Ng⇔ぜi
    nhのng ngày tháng, nhのng n<m dài triｚn miên.

Lòng nhân h壱u và tình th逢挨ng Chúa
医p 栄 tôi su嘘t c違 cu瓜c đ運i,
và tôi đ逢嬰c 荏 đ隠n Ng逢運i
nh英ng ngày tháng, nh英ng n<m dài tri隠n miên.

A. Này tôi đ⇔ぢc ぞ đｚn Ng⇔ぜi
    nhのng ngày tháng, nhのng n<m dài triｚn miên.

Bài đ丑c 2   Pl 4,12-14.19-20

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, tôi s嘘ng thi院u th嘘n c┡ng đ逢嬰c, mà s嘘ng d逢 
d壱t c┡ng đ逢嬰c. Trong m丑i hoàn c違nh, no hay đói, d逢 d壱t hay 
túng b医n, tôi đã t壱p quen c違. V噂i A医ng ban s泳c m衣nh cho 
tôi, tôi ch鵜u đ逢嬰c h院t. Tuy nhiên, anh em đã chia s飲 v噂i tôi, 
khi tôi g員p c挨n qu磯n bách, nh逢 th院 là ph違i. Thiên Chúa c栄a 
tôi s胤 tho違 mãn m丑i nhu c亥u c栄a anh em m瓜t cách tuy羽t v運i, 
theo s詠 giàu sang c栄a Ng逢運i trong A泳c Ki-tô Giê-su. Xin 
tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đ院n muôn thu荏 muôn 
đ運i ! A-men.

Tung hô Tin M瑛ng   x. Ep 1,17-18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Ph映 A泳c Giê-su Ki-tô, 
Chúa chúng ta, soi trí m荏 lòng cho chúng ta th医y rõ, đâu là 
ni隠m hy v丑ng, mà 挨n Ng逢運i kêu g丑i đem l衣i cho chúng ta. 
Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 22,1-14 

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

Khi 医y, A泳c Giê-su dùng d映 ngôn mà nói v噂i các th逢嬰ng 
t院 và k┻ m映c trong dân r茨ng : “N逢噂c Tr運i c┡ng gi嘘ng nh逢 
chuy羽n m瓜t vua kia m荏 ti羽c c逢噂i cho con mình. Nhà vua 
sai đ亥y t噂 đi th雨nh các quan khách đã đ逢嬰c m運i tr逢噂c, xin 
h丑 đ院n d詠 ti羽c, nh逢ng h丑 không ch鵜u đ院n. Nhà vua l衣i sai 
nh英ng đ亥y t噂 khác đi, và d員n h丑 : ‘Hãy th逢a v噂i quan khách 
đã đ逢嬰c m運i r茨ng : Này c厩 bàn, ta đã d丑n xong, bò t挨 và thú 
béo đã h衣 r欝i, m丑i s詠 đã s印n. M運i quý v鵜 đ院n d詠 ti羽c c逢噂i 
!’ Nh逢ng quan khách không thèm đ院m x雨a t噂i, l衣i b臼 đi : k飲 
thì đi th<m nông tr衣i, ng逢運i thì đi buôn, còn nh英ng k飲 khác 
l衣i b逸t các đ亥y t噂 c栄a vua mà hành h衣 và gi院t ch院t. Nhà vua 
li隠n n鰻i c挨n th鵜nh n瓜, sai quân đi tru di羽t b丑n sát nhân 医y 
và thiêu hu益 thành ph嘘 c栄a chúng.  R欝i nhà vua b違o đ亥y t噂 
: ‘Ti羽c c逢噂i đã s印n sàng r欝i, mà nh英ng k飲 đã đ逢嬰c m運i l衣i 
không x泳ng đáng. V壱y các ng逢挨i đi ra các ng違 đ逢運ng, g員p 
ai c┡ng m運i h院t vào ti羽c c逢噂i.’ A亥y t噂 li隠n đi ra các n飲o 
đ逢運ng, g員p ai, b医t lu壱n x医u t嘘t, c┡ng t壱p h嬰p c違 l衣i, nên 
phòng ti羽c c逢噂i đã đ亥y th詠c khách.

