
S泳 đi羽p Mùa Chay 2019 
c栄a A泳c thánh cha Phanxicô

“Muôn loài thつ tＴo nhのng trông ngóng nhìn thＸy con cái Thiên Chúa đ⇔ぢc vinh 
hiあn”(Rm 8,19)

Anh chお em thân mｘn,

M厩i n<m, qua M姻 Giáo h瓜i, Thiên Chúa l衣i “ban cho chúng ta mùa hân hoan này đ吋 
chúng ta d丑n mình m瑛ng m亥u nhi羽m V逢嬰t Qua v噂i tâm trí đã đ逢嬰c đ鰻i m噂i… khi chúng 
ta nh噂 l衣i nh英ng bi院n c嘘 l噂n lao đã đem l衣i cho chúng ta đ運i s嘘ng m噂i trong Chúa Kitô” 
(Kinh Tiｚn tつng Mùa Chay I). Vì th院 chúng ta b逢噂c đi trên hành trình t瑛 Ph映c Sinh 
n<m này đ院n Ph映c Sinh n<m khác h逢噂ng đ院n 挨n c泳u đ瓜 viên mãn mà chúng ta đã lãnh 
nh壱n nh運 m亥u nhi羽m v逢嬰t qua c栄a Chúa Kitô – “vì nh運 c壱y trông mà chúng ta đã đ逢嬰c 
c泳u đ瓜” (Rm 8,24). M亥u nhi羽m c泳u đ瓜 này, đã ho衣t đ瓜ng n挨i chúng ta trong cu瓜c s嘘ng 
tr亥n gian, là m瓜t ti院n trình n<ng đ瓜ng bao trùm l鵜ch s穎 c┡ng nh逢 toàn th吋 th映 t衣o. Nh逢 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C

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
Giuse Đỗ Minh Sơn .  .  .  .  .  .  . 403 969 7368

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

Phó Ngoại Vụ
Giuse Đỗ Quang Trọng . . . . . 403 510 5808

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

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

Ngày 17 Tháng 03, Năm 2019 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 2

Thánh Phaolô nói, “muôn loài th映 t衣o nh英ng trông ngóng 
nhìn th医y con cái Thiên Chúa đ逢嬰c vinh hi吋n” (Rm 8,19). 
Trong vi宇n c違nh này, tôi mu嘘n đ逢a ra m瓜t vài suy t逢 đ吋 
đ欝ng hành v噂i anh ch鵜 em trên hành trình hoán c違i Mùa 
Chay s逸p t噂i.

1. Thつ tＴo đ⇔ぢc cとu đじ

C穎 hành Tam nh壱t V逢嬰t qua v隠 cu瓜c th逢挨ng khó, t穎 n衣n 
và ph映c sinh c栄a Chúa Kitô, đ雨nh cao c栄a n<m ph映ng 
v映, kêu g丑i chúng ta h茨ng n<m th詠c hi羽n m瓜t hành trình 
d丑n mình, b荏i bi院t r茨ng đ欝ng hình đ欝ng d衣ng v噂i Chúa 
Kitô (x. Rm 8,29) là m瓜t món quà vô giá c栄a lòng Chúa 
th逢挨ng xót.

Khi chúng ta s嘘ng nh逢 con cái c栄a Thiên Chúa, nh逢 
nh英ng ng逢運i đ逢嬰c c泳u chu瓜c, đ逢嬰c Chúa Thánh Th亥n 
h逢噂ng d磯n (x. Rm 8,14) và bi院t nhìn nh壱n và vâng nghe 
lu壱t Chúa, kh荏i đi t瑛 lu壱t đ逢嬰c ghi kh逸c trong tâm h欝n 
và trong t詠 nhiên, chúng ta c┡ng đem lＴi lぢi ích cho công 
trình sáng tＴo b茨ng cách c瓜ng tác vào công cu瓜c c泳u đ瓜 
các th映 t衣o. Aó là lý do t衣i sao Thánh Phaolô nói r茨ng các 
th映 t衣o trông ngóng nhìn th医y con cái Thiên Chúa đ逢嬰c 
vinh hi吋n; nói cách khác, t医t c違 nh英ng ai đ逢嬰c h逢荏ng ân 
s栄ng m亥u nhi羽m V逢嬰t qua c栄a Chúa Giêsu có th吋 c違m 
nghi羽m đ逢嬰c ân s栄ng 医y s胤 thành toàn trong vi羽c c泳u đ瓜 
chính thân xác con ng逢運i. Khi tình yêu c栄a Chúa Kitô 
bi院n đ鰻i cu瓜c s嘘ng c栄a các thánh trong tinh th亥n, th吋 
xác và linh h欝n, các ngài ca t映ng Chúa. Qua c亥u nguy羽n, 
chiêm ni羽m và ngh羽 thu壱t, các ngài c┡ng đ逢a các th映 
t衣o khác vào l運i ca t映ng 医y, nh逢 chúng ta th医y Thánh 
Phanxicô Assisi đã di宇n t違 m瓜t cách tuy羽t v運i trong “Bài 
ca V衣n v壱t” (x.Laudato Si’, 87). Tuy nhiên, trong th院 gi噂i 
này, s詠 hài hòa mà 挨n c泳u đ瓜 t衣o nên luôn b鵜 đe d丑a b荏i 
s泳c m衣nh tiêu c詠c c栄a t瓜i l厩i và s詠 ch院t.

