
Bài đọc 1  St 15,5-12.17-18
Bài trích sách Sáng thế.

Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và 
thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ 
như thế đó !” Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.
Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của 
người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, 
làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?” Người phán với ông : “Đi kiếm 
cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một 
chim gáy và một bồ câu non.” Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi 
ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm sà 
xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.
Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh 
hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông.
Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một 
ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao 
ước với ông Áp-ram như sau :
“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.”

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - Ngày 6 Tháng 3, Năm 2022

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 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: 5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

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

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
Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

Đức Giêsu biến hình trên núi



Bài đọc 2  Pl 3,17 - 4,1 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-
líp-phê.

Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm 
chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để 
lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều 
lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người 
sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : chung cục là 
họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ 
lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những 
người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, 
quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng 
mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.  
Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng 
quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng 
ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, 
anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân 
mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng 
như vậy.

Tin Mừng  Lc 9,28b-36
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các 
ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu 
nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người 
trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm 
đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị 
hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành 
Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-
rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các 
ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân 
vật đứng bên Người. 
Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa 
với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là 
hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một 
cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết 
mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một 
đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong 
đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng 
phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển 
chọn, hãy vâng nghe lời Người !” Tiếng phán vừa dứt, 
thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ 
thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể 
lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

LỊCH PHỤNG VỤ
 

13    11    Tm   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
St 15,5-12.17-18 / Pl 3,17-4,1 / Lc 9,28-36

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chính quyền có trách nhiệm gì trong việc giúp mọi 
người sống khiết tịnh?
T. Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm 
giá con người và góp phần tạo ra môi trường xã hội thuận 
lợi giúp cho mọi người sống khiết tịnh. (GLHT,543)

CHIA SẺ
Bộ máy chính quyền gồm những người được đề cử, được 
bầu chọn làm đại diện thay dân để tổ chức, điều hành 
đất nước, nên có trách nhiệm lo cho dân được an cư lạc 
nghiệp.
1) Cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người:
Phải tránh đưa lên đài truyền thanh, các kênh truyền hình, 
hay trên các tờ báo những hình ảnh, những tin tức kích 
động như giết người, dâm ô, ngoại tình, hiếp dâm, kh-
iêu dâm, đồng tình luyến ái, lạm dụng tình dục trẻ em..., 
mà hãy đưa lên những hình ảnh, những tin tức tích cực, 
những người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa, làm cho xã hội 
mỗi ngày một lành mạnh hơn. Đồng thời, để cổ võ người 
dân tôn trọng phẩm giá con người, thì chính quyền phải 
giữ tư cách trong sạch, công bằng, tích cực chỉnh đốn nền 
đạo lý đang suy đồi, xuống cấp; sửa phạt người có lỗi một 
cách công khai và công minh.
2) Chính quyền phải giúp cho người dân được sống trong 
môi trường xã hội lành mạnh cả thể chất lẫn tinh thần 
bằng cách:
- Cương quyết loại trừ những kiểu làm ăn trá hình như các 
dịch vụ massage, các địa điểm karaoke, bia ôm, những 
đường dây mại dâm.
- Phổ biến các loại hình giải trí lành mạnh như: thể dục 
nhịp điệu; dưỡng sinh, du lịch sinh thái, tổ chức thi đua, 
đại hội ca nhạc và thể thao…
 
14. Thứ Hai. Đn 9,4-10 / Lc 6,36-38
15. Thứ Ba. Is 1,10.16-20 / Mt 23,1-12
16. Thứ Tư. Gr 18,18-20 / Mt 20,17-28
17. Thứ Năm. Gr 17,5-10 / Lc 16,19-31
18. Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 /Mt 21,33-43.45-46
19. Thứ Bảy Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức 
Trinh Nữ Maria. Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân. 2Sm 7, 
4-5a.12-14a.16 / Rm 4,13.16-18 22 

20. CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
 Xh 3,1-8a.13-15 / 1Cr 10,1-6.10-12. Lc 13,1-9



 

THÔNG BÁO
MỜI HỌP HAI HỘI ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
VÀ HỘI CÁC BÀ MẸ