“B医y gi運 nhà vua ti院n vào quan sát khách d詠 ti羽c, th医y 荏 
đó có m瓜t ng逢運i không m員c y ph映c l宇 c逢噂i, m噂i h臼i ng逢運i 
医y : ‘Này b衣n, làm sao b衣n vào đây mà l衣i không có y ph映c 
l宇 c逢噂i ?’ Ng逢運i 医y câm mi羽ng không nói đ逢嬰c gì. Nhà 
vua li隠n b違o nh英ng ng逢運i ph映c d鵜ch : ‘Trói chân tay nó l衣i, 
qu<ng nó ra ch厩 t嘘i t<m bên ngoài, 荏 đó ng逢運i ta s胤 ph違i 
khóc lóc nghi院n r<ng ! Vì k飲 đ逢嬰c g丑i thì nhi隠u, mà ng逢運i 
đ逢嬰c ch丑n thì ít’.”

Reading 1  IS 25:6-10A

On this mountain the LORD of hosts will provide for all peo-
ples a feast of rich food and choice wines, juicy, rich food 
and pure, choice wines. On this mountain he will destroy 
the veil that veils all peoples, the web that is woven over all 
nations; he will destroy death forever. The Lord GOD will 
wipe away the tears from every face; the reproach of his 
people he will remove from the whole earth; for the LORD 
has spoken. On that day it will be said: “Behold our God, to 
whom we looked to save us! This is the LORD for whom 
we looked; let us rejoice and be glad that he has saved us!” 
For the hand of the LORD will rest on this mountain.

Responsorial Psalm   PS 23:1-3A, 3B-4, 5, 6 

R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
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R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.

He guides me in right paths
for his name’s sake.
Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overlows.

R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.

R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.

Reading 2  PHIL 4:12-14, 19-20

Brothers and sisters: I know how to live in humble circum-
stances; I know also how to live with abundance. In every 
circumstance and in all things I have learned the secret of 
being well fed and of going hungry, of living in abundance 
and of being in need.  I can do all things in him who strength-
ens me. Still, it was kind of you to share in my distress. My 
God will fully supply whatever you need, in accord with his 
glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father, glory 
forever and ever. Amen.
 

Alleluia   EPH 1:17-18

Alleluia, alleluia. May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts, so that we may know what 
is the hope that belongs to our call. Alleluia. 

Gospel  MT 22:1-14 OR 22:1-10
Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders 
of the people in parables, saying,  “The kingdom of heav-
en may be likened to a king who gave a wedding feast for 
his son. He dispatched his servants to summon the invited 
guests to the feast, but they refused to come. A second time 
he sent other servants, saying, ‘Tell those invited: “Behold, 
I have prepared my banquet, my calves and fattened cat-
tle are killed, and everything is ready; come to the feast.”’ 
Some ignored the invitation and went away, one to his farm, 
another to his business.  The rest laid hold of his servants, 

mistreated them, and killed them.  The king was enraged 
and sent his troops, destroyed those murderers, and burned 
their city. Then he said to his servants, ‘The feast is ready, 
but those who were invited were not worthy to come.  Go 
out, therefore, into the main roads and invite to the feast 
whomever you ind.’
The servants went out into the streets and gathered all they 
found, bad and good alike, and the hall was illed with 
guests. But when the king came in to meet the guests, he 
saw a man there not dressed in a wedding garment.  The 
king said to him, ‘My friend, how is it that you came in here 
without a wedding garment?’ But he was reduced to silence. 
Then the king said to his attendants, ‘Bind his hands and 
feet, and cast him into the darkness outside, where there 
will be wailing and grinding of teeth.’ Many are invited, but 
few are chosen.”