2. Sとc mＴnh hてy diうt cてa tじi lざi

Th壱t v壱y, khi chúng ta không s嘘ng nh逢 con cái Thiên 
Chúa, chúng ta th逢運ng c逢 x穎 theo cách tri羽t h衣 ng逢運i 
thân c壱n và các th映 t衣o khác – k吋 c違 chúng ta – vì chúng ta 
b逸t đ亥u ngh┄, v噂i ý th泳c ít nhi隠u, r茨ng chúng ta có quy隠n 
s穎 d映ng chúng theo ý mình. Khi 医y, tính vô đ瓜 chi院m 逢u 
th院: chúng ta b逸t đ亥u s嘘ng m瓜t cu瓜c s嘘ng v逢嬰t quá nh英ng 
gi噂i h衣n mà chính thân ph壱n và b違n tính con ng逢運i c栄a 
chúng ta đ員t ra. Chúng ta chi隠u theo nh英ng ham mu嘘n 
b医t kham mà Sách Khôn ngoan coi là đi吋n hình c栄a k飲 vô 
đ衣o, t泳c là nh英ng ng逢運i hành đ瓜ng mà ch鰯ng ngh┄ gì đ院n 
Chúa ho員c hy v丑ng cho t逢挨ng lai (x. 2,1-11). N院u chúng 
ta không chuyên tâm h逢噂ng v隠 l宇 Ph映c sinh, v隠 chân tr運i 
Ph映c sinh, thì não tr衣ng di宇n t違 trong nh英ng kh育u hi羽u 
này s胤 th嘘ng l┄nh: “Tôi muぐn có mがi thと và tôi muぐn có 
ngay bây giぜ!”, “Quá nhiｚu thì c┡ng chｌng bao giぜ đて”.

G嘘c r宇 c栄a m丑i s詠 d英, nh逢 chúng ta bi院t, là t瓜i l厩i, mà 
t瑛 khi xu医t hi羽n l亥n đ亥u, nó đã phá v叡 s詠 hi羽p thông c栄a 
chúng ta v噂i Thiên Chúa, v噂i nh英ng ng逢運i khác và v噂i 
chính thiên nhiên, mà chúng ta liên k院t v噂i nó theo m瓜t 
cách c映 th吋 qua thân xác c栄a chúng ta. S詠 r衣n n泳t m嘘i 
hi羽p thông v噂i Thiên Chúa c┡ng hu益 ho衣i m嘘i t逢挨ng 
quan hài hòa c栄a chúng ta v噂i môi tr逢運ng mà chúng ta 
đ逢嬰c kêu g丑i đ吋 s嘘ng, đ院n n厩i khu v逢運n đã tr荏 nên n挨i 
hoang đ鵜a (x. St 3,17-18). T瓜i l厩i đ逢a con ng逢運i đ院n ch厩 
coi mình là chúa t吋 c栄a t衣o thành, coi mình là ch栄 nhân 
tuy羽t đ嘘i c栄a nó và s穎 d映ng nó, không ph違i theo m映c đích 
mà A医ng T衣o Hóa đã mu嘘n mà theo l嬰i ích c栄a riêng 
mình, gây thi羽t h衣i cho các th映 t衣o khác.

M瓜t khi lu壱t c栄a Thiên Chúa, lu壱t yêu th逢挨ng, b鵜 lo衣i b臼, 
thì lu壱t m衣nh đ逢嬰c y院u thua s胤 th逸ng th院. T瓜i l厩i ti隠m 育n 
trong lòng con ng逢運i (x. Mc 7,20-23) mang hình d衣ng 
c栄a thói tham lam và tìm ki院m an nhàn cách vô đ瓜, thi院u 
quan tâm đ院n thi羽n ích c栄a ng逢運i khác và th壱m chí c栄a 
chính mình. Nó d磯n đ院n vi羽c bóc l瓜t thiên nhiên, c違 con 
ng逢運i l磯n môi tr逢運ng, do s詠 thèm mu嘘n vô đ瓜 v嘘n coi 
m丑i ham mu嘘n nh逢 m瓜t quy隠n và ch鰯ng s噂m thì mu瓜n s胤 
h栄y di羽t t医t c違 nh英ng gì n茨m trong t亥m tay c栄a nó.

3. Sとc mＴnh chのa lành cてa lòng thぐng hぐi và ¬n tha thと

Th映 t衣o r医t c亥n đ院n s詠 vinh hi吋n c栄a con cái Thiên Chúa, là 
nh英ng ng逢運i đã tr荏 nên “th映 t衣o m噂i”. Vì “ai 荏 trong A泳c 
Kitô thì đ隠u là th映 t衣o m噂i. Cái c┡ đã qua, và cái m噂i đã 
có đây r欝i” (2 Cr 5,17).Th壱t v壱y, khi đ逢嬰c vinh hi吋n, chính 
thつ tＴo có thあ mなng lい V⇔ぢt qua, m荏 ra cho m瓜t tr運i m噂i 
đ医t m噂i (x. Kh 21,1). Con đ逢運ng đ院n v噂i l宇 Ph映c sinh đòi 
h臼i chúng ta canh tân b瓜 m員t và con tim Kitô h英u c栄a mình 
nh運 vi羽c <n n<n, hoán c違i và tha th泳, đ吋 s嘘ng tr丑n v姻n ân 
s栄ng d欝i dào c栄a m亥u nhi羽m V逢嬰t qua.