Hai ban phục vụ kính mời quý thành viên Hội Liên Minh 
Thánh tâm và Hội Các Bà Mẹ tham dự buổi đọc kinh 
chung và cuộc họp sau thánh lễ 11 giờ Chúa nhật ngày 
13/03/22 tại tầng Hầm Nhà Thờ. Kính mời

MỪNG LỄ THÁNH GIUSE 19/3

Kính thưa quý vị, tháng Ba là tháng biệt kính Thánh Gi-
use, hàng ngày sau thánh lễ có đọc kinh Thánh Giuse xin 
ngài bầu cử cùng Chúa gìn giữ các gia đình và Giáo Hội. 
Đặc biệt vào ngày thứ Bảy 19/3/22 là lễ kính Thánh Giuse 
bổn mạng Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm, Ban Chăm 
Sóc Nhà Chúa và những người nhận bổn mạng Thánh 
Giuse. Ban Chăm Sóc Nhà Chúa xin mừng lễ bổn mạng 
vào lễ 11 giờ sáng Chúa nhật 2//3/22. Xin kính mời Anh 
Chị Em có tên thánh bổn mạng và Anh Chị Em trong Ban 
Chăm Sóc nhà Chúa đến tham dự Thánh Lễ Bổn Mạng.

MỪNG LỄ ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN THỨ SÁU 25/3/22

Ban phục vụ Hội Lê-gi-ô kính mời quý thành viên Tán 
Trợ, Hoạt động cũng như toàn thể quý vị đến tham dự giờ 
dâng mình, đọc kinh và tham dự thánh lễ Đức Mẹ được 
truyền tin bổn mạng liên đoàn Lê-gi-ô khắp nơi. Vào lúc 
10 giờ đọc kinh dâng mình, 11 giờ Thánh Lễ. Kính mời

HIỆP SĨ ĐOÀN KNIGHT OF COLUMBUS HỌP

Cuộc họp hàng tháng trong tháng Ba của Hiệp Sĩ Đoàn 
Knight of Columbus là vào ngày Chúa Nhật 20 tháng 
Ba, kính mời các anh đến tham dự cuộc họp lúc 10 giờ 
15 sáng.
Chân thành cám ơn.
Lê Châu Tuấn GK14747

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN THÔNG BÁO

Kính thưa quý phụ huynh, nguyện xin bình an, tình yêu, 
và niềm vui của Chúa Ba Ngôi ở cùng quý phụ huynh! 
Qua cuộc họp Phụ Huynh trực tuyến Lúc 8:00 pm thứ 
Năm, ngày 24/2/2022. Mọi người cùng biểu quyết 

1. Lớp Thêm Sức (lớp 6) sẽ bắt đầu học tại nhà thờ vào 
ngày 5 tháng 3 năm 2022.

2. Những điều kiện để các em nhận Bí Tích Thêm Sức.

3. Áo đồng phục cho Lễ Thêm Sức 

Nếu quý vị có thắc mắc những vấn đề liên quan đến Bí 
Tích Thêm Sức năm nay. Xin liên lạc với Cô Kristy: 403-
472-6928. Xin cám ơn quý phụ huynh và xin Chúa chúc 
lành cho quý phụ huynh! 

BAN GIÁO LÝ CÓ 2 BUỔI TU NGHIỆP SƯ PHẠM 
GIÁO LÝ

Kính thưa quý vị, giáo xứ chúng ta trong thời gian đại 
dịch, chương trình giáo lý Đức Tin vẫn được dạy trên 
Trực Tuyến các chiều thứ Bảy và hàng năm vẫn có 2 lớp 
Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức. Số thầy cố đã tăng lên 
vớ 30 thành viên mới. Nay cơn đại dịch đã bớt, Ban Giáo 
Lý muốn dùng thời gian cuối tuần từ ngày thứ Bảy 26/3 
và Chúa nhật 27/3 sẽ có 3 Sơ Dòng Đa Minh từ Houston 
sang giúp chương trình tu nghiệp cho Giáo lý viên trong 
giáo xứ chúng ta ( chương trình sẽ thực hiện phần lớn tại 
Nhà Dòng). Dưới đây là danh sách các Sơ .