LỊCH TRONG TUẦN
 

 

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

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Lu壱t luân lý là gì?
T. Lu壱t luân lý là l運i d衣y c栄a Thiên Chúa, ch雨 cho con 
ng逢運i nh英ng con đ逢運ng và quy lu壱t s嘘ng d磯n đ院n h衣nh 
phúc Thiên Chúa h泳a ban, và ng<n c医m n飲o đ逢運ng đ逢a 
con ng逢運i xa lìa Thiên Chúa.

CHIA S引

Lu壱t luân lý là công trình c栄a đ泳c Khôn ngoan c栄a Thiên 
Chúa, đ逢嬰c coi nh逢 vi羽c d衣y d厩 c栄a m瓜t ng逢運i cha, nh逢 
m瓜t khoa s逢 ph衣m c栄a Thiên Chúa. Lu壱t luân lý quy đ鵜nh 
cho con ng逢運i nh英ng con đ逢運ng, nh英ng quy t逸c hành đ瓜ng 
d磯n đ逢a h丑 t噂i h衣nh phúc Thiên Chúa đã h泳a, và ng<n c医m 
nh英ng con đ逢運ng d磯n đ院n s詠 d英 khi院n con ng逢運i xa lìa 
Thiên Chúa và tình yêu th逢挨ng c栄a Ngài.
M丑i gi噂i r<n c栄a Chúa c┡ng là m逢運i đi隠u lu壱t v隠 luân lý 
c<n b違n và c亥n thi院t giúp con ng逢運i đ衣t t噂i h衣nh phúc 
tr逢運ng t欝n. Trong đó có ba đi隠u qui v隠 Chúa: Hãy yêu m院n 
Chúa h院t lòng; B違y đi隠u qui v隠 tha nhân: Hãy yêu m院n tha 
nhân nh逢 chính mình.
Tóm l衣i, m逢運i gi噂i r<n qui v隠 nh英ng vi羽c ph違i làm, và 
nh英ng đi隠u ph違i tránh: A瑛ng ph衣m t瓜i m医t lòng Chúa, ch噂 
b医t hi院u v噂i cha m姻, ch噂 gi院t ng逢運i, ch噂 gian dâm, ch噂 l医y 
c栄a ng逢運i, ch噂 chi院m đo衣t v嬰 ho員c ch欝ng c栄a k飲 khác, ch噂 
tham c栄a ng逢運i.
12        Th泳 Hai. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32
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13        Th泳 Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41
14        Th泳 T逢. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46
15        Th泳 N<m. Thánh Têrêxa Giêsu, Attsht. L宇 nh噂
            Ep 1,1-10 ho員c Rm 8,22-27; Lc 11,47-54
16        Th泳 Sáu. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7
17        Th泳 B違y. Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ. L宇 nh噂
            Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
 

18        CHÚA NH一T 29 MÙA TN.
            Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21
            Ngày th院 gi噂i c亥u nguy羽n cho vi羽c truy隠n giáo. 

THÔNG BÁO
CHÚC M洩NG B蔚N M萎NG H浦I MÂN CÔI GIÁO X永 
THÁNH VINH S愛N LIÊM

H瓜i Mân Côi thu瓜c Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm đã sinh 
ho衣t đ逢嬰c 23 n<m và nay H瓜i Mân Côi v磯n ti院p t映c đ丑c 
kinh c亥u nguy羽n cho nh英ng h瓜i viên và nh英ng nhu c亥u c栄a 
Giáo H瓜i. H瓜i s胤 m瑛ng l宇 vào lúc 9 gi運 sáng Chúa nh壱t 
ngày 11/10/20. Xin quý H瓜i viên cùng thông công tham d詠 
b茨ng s詠 hi羽n di羽n t衣i nhà th運 hay trên tr詠c tuy院n, cùng c亥u  
nguy羽n cho Cha C嘘 Giuse Nguy宇n Công Lý và nh英ng thành 
viên c栄a H瓜i đã qua đ運i s噂m v隠 h逢荏ng tôn nhan Chúa. C亥u 
nguy羽n cho nh英ng ng逢運i không đ栄 s泳c kh臼e đ吋 đ院n tham 
d詠 thánh l宇 t衣i nhà th運, luôn v英ng lòng tin t逢荏ng n挨i A泳c 
M姻 qua tràng chu厩i Mân Côi . Xin Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a 
A泳c M姻  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.