Thái đ瓜 trông ngóng này, ni隠m trông đ嬰i này c栄a toàn 
th吋 th映 t衣o, s胤 đ逢嬰c viên mãn khi con cái Thiên Chúa 
đ逢嬰c vinh hi吋n, ngh┄a là khi các Kitô h英u và m丑i ng逢運i 
quy院t tâm đi vào “c挨n đau chuy吋n d衣” c栄a lòng hoán c違i. 
M丑i th映 t衣o đ隠u đ逢嬰c kêu g丑i, cùng v噂i chúng ta, “thoát 
kh臼i s詠 l羽 thu瓜c vào c違nh h逢 nát đ吋 đ逢嬰c cùng v噂i con 
cái Thiên Chúa chung h逢荏ng t詠 do và vinh quang” (Rm 
8,21). Mùa Chay là m瓜t d医u ch雨 bí tích c栄a cu瓜c hoán c違i 
này. Mùa Chay m運i g丑i các Kitô h英u th吋 hi羽n m亥u nhi羽m 
V逢嬰t qua cách sâu xa và c映 th吋 h挨n trong đ運i s嘘ng cá 
nhân, gia đình và xã h瓜i c栄a mình, tr逢噂c h院t b茨ng vi羽c <n 
chay, c亥u nguy羽n và làm vi羽c bác ái.

Chay tおnh ngh┄a là h丑c cách thay đ鰻i thái đ瓜 c栄a chúng 
ta đ嘘i v噂i ng逢運i khác và v噂i m丑i th映 t衣o: t瑛 c挨n cám d厩 
mu嘘n “ng医u nghi院n” m丑i th泳 đ吋 th臼a mãn lòng tham đ院n 
ch厩 s印n sàng hy sinh vì tình yêu, v嘘n có th吋 l医p đ亥y con 
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tim tr嘘ng r厩ng c栄a chúng ta. CＺu nguyうn d衣y chúng ta 
t瑛 b臼 tôn th運 ng磯u t逢嬰ng và thói t詠 mãn, đ欝ng th運i nhìn 
nh壱n r茨ng chúng ta c亥n đ院n Chúa và lòng th逢挨ng xót c栄a 
Ngài. Làm viうc bác ái giúp chúng ta thoát kh臼i s詠 điên r欝 
c栄a vi羽c tích tr英 m丑i th泳 cho b違n thân mình v噂i 違o t逢荏ng 
có th吋 b違o đ違m m瓜t t逢挨ng lai v嘘n ch鰯ng thu瓜c v隠 chúng 
ta. Và nh逢 th院, đ吋 tái khám phá ni隠m vui c栄a k院 ho衣ch 
Thiên Chúa đã dành cho th映 t衣o và cho m厩i ng逢運i chúng 
ta, chính là yêu m院n Chúa, yêu th逢挨ng anh ch鵜 em và toàn 
th院 gi噂i, đ吋 g員p đ逢嬰c h衣nh phúc th詠c s詠 c栄a chúng ta n挨i 
tình yêu 医y.

Anh ch鵜 em thân m院n, th運i gian “chay t鵜nh” 40 ngày mà 
Con Thiên Chúa đã tr違i qua 荏 hoang đおa thiên nhiên nh茨m 
làm cho n挨i 医y l衣i tr荏 thành khu v逢運n hi羽p thông v噂i 
Thiên Chúa nh逢 tr逢噂c khi có t瓜i nguyên t鰻 (x. Mc 1,12-
13; Is 51,3). Mong sao Mùa Chay n<m nay c栄a chúng ta s胤 
là m瓜t hành trình trên cùng con đ逢運ng 医y, mang l衣i ni隠m 
hy v丑ng c栄a Chúa Kitô cho m丑i th映 t衣o, đ吋 th映 t衣o “thoát 
kh臼i s詠 l羽 thu瓜c vào c違nh h逢 nát, đ逢嬰c cùng v噂i con cái 
Thiên Chúa chung h逢荏ng t詠 do và vinh quang” (Rm 8,21). 
Chúng ta đ瑛ng đ吋 cho mùa ân s栄ng này qua đi cách vô 
ích! Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta c医t b逢噂c trên 
con đ逢運ng hoán c違i th詠c s詠. Chúng ta hãy t瑛 b臼 thói ích 
k益 và ch雨 bi院t đ院n mình, đ吋 h逢噂ng v隠 s詠 Ph映c sinh c栄a 
Chúa Giêsu. Chúng ta hãy g亥n g┡i v噂i nh英ng ng逢運i anh 
ch鵜 em c栄a chúng ta đang túng thi院u, chia s飲 v噂i h丑 c栄a 
c違i tinh th亥n và v壱t ch医t. Nh逢 th院, khi đón nh壱n cu瓜c vinh 
th逸ng c栄a Chúa Kitô đ嘘i v噂i t瓜i l厩i và s詠 ch院t vào trong 
đ運i s嘘ng c栄a chúng ta m瓜t cách c映 th吋, chúng ta c┡ng s胤 
chi院u t臼a quy隠n n<ng có s泳c bi院n đ鰻i c栄a chi院n th逸ng 医y 
cho m丑i loài th映 t衣o.

Vatican, ngày 4 tháng M⇔ぜi 2018, Lい thánh Phanxicô Assisi
Phanxicô (Chuyあn ngの: Minh Aとc)

THÔNG BÁO
Q┠Y BÁC ÁI A卯A PH一N N;M 2019.