1. Sr. Maria Goretti Nguyễn Thanh Thùy, OP
2. Sr. Catherine Teresa Bùi Duyên Anh, OP
3. Sr. Marie Frassati Nguyễn Phối Phối, OP

Danh sách Giáo Lý Viên tham dự

1.Bùi Kristy. 2. Nguyễn Huy. 3. Nguyễn Mary 4. Nguyễn 
Augustine 5. Lê Ann 6. Nguyễn Cecilia. 7. Nguyễn Martin 
8. Nguyễn Trinh 9. Trần Shania 10. Nguyễn Duy 11. Trần 
Hana 12. Nguyễn Martin 13. Phạm Monica 14. Nguyễn 
Thomas . 15. Nguyễn Francis 16. Huỳnh Thanh Vân 17. 
Nguyễn Krystal 18. Mai Vivianne 19. Lê Sally 20. Vũ 
Trâm Anh 21. Nguyễn Paul 22. Bùi Myna 23. Bùi Dea

Nếu ai muốn tham dự thêm xin liên lạc với cô Trinh 
(403) 400-3629.

TĨNH TÂM GIỚI TRẺ LÚC 4:00 PM, THỨ BẢY 
26/3/2022.

Kính tha quý phụ huynh giới trẻ, vào Thứ bảy ngày 
26/2/22 lúc 4 giờ chiều , Giáo xứ sẽ có buổi tĩnh tâm 
cho giới trẻ dó quý Cha dòng Đa Minh phụ trách với chủ 
đề Giớ Trẻ cùng Hiệp Hành. Xin quý vị và Ban Giáo 
Lý, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giúp cho các em đến 
với Thánh đường  tham dự buổi tĩnh tâm này, sau đó sẽ 
có Thánh Lễ Thiếu Nhi. Vì luật mới không giới hạn số 
người nên xin quý vị khuyến khích các em trở lại với 
Thánh đường trong lúc này.

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ AUGUSTINÔ 
(MIỀN TRUNG CANADA) VÀ GIỚ TRẺ TĨNH TÂM

Xin kính mời Quý Phụ Huynh, Các Bạn Trẻ, Ban Giáo 



Lý và Các Thành Viên của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
tham gia các buổi Tĩnh Tâm do Liên Đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thể Augustinô (Miền Trung Canada) tổ chức. 

Với hình thức mới mẻ và nội dụng phong phú qua các 
buổi Tĩnh Tâm, hy vọng ít nhiều giúp cho quý vị sống 
Mùa Chay thêm phần thánh thiện.

Xin viết ngày giờ lên lịch của Quý Vị,

Và xin cũng đồng hành với chúng con trong Mùa Chay 
Thánh này.

Dưới đây là những thông tin để đăng nhập vào zoom

Liên Đoàn Augustine Tĩnh Tâm Mùa Chay - Lenten Re-
treat

https://us06web.zoom.us/j/85251077294?pwd=SVpZS-
GFoa1NKSXdESHdQRnZBOXJoZz09

Every week on Sat: 08:00 PM Winnipeg, Saskatoon - 
07:00 PM Edmonton, Calgary.

Mar 05, 2022: Đoàn Philiphê Minh (Winnipeg)

Chủ đề: Những Cơn Cám Dỗ Của Chúa Giêsu

Mar 12, 2022: Đoàn Phanxicô Thuận (Edmonton)

Chủ đề:  Giọt Nước Mắt Thống Hối

Mar 19, 2022: Đoàn Vinh Sơn Liêm (Calgary)

Chủ đề: Căn Phòng Tiệc Ly - Kẻ Bán Chúa - Người 
Chối Thầy

Mar 26, 2022: Đoàn Samuel (Saskatoon)

  Chủ đề: Án Tử Hình - Thập Giá 

Topic: Augustino’s Lent Retreat Time: This is a recurring 

meeting Meet anytime Join Zoom Meeting 

https://us06web.zoom.us/j/85251077294?pwd=SVpZS-
GFoa1NKSXdESHdQRnZBOXJoZz09 

Meeting ID: 852 5107 7294 Passcode: 590146 One tap 
mobile +16475580588,,85251077294#,,,,*590146# Can-
ada +17789072071,,85251077294#,,,,*590146# Canada 
Dial by your location +1 647 558 0588 Canada +1 778 
907 2071 Canada +1 204 272 7920 Canada +1 438 809 
7799 Canada +1 587 328 1099 Canada +1 647 374 4685 
Canada 