M洩NG SINH NH一T L井N III CA AOÀN A永C M因 LA 
VANG LÚC 6:00 PM NGÀY 11/10/20

Ca đoàn A泳c M姻 La Vang đ逢嬰c thành l壱p ngày 7/10/2017, 
Ca đoàn ch丑n ngày l宇 A泳c M姻 H欝n Xác v隠 Tr運i làm b鰻n 
m衣ng. Nh逢ng trong c挨n A衣i d鵜ch, Ca đoàn ch逢a có c挨 
h瓜i đ逢嬰c g員p g叡 chung vào đ衣i l宇 này đ吋 c亥u nguy羽n cho 
nhau. Vì v壱y, vào Chúa nh壱t này lúc 6 gi運 chi隠u s胤 có 
thánh l宇 c亥u nguy羽n đ員c bi羽t cho Anh Ch鵜 Em Ca Viên và 
gia đình, c┡ng là lúc tr荏 l衣i cùng nhau tham d詠 và hát l宇, 
cùng hi羽p thông v噂i nhau. Chúc m瑛ng.

L卯CH TREO T姶云NG C曳A GIÁO X永 N;M 2021

Kính th逢a quý H瓜i A欝ng M映c V映, H瓜i Aoàn, Phong Trào, Ban 
Ngành, l鵜ch treo t逢運ng c栄a Giáo X泳 n<m 2021 mang ch栄 đ隠 
“A泳c Giêsu là Vua các gia đình”. 
Hi羽n nay chúng con đang b逸t tay vào vi羽c này. Xin các ban 

ngành, đoàn th吋, nhóm h瓜i g穎i cho chúng con nh英ng thông 
tin liên quan đ院n h瓜i đoàn v隠: Ngày k益 ni羽m, ngày m瑛ng l宇 
b鰻n m衣ng, nh英ng s詠 ki羽n di宇n ra trong n<m, nh英ng ngày đ員c 
bi羽t… đ吋 chúng con k鵜p đ逢a vào l鵜ch. H衣n chót là ngày 15 
tháng 11 n<m 2020.
Ngoài ra, c┡ng nh逢 m丑i n<m, chi phí in 医n, phát hành l鵜ch là do 
các cá nhân, c挨 s荏 kinh doanh tài tr嬰 qua vi羽c đ<ng qu違ng cáo 
trên l鵜ch. V壱y, quý gia đình, c挨 s荏 kinh doanh nào mu嘘n b違o 
tr嬰 cho l鵜ch treo t逢運ng c栄a giáo x泳 n<m 2021, xin liên l衣c v噂i 
chúng con qua s嘘 phone cha phó : 403 465 3101 ho員c email: 
liemop@gmail.com
Chúng con c┡ng nh壱n qu違ng cáo trên Website  c栄a giáo x泳: 
stvinhsonliem.ca và trên T運 Thông Tin M映c V映 hàng tu亥n.