Kính th逢a quý v鵜, hàng n<m chúng ta đ隠u giúp đ叡 cho 
A泳c Giám M映c A鵜a Ph壱n qua vi羽c đóng góp cho qu悦 Bác 
Ái. N<m nay A泳c Cha xin giáo x泳 chúng ta là 25, 933$. 
Vào Tu亥n này chúng con s胤 xin ti隠n l亥n th泳 hai cho qu悦 
Bác Ái v噂i ch栄 đ隠 “Th亥n khí c栄a Chúa là Chúa Th逢嬰ng 
ng詠 trên tôi, vì A泳c Chúa đã x泳c d亥u t医n phong tôi, sai 
đi báo Tin M瑛ng cho k飲 nghèo hèn, b<ng bó nh英ng t医m 
lòng tan nát, công b嘘 l羽nh ân xá cho k飲 b鵜 giam c亥m, ngày 
phóng thích cho nh英ng t瓜i nhân (Is 6:1). A泳c Cha đã g穎i 
th逢 chân thành tri ân giáo x泳 và quý v鵜 đã đóng góp cho 

nh英ng n<m tr逢噂c. Xin ti院p t映c giúp đ叡 ngài. Kính xin, 
A泳c Giám M映c William.

L右 THÁNH GIUSE B蔚N M萎NG QUÝ CHA, ANH CH卯 
EM BAN CH;M SÓC NHÀ CHÚA VÀ TR姶雲NG GIA 
AÌNH LÚC 11:00 SÁNG CHÚA NH一T 17/03/2019

Kính th逢a quý c映, quý ông bà và anh ch鵜 em, Thánh C違 
Giuse là m磯u g逢挨ng cho các cá nhân, gia đình và giáo 
h瓜i. Trong tháng Ba chúng ta c亥u nguy羽n cho các gia 
đình, nh医t là nh英ng gia đình đang g員p khó kh<n. Th泳 
Ba ngày 19/03 là l宇 Thánh Giuse, giáo x泳 chúng ta có 
cha phó Giuse Ph衣m Công Liêm, quý Anh Em trong Ban 
Th逢運ng V映 HAMV, Anh Ch鵜 Em trong Ban Ch<m Sóc 
Nhà Chúa cùng v噂i r医t nhi隠u ng逢運i nh壱n thánh Giuse làm 
b鰻n m衣ng. C┡ng trong d鵜p này, Giáo x泳 xin chân thành 
tri ân quý Cha ti隠n nhi羽m đã hy sinh cho đ院n ch院t trong 
đ運i s嘘ng linh m映c nh逢 Cha C嘘 Giuse Nguy宇n Công Lý 
và Cha C嘘 Giuse Nguy宇n Ng丑c Phi. 

Thánh l宇 chính th泳c m瑛ng B欝n M衣ng Thánh Giuse đ逢嬰c 
d運i vào l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t ngày 17/03/2019. Sau 
đó quý Anh Ch鵜 Em có t鰻 ch泳c b英a c挨m thanh đ衣m m瑛ng 
Thánh Giuse. N院u ai mu嘘n giúp đ叡 xin liên l衣c v噂i Ông 
Ch栄 T鵜ch A厩 Minh S挨n. Kính báo.

L右 A永C M因 A姶営C TRUY陰N TIN, ANH CH卯 EM 
PHONG TRÀO LEGIO DÂNG MÌNH CHO A永C M因

N<m nay vì ngày l宇 A泳c M姻 đ逢嬰c Truy隠n Tin vào Th泳 
Hai 25/03, nên phong trào Legio trong giáo x泳 s胤 t鰻 ch泳c 
nghi th泳c dâng mình cho A泳c M姻 vào l宇 sáng th泳 B違y 
ngày 23/03/2019. Ch逢挨ng trình nh逢 sau:

* 9 gi運 30 l宇
* 10 gi運 30 Ch亥u Mình Thánh Chúa.
* Sau khi Ch亥u là ph亥n Dâng Mình cho A泳c M姻.
V壱y, kính m運i t医t c違 quý h瓜i vi羽n ho衣t đ瓜ng hay tán tr嬰 
cùng đ院n vào ngày gi運 nói trên đ吋 dâng mình và m瑛ng l宇 
n<m nay. Kính báo

H窺P VÀ C井U NGUY烏N CH姶愛NG TRÌNH TH;NG 
TIÊN HÔN NHÂN 31/03/2019.

Ban Ch医p Hành Ch逢挨ng Trình Th<ng Ti院n Hôn Nhân Gia 
Aình xin kính m運i quý Thành Viên c栄a Ch逢挨ng Trình b噂t 
chút th運i gi運 đ院n tham d詠 Thánh L宇 lúc 6 gi運 chi隠u Chúa 
nh壱t ngày 31/03/2019 , sau đó có cu瓜c h丑p Song Nguy隠n 
và c亥u nguy羽n chung v噂i nhau ngay t衣i Nhà Th運. Ban 
Ch医p Hành kính m運i.
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DÂNG C曳A L右 THÁNH L右 CHÚA NH一T