Meeting ID: 852 5107 7294 Passcode: 590146

GIÚP  KHAI THUẾ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Kính thưa quý gia đình, nếu gia đình nào có thu nhập 
thấp và muốn nhờ khai thuế cho quý vị. Năm nay Hội 
Phụ Nữ người Việt tại Calgary sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho 
quý vị không tốn tiền lệ phí. Hồ Sơ, Địa Chỉ và số điện 
thoại hội Phụ Nữ có để trên bàn tại hành lang nhà thờ. 
Nếu ai muốn khai thuế xin nhận đơn và nhờ Hội giúp đỡ. 
Kính báo.

GIỜ CHẦU VÀ KINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
TẠI TU VIỆN THÁNH ĐA MINH CALGARY LÚC 9 
GIỜ TỐI MỖI NGÀY   

Vì lý do mục vụ của quý cha ban ngày và sau 2 năm 
(20/2/2020-20/2/2022) cầu nguyện Kính Lòng Thương 
Xót, Chúa đã cho đại dịch bớt lây lan. Đây cũng là ngày 
Đức Giáo Hoàng mời gọi Ngày Cầu nguyện và Ăn chay 
cho hòa bình ĐTC nói: “Tôi kêu mời các tín hữu cách 
đặc biệt hãy cầu nguyện và ăn chay trong ngày đó, tha 
thiết khấn xin Nữ Vương Hòa bình gìn giữ thế giới khỏi 
rơi vào cảnh lầm than của chiến tranh.” Kể từ đầu Mùa 
Chay 2022, vào thứ Tư Lễ Tro, giờ đọc kinh Kính Lòng 
Thương Xót Chúa qua lời bầu cử của Thánh Martino sẽ 
được dời vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày trong giờ Chầu Mình 
Thánh Chúa từ 9-10 giờ. Giờ Chầu kết thúc với kinh cầu 
cho Đức Giáo Hoàng và Thờ Lạy Chúa cùng phép lành 
Thánh Thể.
• Nếu Hội đoàn, nhóm, cá nhân nào muốn tham 
dự các giờ Chầu này tại Tu Viện xin cho chúng con biết 
để tiện sắp xếp (có thể làm giờ chầu do chính hội đoàn 
soạn).
• Chương trình này phát trực tiếp trên Facebook 
(Vincentliem Saint) và Website (stvincentliem.ca) như 
vẫn thường làm từ trước đến nay. Kính báo



 

MÙA CHAY HIỆP SĨ ĐOÀN GIÚP CHO FOOD BANKS

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em, theo như lịch phục 
vụ, Anh Em Hiệp Sĩ Đoàn 14747 xin quý vị bắt đầu mùa 
Chay, giúp góp thức ăn để giúp bên Food Banks trong Giáo 
phận của chúng ta.

RAO HÔN PHỐI (LẦN 2)

Có Anh Phanxi cô Giang Thiên Tân, con ông Giang Kim 
Luân và bà Lại Kiều Oanh hiện đang ở Giáo Xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm, Giáo Phận Calgary, xin kết hôn với Chị 
Anna Trần Thanh Tâm, con ông Giuse Trần Khang Tiến 
và bà Têrêsa Nguyễn Thị Kim Vy, hiện đang ở Giáo Xú 
Thanh Bình, Giáo Phận Xuân Lộc.
Ai biết đôi bạn có ngăn trở gì, xin cho Quý Cha biết.

MÙA CHAY
CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TỘI MÙA CHAY
Thứ Bảy (19/3/2022), lúc 3:30 PM,  lớp 4 và 5 (Giáo lý)
Thứ Bảy (2/4/2022), lúc 3:30 PM, lớp 6 đến lớp 8 (Giáo lý)
Thứ Sáu (ngày 8/4/22): lúc 6:45 pm, người lớn
Thứ Bảy (ngày 9/4/22): lúc 3:00 pm, thiếu nhi và phụ huynh
Thứ Bảy (ngày 9/4/22) : lúc 7:00 pm, người lớn.
Chúa Nhật (ngày 10/3/22): lúc 12:00 pm, người lớn.