C一P NH一T V陰 T姶営NG AÀI A永C M因 LA VANG

Kính th逢a Quý OBACE. Trong tu亥n v瑛a qua HDMV giáo 
x泳 đã g荏i đ院n t瑛ng gia đình trong Giáo x泳 m瓜t lá th逢 v隠 vi羽c 
xây d詠ng t逢嬰ng đài A泳c M姻 La vang.
Trong th逢 g荏i đ院n quý v鵜 l亥n này, Ban th逢運ng v映 chúng tôi 
c┡ng đính kèm m瓜t s嘘 b違n v胤 c栄a c違 hai d詠 án và 1 phi院u 
bình ch丑n. Xin quý v鵜 đi隠n vào phi院u bình ch丑n và g荏i l衣i 
cho Giáo x泳 tr逢噂c ngày 25 tháng 10 n<m 2020 qua đ逢運ng 
b逢u đi羽n ho員c quý v鵜 có th吋 đem theo khi đi l宇 b臼 vào thùng 
kín mà chúng tôi s胤 đ員t 荏 cu嘘i nhà th運.
M丑i th逸c m逸c v隠 d詠 án xin quý v鵜 liên l衣c v噂i các thành viên 
trong ban Th逢運ng v映 qua các s嘘 đi羽n tho衣i d逢噂i đây:  
1/ Nguy宇n Ng丑c Ánh (587) 889-7907
2/ Tr亥n Thanh H違i (403) 608-0733
3/ Michael Nguy宇n (403) 615-9568
4/ V┡ th鵜 H欝ng (403) 889-9872
Xin chân thành c違m 挨n s詠 h嬰p tác c栄a quý OBACE, nguy羽n 
xin A泳c M姻 La Vang luôn che ch荏 và dìu d逸t C瓜ng đoàn GX 
chúng ta trong tình th亥n liên k院t 
Thay m員t HAMV - CT Nguy宇n Ng丑c Ánh

S衛 GIÚP GÓP C曳A CÁC B萎N TR引 THU浦C NHÓM 
THÁNH GIOAN PHAO LÔ II

Hi cha,
Hôm qua Thúy (m姻 c栄a cháu Cecilia) có đ逢a cho con 
$3,042.60. Aây là s嘘 ti隠n t瑛 qu悦 c栄a nhóm gi噂i tr飲 St. 
Gioan Phalô II.  Trong hoàn c違nh này, nh英ng sinh ho衣t đã 
t衣m d瑛ng nên ban ch医p hành nhóm tr飲 đã quy院t đ鵜nh g荏i 
l衣i nhà x泳 s嘘 ti隠n này.  N院u trong t逢挨ng lai, có ho衣t đ瓜ng 
gì khác, thì các em s胤 liên l衣c v噂i cha. Con s胤 mang lên 
cho cha trong ngày hôm nay. Con H

Giáo x泳 chân thành cám 挨n Ch鵜 Ph逢挨ng Anh, quý Ph映 
huynh và toàn th吋 các B衣n Tr飲 đã cùng nhau sinh ho衣t 
trong nh英ng n<m qua v噂i Giáo x泳. Nay trong hoàn c違nh 
khó kh<n c栄a D鵜ch b羽nh đã g穎i l衣i s嘘 ti隠n đ院n Giáo 
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x泳 ($3,042.60). Cha V逢嬰ng đã nh壱n và chuy吋n đ院n ông 
Hu┻nh S挨n H違i đ逢a vào qu悦 Xây d詠ng Giáo x泳 n挨i Ngân 
hàng. Xin Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phao Lô II xu嘘ng muôn phúc lành trên quý gia đình 
và đ員c bi羽t luôn là t医m g逢挨ng thôi thúc các B衣n ti院n b逢噂c 
trên hành trình đ泳c tin c栄a các B衣n Tr飲.

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. Indulg., 医n b違n 
1999, concessio 17).

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.

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. 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
2. 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
3. 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.
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
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12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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

GIÊSU MARIA GIUSE 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 27 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $1,080.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $1,205.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $896.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $1,247.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,428.00