Kính th逢a quý C映 , quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, vào bu鰻i 
h丑p t嘘i ngày 08/01/2019, Cùng v噂i H瓜i A欝ng M映c V映, 
chúng con m運i g丑i quý H瓜i Aoàn cùng nh壱n thêm ít nh医t 
1 l亥n Dâng C栄a L宇 trong vòng Hai Tháng. Và ti院p theo 
đó n院u Gia Aình nào có d鵜p nh逢 : D鵜p Aoàn T映, Nh英ng 
ng逢運i 荏 xa v隠 d詠 đám C逢噂i, đám Tang, k益 ni羽m ngày 
Thành Hôn, Th逢嬰ng Th丑.. đám Gi厩 hay b医t c泳 lý do gì 
mu嘘n Dâng C栄a L宇 xin liên l衣c tr詠c ti院p v噂i Ban Ph映ng 
V映 đ吋 ti羽n vi羽c s逸p x院p cho Gia Aình quý V鵜 (S嘘 ng逢運i 
tùy gia đình)
Sau đây là danh sách quý H瓜i Aoàn đã nh壱n l運i và theo 
l鵜ch trình :
1. Huynh Aoàn Aa Minh : L宇 11 gi運 M姥I Chúa nh壱t 
A井U tháng.
2. H瓜i Các Bà M姻: L宇 11 gi運 Chúa nh壱t Th泳 HAI các 
tháng CH允N (4/6/8/10/12).
3. H瓜i Mân Côi: L宇 11 gi運 m厩i Chúa nh壱t Th泳 BA m厩i 
tháng.
4. H瓜i Liên Minh Thánh Tâm : L宇 11 gi運 m厩i Chúa nh壱t 
Th泳 HAI các tháng L引 (5/7/9/11)
5. H瓜i Th<ng Ti院n Hôn Nhân: L宇 6 gi運 chi隠u m厩i Chúa 
nh壱t CU渦I tháng L引 (3/5/7/9/11) 
6. Tông A欝 Tr飲: l宇 11 gi運 ngày 21 tháng 4
N院u Giáo X泳 hay các H瓜i Aoàn nào m瑛ng l宇 B鰻n M衣ng 
hay l宇 đ員c bi羽t hàng n<m b鵜 trùng, thì quý H瓜i Aoàn nói 
trên s胤 nh逢運ng l衣i.
Chúng con chân thành cám 挨n s詠 h嬰p tác v噂i Giáo X泳 
c栄a quý H瓜i Aoàn. Quý Cha và H瓜i A欝ng M映c V映.

L右 GI姥 CHA C渦 GIUSE NGUY右N NG窺C PHI O.P 
(C衛U CHÁNH X永) NGÀY 27/03

Kính th逢a quý C映, quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, vào th泳 
T逢, ngày 27/03 giáo x泳 chúng ta nh噂 c亥u nguy羽n cho cha 
c嘘 Giuse Nguy宇n Ng丑c Phi, là c詠u chánh x泳 c栄a giáo x泳 
chúng ta (1997-2000). Xin Chúa là cha đ亥y lòng t瑛 ái 
s噂m đ逢a ngài v隠 h逢荏ng phúc thiên đàng. Giáo x泳 s胤 dâng 
l宇 tr逢a lúc 11 gi運 00 và l宇 6 gi運 00 chi隠u th泳 T逢 ngày 
27/03/2018 đ吋 c亥u nguy羽n cho ngài. Xin quý V鵜, b噂t chút 
th運i gi運 qua kinh nguy羽n, hy sinh và nh医t là đ院n tham d詠 
thánh l宇 gi厩 n<m nay c亥u nguy羽n cho linh h欝n Cha Giuse

RAO HÔN PH渦I (L井N II)

Có ch鵜 Maria Tr亥n H茨ng Julie, con ông Tr亥n V<n Trung 
và bà A厩 Th鵜 Thành, th逢運ng trú t衣i Calgary, AB, Cana-

da, s胤 k院t hôn v噂i anh Phêrô Tang Alger, con ông Tang 
Thai Quyen và bà To Tich Quynh, th逢運ng trú t衣i Ed-
monton, AB, Canada.

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

CH姶愛NG TRÌNH MÙA CHAY 2019

T┃NH TÂM VÀ GI謂I T浦I: 

Th吋 theo nguy羽n v丑ng c栄a H瓜i A欝ng M映c V映 nhi羽m k┻ 
2018-2020, Các nhóm Giáo Lý A泳c Tin, Ban Giúp L宇, 
Ban Gi噂i Tr飲 Giáo X泳, Ban Th吋 Thao mong mu嘘n quý 
cha và giáo x泳 l逢u tâm đ院n gi噂i tr飲 nhi隠u h挨n đ吋 các cháu 
s胤 là nh英ng thành viên ti院p n嘘i cha anh và cùng đ逢嬰c chia 
s飲 ni隠m tin chung v噂i các gi噂i khác. H丑 mong mu嘘n có 
m瓜t ng逢運i chuyên v隠 gi噂i tr飲 đ院n giúp cho các em. Trong 
Mùa chay này chúng con m運i đ逢嬰c Cha Gioan Hoàng 
S挨n, đ員c trách gi噂i tr飲 c栄a Ph映 T雨nh Dòng Aa Minh H違i 
Ngo衣i t瑛  Arlington Virginia đ院n v噂i giáo x泳 chúng ta v噂i 
các bu鰻i t┄nh tâm nh逢 sau: 

1. T嘘i th泳 Sáu ngày 22/03/2019 (T┄nh tâm cho quý ph映 
huynh và thanh thi院u niên) t瑛 6:30 pm- 8:00 pm. Gi違i t瓜i 
ng逢運i l噂n T瑛 8:00 - 9:00 pm. 

2. Chi隠u th泳 B違y 23/03 (T┄nh tâm cho Quý ph映 huynh 
và thanh thi院u niên) t瑛 2:30 - 3:45 pm. Gi違i t瓜i tr飲 em, t瑛 
4:00 pm – 5: 30 pm. 

3. Tr逢a Chúa nh壱t 24/03 (T┄nh tâm mùa chay cho ng逢運i 
l噂n) T瑛 12:30 pm – 1:30pm. Sau đó gi違i t瓜i, t瑛 1:30pm 
– 2-30 pm.   

Xin quý ph映 huynh, cùng c瓜ng tác v噂i chúng con trong 
vi羽c giáo d映c gi噂i tr飲, t逢挨ng lai c栄a giáo x泳 chúng ta 
b茨ng cách cho các cháu và chính chúng ta v瑛a h丑c h臼i 
v瑛a c違m nghi羽m đ逢嬰c lòng th逢挨ng xót c栄a Chúa đã ban 
cho gia đình chúng ta và c┡ng là lúc chúng ta chu育n b鵜 
m瓜t Mùa Ph映c Sinh đ亥y tràn ân phúc c栄a Chúa Giêsu đã 
ch院t và s嘘ng l衣i cho chúng ta đ逢嬰c h逢荏ng s詠 s嘘ng c栄a 
chính Chúa, trân tr丑ng kính m運i và c亥n s詠 c瓜ng tác c栄a 
m丑i ng逢運i. 

NG溢M NGUY烏N MÙA CHAY 2019

1. Th泳 Hai và th泳 T逢,  lúc 9:45 am: ng逸m 5 s詠 th逢挨ng 
khó Chúa. (Ban ng逸m nguy羽n) 
2. Th泳 Ba và Th泳 N<m, lúc 9:45 am: Kinh Mân Côi và 
Th亥n V映. (Huynh Aoàn Aa Minh). 
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3. Th泳 Sáu lúc 9:45 am: Ng逸m 14 Ch員ng Aàng Thánh 
Giá ( Huynh Aoàn Aa Minh.)
Các bu鰻i chi隠u trong tu亥n t瑛 th泳 Hai đ院n th泳 Sáu
- 4:45 pm: A員t Mình Thánh Chúa (Ch亥u cá nhân hay 
nhóm).
- 5:15 pm: Ch亥u chung (H瓜i Mân Côi & Ban Ph映ng V映

L右 LÁ VÀ TU井N THÁNH

- Chúa nh壱t L宇 Lá (14/04/2019): Tr逢噂c các l宇 có làm 
phép lá và r逢噂c lá 

- Th泳 Hai Tu亥n Thánh (15/04): L宇 Truy隠n D亥u t衣i Nhà 
th運 Chính tòa lúc 7:30 pm. (Giáo x泳 không có l宇 chi隠u 
6:00 pm)

- Th泳 Ba Tu亥n Thánh (16/04): Ng逸m S詠 Th逢挨ng Khó 
Chúa Giêsu sau Thánh L宇 6:00 pm 

- Th泳 T逢 Tu亥n Thánh (17/04): Ng逸m S詠 Th逢挨ng Khó 
Chúa Giêsu sau l宇 6:00 pm

TAM NH一T V姶営T QUA: TH永 N;M, TH永 SÁU TU井N 
THÁNH VÀ TH永 B謂Y V窺NG PH影C SINH (18,19-
20/04/2019)

TH永 N;M TU井N THÁNH (L右 TI烏C LY)

- 6:00 PM: THÁNH L右 DÀNH CHO THI蔭U NHI.

- 8:00 PM: THÁNH L右 DÀNH CHO NG姶云I L閏N. (Ca 
đoàn Ni隠m Tin hát l宇)

- SAU THÁNH L右 8 GI云, R姶閏C KI烏U THÁNH TH韻 
VÀ CH井U (Các đoàn th吋 ph映 trách)

TH永 SÁU TU井N THÁNH (SUY TÔN THÁNH GIÁ)

- 10:30 AM: NG溢M 15 S衛 TH姶愛NG KHÓ VÀ DÂNG H萎T.

- 3:00 PM: NGHI TH永C TH永 SÁU TU井N THÁNH 
CHO NG姶云I L閏N. (Ca Aoàn Tr亥m H逢挨ng hát)

- 6 :00 PM: NGHI TH永C TH永 SÁU TU井N THÁNH 
CHO THI蔭U NHI.

TH永 B謂Y TU井N THÁNH (V窺NG PH影C SINH)

- 8:30 PM: L右 V窺NG PH影C SINH (Có r穎a t瓜i cho ng逢運i 
l噂n, Ca đoàn Vinh S挨n Liêm).

CHÚA NH一T PH影C SINH
CÁC THÁNH L右: 9:00 am , 11:00am và 6: 00 pm.

BU蔚I H窺P H浦I A唄NG M影C V影 VÀO NGÀY 08/04/2019 
N蔭U CÓ THÊM B閏T HAY THAY A蔚I S淫 THÔNG BÁO

NH頴NG NG姶云I AÃ QUA A云I TRONG GIÁO X永 T洩 
10/03 - CU渦I THÁNG 3.
QUÝ CHA S淫 DÂNG L右 CHO CÁC LINH H唄N VÀO L右 6 
GI云 CHI陰U THEO NGÀY AÃ M遺T

1. Ông Giuse Nguy宇n V<n B違n 93 tu鰻i. M医t ngày 
18/03/2009. Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 18/03/19.