CÁC TI陰N KHÁC

1. Ti隠n thu l亥n 1 t衣i VP& B逢u Ai羽n $1,100.00
2. Qu悦 xây d詠ng    $10,772.60
3. Giúp đ叡 A医t Thánh   $400.00

T蔚NG C浦NG     $11,772.60

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

 Nhóm John Paul II   $3,042.00
310 A. C Phan A衣t & Thi   $2,000.00
902 A. C Nguy宇n S挨n & Thu   $1,500.00
144 A. C Nguy宇n A泳c & Anh  $500.00
255 Nguy宇n Tu医n & Ph逢挨ng   $500.00
 BS. Tr逢挨ng Lâm Li宇u Kim  $500.00
399 A. C V┡  Hi羽p & Y院n   $425.00
234      $300.00
609 Ô. B Ph衣m Sinh & Soi   $300.00
295 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 M壱n   $250.00
164 C映 Bà Nguy宇n Hòa & Ph逢嬰ng  $220.00
39 A. C Aào Hòa & Minh   $200.00
221 Ô. B Nguy宇n  Ph逢荏ng & Nhi羽m  $200.00
258 A. C Nguy宇n  Tùng & H茨ng  $200.00
362 A. C Tr亥n Phát & Loan   $200.00
383 A. C Tr逢挨ng  D┡ng & Vân  $200.00
 Cha V逢嬰ng & Cha Liêm   $200.00
341 Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽   $150.00
40 A. C Aào Quang & Ph逢嬰ng  $140.00
67 A. C D逢挨ng  Hà & Hu羽   $120.00
288 A. C Ph衣m H逢ng & Ph逢嬰ng  $120.00

318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $120.00
346 A. C Nguy宇n Vanessa & Hi羽p  $120.00
456 A. C Aoàn  Bình & H逢挨ng  $120.00
87 Bà Lê Th鵜 Aào    $100.00
94 A. C Lê  M悦 & Hòa   $100.00
128 A. C Nguy宇n Tiên & Loan  $100.00
148 A. C Nguy宇n Duy & Trinh  $100.00
216 Ô. C嘘 Nguy宇n Quang Thanh  $100.00
222 A. C Nguy宇n  Quang & Tâm  $100.00
270 C映 Bà Nguy宇n Th鵜 Y院n   $100.00
280 Ô. B Ph衣m Giao & Ng丑c  $100.00
320 A. C Phan Tr逢運ng & Hi隠n  $100.00
384 BS. Tr逢挨ng Tony Hung   $100.00
394 A. C V┡ Aình Tuy & H欝ng  $100.00
396 A. C V┡  Hân & Li宇u   $100.00
441 A. C Ph衣m Tho衣i & Th栄y  $100.00
463 A. C Ph衣m Luy院n & Thoa  $100.00
623 A. C L逢挨ng Hi隠n & Huy   $100.00
641 A. C V┡  C逢運ng & Hi隠n   $100.00
11 A. C Bùi Minh & G医m   $80.00
268 Ô. B Nguy宇n X逢挨ng & H逢挨ng  $80.00
460 Anh San Kim Hoàn   $80.00
47 Ô. B Ainh Thanh & Qu┻nh  $70.00
73 A. C H欝 S詠 & Lan   $70.00
130 A.C Nguy宇n  C育n & Vui   $70.00
182 Ô. B Nguy宇n Lâm & Nhài  $70.00
204 A. C Nguy宇n Nh壱t & Loan  $70.00
281 A. C Ph衣m  H違i & Hoàng  $70.00
347 A. C Tr亥n Hoàng & Ph逢挨ng  $70.00
423 A. C Nguy宇n  Hùng & Lan  $70.00
304 A. C Ph衣m Th逸ng & Tú   $60.00
113 Ô. B Nguy宇n Lý & Felix   $55.00
5 A. C Bùi  Hi羽p & Nga   $50.00
17 Ô. B C嘘 Bùi V逢嬰ng & Aào  $50.00
30 A. C A厩 Ngh┄a & Hà   $50.00
172 A. C Nguy宇n  Hùng & Nhung  $50.00
177 Ô. B  Nguy宇n Khánh & Ai羽p  $50.00
220 A. C Nguy宇n  Ph逢挨ng & H萎nh  $50.00
261 A. C Nguy宇n H逢挨ng & Tùng  $50.00
267 A. C Nguy宇n  Trang & Tu医n  $50.00
276 Bà Ph衣m C壱y    $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
356 Ch鵜 Tr亥n Lan    $50.00
392 A. C Ph衣m Nhân & Huy隠n  $50.00
426 Ông V┡ Aình Long   $50.00
495 A. C Võ Quý & Uyên   $50.00
509 Ch鵜 Nguy宇n Anh Thúy H茨ng  $50.00
591 A. C V┡ Hi羽p & Trinh   $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
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