2. Bà Maria V┡ Th鵜 L瓜c 75 tu鰻i. M医t ngày 19/03/2003. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 19/03/19.

3. Ông Giuse Tr亥n Tr丑ng Hân 70 tu鰻i. M医t ngày 
20/03/1998. Dâng l宇 chi隠u  th泳 B違y ngày 20/03/2019.

4. Ông Phero Nguy宇n Thái To違n, 85 tu鰻i. M医t ngày 
24/03/2004. Dâng l宇 chi隠u Chúa nh壱t ngày 24/03/2019.

5. Ông Giuse Lý Gia C違nh 92 tu鰻i.  M医t ngày 25/03/2016. 
Dâng l宇 6 gi運 chi隠u th泳 Hai ngày 25/03/19.

6. Bà Anna Maria A員ng Th鵜 Uyên 78 tu鰻i. M医t ngày 
25/03/2001. Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 25/03/19.

7. Bà Maria Ph衣m Th鵜 Li宇u 90 tu鰻i . M医t ngày 26/03/2016. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 26/03/19.

8. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Hu羽, 79 tu鰻i. M医t ngày 
26/03/2016. . Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 26/03/19.

9. Bà Maria Lê Th鵜 Th挨m, m医t ngày 26/03/2016. Dâng l宇 
chi隠u th泳 Ba 26/03/2019.

10. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Phê, 94 tu鰻i. M医t ngày 
28/03/2016. Dâng l宇 chi隠u th泳 N<m ngày 28/03/19.

Trên đây là danh sách chúng con nh壱n t瑛 “S蔚 QUA A云I”  
t瑛 quý Cha Ti隠n Nhi羽m. V壱y n院u có sai sót hay ai ch逢a có 
tên xin cho chúng con bi院t đ吋 s穎a ho員c thêm vào.

KÍNH M云I QUÝ THÂN NHÂN A蔭N HI烏P DÂNG THÁNH L右
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NH頴NG NG姶云I Y陰U AAU B烏NH T一T TRONG GIÁO X永

“Ai trong anh em đau y院u 逢? Ng逢運i 医y hãy m運i các k┻ 
m映c c栄a H瓜i Thánh đ院n; h丑 s胤 c亥u nguy羽n cho ng逢運i 
医y, sau khi x泳c d亥u nhân danh Chúa. L運i c亥u nguy羽n do 
lòng tin s胤 c泳u đ逢嬰c b羽nh nhân” (Gc 5, 14). Chúng ta 
cùng hi羽p ý c亥u nguy羽n cho nh英ng ng逢運i y院u đau trong 
Giáo x泳 c栄a chúng ta đ員c bi羽t là nh英ng ng逢運i sau đây: 
1. C映 Maria Nguy宇n Th鵜 Khi 108 tu鰻i.
2.  C映 Maria V┡ Th鵜 Mát 100 tu鰻i. 
3. C映 Phê Rô Thomas Tr逢挨ng Qu違ng V<n 94 tu鰻i.
4. Bà C嘘 Maria Tr亥n Th鵜 渦c 92 tu鰻i.
5. C映 Phê Rô Nguy宇n V<n Aây 92 tu鰻i. 
6.  Cháu Nguy宇n Th鵜 Hu┻nh Trâm 37 tu鰻i.
7.  Hai C映 Aa Minh và Maria  Ph衣m Mai 85 tu鰻i. 
8. C映 Maria A厩 Th鵜 G医m
TRONG MÙA CHAY QUÝ CHA S淫 A蔭N TH;M T洩NG NG姶云I

TI陰N THU CN I MÙA CHAY 10/03/19

1. Chi隠u th泳 B違y, L宇 6:00 pm:    $1,617

2. Chúa nh壱t, L宇 9:00 am:    $2,065 

3. Chúa nh壱t , L宇 11:00 am:    $1,668

4.Chúa nh壱t, L宇 6:00 pm:    $ 1,664  

T蔚NG C浦NG  4  THÁNH L右:  $7,014

Q┡y Xây D詠ng     $540

Qu悦 Bác Ái A鵜a Ph壱n A嬰t I   $9,353

Qu違ng cáo Bulletin    $600

Ti隠n bán Hoa, Ch鵜 Dung/Hùng góp  $300

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N   $17,807

S渦 B蔚NG L右 GIÁO DÂN XIN TRONG THÁNG 2/2019

350 b鰻ng l宇; Cha V逢嬰ng nh壱n 10 BL, s嘘 còn l衣i Cha 
Phó đã g穎i v隠 Tu Vi羽n (Cha T壱p) 200 BL; Còn 140 
BL, Cha Phó đã g穎i đ院n Cha V┡ Duy L嬰i (Hà Tiên 
VN). Kính báo.

S渦 TI陰N NH一N QUA QU駅 XÂY D衛NG  VÀ TR謂  N営 
CHO QU駅 GIÁO PH一N

T鰻ng c瓜ng Ti隠n qu悦 Xây X詠ng trong tháng Hai thu 
đ逢嬰c: 7,609$. Tr違 n嬰 cho A鵜a Ph壱n 9,974$. Kính báo

QU駅 BÁC ÁI A卯A PH一N A営T I (10-03-2019)

Kính th逢a quý v鵜, chúng con chân thành tri ân quý V鵜 
đã bày t臼 lòng yêu m院n Giáo H瓜i qua vi羽c giúp góp 
Qu悦 Bác Ái A鵜a Ph壱n n<m 2019. Vì là s嘘 nhi隠u nên 
chúng con ghi theo Th泳 T詠 s嘘 Danh B瓜

1. #11=100$. 
2. #18=20$.
3. #26=100$.
4. #27=200$.
5. #32=100$.
6. #33=50$.
7. #40=100$.
8. #41=20$
9. #45=300$.
10. #52=20$.
11. #56=50$.
12. #60=100$.
13. #67=100$.
14. #69=40$.
15. #73=50$.
16. #75=20$.
17. #81=100$.
18. #101=50$
19. #103=40$.
20. #110=40$.
21. #111=50$.
22. #112=200$
23. #113=100$.
24. #130=50$
25. #131=100$.
26. #138=50$. 
27. #139=100$.
28. #142=50$.
29. #143=100$.
30. #157=20$.
31. #160=40$.
32. #162=40$
33. #164=100$.
34. #176=20$.
35. #179=100$.
36. #182=50$.
37. #185=100$.
38. #189=100$.
39. #190=100$.
40. #191=100$
41. #193=50$
42. #194=50$.
43. #195=20$.
44. #198=50$.

45. #199=20$. 
46. #201=10$.
47. #222=100$.
48. #226=10$.
49. #228=100$.
50. #232=50$.
51. #238=50$.
52. #244=50$.
53. #247=20$.
54. #250=80$.
55. #251=100$.
56. #252=20$.
57. #255=100$
58. #258=100$.
59. #262=100$.
60. #265=100$.
61. #276=100$.
62. #289=100$.
63. #295=40$
64. #302=20$.
65. #308=50$.
66. #309=50$.
67. #315=300$.
68. #321=20$.
69. #326=41$.
70. #332=10$.
71. #336=100$.
72. #337=20$ T
73. #338=100$.
74. #346=150$.
75. #347=50$.
76. #348=250$
77. #350=80$.
78. #362=200$.
79. #369=100$.
80. #372=50$.
81. #377=20$
82. #379=50$.
83. #380=40$.
84. #383=20$.
85. #388=50$.
86. #393=20$.
87. #399=100$.
88. #400=20$
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NH頴NG AÓNG GÓP TRÊN $50

S嘘 Danh B瓜 H丑 và Tên S嘘 Ti隠n Aóng Góp

7 A. C Bùi V<n Hu羽 & Ng丑c  $80.00

8 A. C C嘘 Bùi A逸c Hùng & H逢挨ng $70.00

44 A. C Ainh Qu嘘c Hàn & Tuy院t $50.00

84 A.C Lâm Vân Thanh & A欝ng $90.00

94 A. C Lê Vi羽t M悦 & Hòa  $50.00

121 A. C Nguy宇n Ng丑c Ánh & Th栄y $50.00

130 A. C Nguy宇n Ng丑c C育n & Vui $60.00

158 A. C Nguy宇n V<n H壱u  $90.00

189 A. C Nguy宇n H欝ng Long & Thy $50.00

234      $100.00

270 Bác Nguy宇n Th鵜 Y院n   $50.00

288 A. C Ph衣m Hùng & Ph逢嬰ng  $300.00

306 A. C Ph衣m Th逢運ng & H逢挨ng $100.00

309 Ch鵜 Tr亥n Th鵜 Hi隠n   $50.00

318 A. C Phan Huy Th衣ch &Trâm $60.00

343 A. C Tr亥n Quang Hà & Th違o  $50.00

441 A. C Ph衣m Ng丑c Tho衣i & Th栄y $100.00

509 Ch鵜 Nguy宇n Anh Thúy H茨ng  $50.00

511 A. C V┡ Thanh Phong & Mai $50.00

809 A. C Nguy宇n V<n Hinh & Hà. $700.00

818      $200.00

27 Ô.B C嘘 Bùi V逢嬰ng  (tu亥n tr逢噂c) $55.00

Xin Thiên Chúa chúc phúc lành 
và bàn muôn ¬n 

xuぐng trên Quý Vお và gia đình 
vì nhのng hy sinh đóng góp cho Giáo Xと

112. #561=50$.
113. #595=20$.
114. #642=20$.
115. #808=500$.

NH頴NG NG姶云I CH姶A CÓ 
S渦 DANH B浦 GIÚP GÓP
1.H衣t Cát Nh臼 =300$
2.Nguy宇n Vi院t V<n =20$.
3.Saran Yin = 20$.
4.Nguy宇n Thu医n = 20$
5.L逢u Ph逢嬰ng =20$
6.Lê V<n Hùng =20$.

NH頴NG S渦 DANH B浦 H永A
1. #50=200$.
2. #146=100$.
3. #158=100$.
4. #306=200$.
5. #320=200$.

12 NG姶云I DÂNG GÓP 
KHÔNG MU渦N CÓ TÊN =280$

89. #413=20$.
90. #417=20$.
91. #418=100$.
92. #426=50$
93. #431=100$.
94. #441=50$.
95. #442=50$.
96. #444=20$.
97. #447=100$.
98. #454=20$.
99. #462=20$
100. #463=60$.
101. #478=50$.
102. #495=50$.
103. #496=20$.
104. #505=20$
105. #512=100$.
106. #515=20$.
107. #517=20$.
108. #527=50$
109. #528=50$.
110. #535=20$.
111. #550=20$.
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