NGẮM NGUYỆN MÙA CHAY 2022
1. Thứ Hai và thứ Tư : lúc 10 giờ 30 sáng,  ngắm 5 sự 
thương khó Chúa. ( xin 1 Hội đoàn chịu trách nhiệm)
2. Thứ Ba và Thứ Năm : Lúc 9 giờ 45 : Kinh Mân Côi và 
Thần Vụ. (Huynh Đoàn Đa Minh). 
3. Thứ Sáu: Lúc 10 giờ 15 : Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh 
Giá ( Huynh Đoàn Đa Minh.)

LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH:
1. Chúa Nhật Lễ Lá : 10/04/2022
• 4:30 pm thứ Bảy :Ca đoàn Thiếu Nhi
• 6 :00 pm thứ Bảy: Ca đoàn Vinh Sơn Liêm.
• 9:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Niềm Tin.
• 11:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Trầm Hương.
• 6:00 pm Chúa nhật Ca đoàn Đức Mẹ La Vang .
Trước các lễ có làm phép lá và rước lá 

2. Thứ Hai Tuần Thánh  11/04: Thánh Lễ Dầu tại 

Nhà thờ Chính tòa: 7 giờ 30 PM. (Tại giáo xứ, không có lễ 
chiều)

3. Thứ Ba Tuần Thánh 12/04: Giáo xứ ngắm 15 Sự 
Thương Khó Chúa sau Thánh Lễ 6 giờ chiều. Hội Các Bà 
Mẹ Dâng Hạt (Ai muốn ngắm xin liên lạc với Bác Phong 
(403) 280-8541)

4. Thứ Tư Tuần Thánh 13/04: Giáo xứ  ngắm 15 
Sự Thương Khó Chúa sau  lễ 6 giờ chiều. Hội Các Bà Mẹ 
Dâng Hạt. ( Ai muốn ngắm xin liên lạc với Bác Phong 
(403) 280-8541)

5. Thứ Sáu lúc 10 giờ sáng 15/4.  Giáo xứ ngắm sự 
Thương Khó Chúa. Hội Các Bà Mẹ Dâng Hạt. (Ai muốn 
ngắm xin liên lạc với Bác Phong (403) 280-8541)

TAM NHẬT VƯỢT QUA: 14,15 và 16/04/2022

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (TIỆC LY) 14/04/2022

• LÚC 6 GIỜ CHIỀU: THÁNH LỄ DÀNH CHO THIẾU 
NHI. (CĐ Thiếu Nhi Thánh Thể)

• LÚC 8 GIỜ TỐI DÀNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Niềm 
Tin)

• SAU THÁNH LỄ 8 GIỜ, RƯỚC VÀ CHẦU DO CÁC 
ĐOÀN THỂ (CĐ Niềm Tin, Thiếu Nhi TT tung hoa)

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH 15/04/2022

• SÁNG: 10:00 giờ .GIÁO XỨ NGẮM DẤU ĐANH VÀ 
DÂNG HẠT.(Ban Phụng vụ)

• CHIỀU: 3:00 giờ. NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Trầm Hương)

• CHIỀU: 6 :00 giờ: NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH CHO THIẾU NHI.(CĐ Đức Mẹ La Vang)

3. LỄ VỌNG PHỤC SINH 16/04/2022

• 10 giờ sáng thứ Bảy Giáo Xứ đi đàng Thánh Giá Trọng 
Thể trong Nhà Thờ.

• 11 giờ 30 sáng tĩnh tâm Anh Chị Em Dự Tòng và người 
đỡ đầu. 12 giờ 30, ăn trưa. 1 giờ chiều Tập nghi thức và 
chuẩn bị lễ Vọng Phục Sinh

• 3 giờ chiều thứ Bảy , Giới Trẻ đi 14 chặng đàng Thánh 
Giá ngoài trời (Cha Phó và Ban Giới Trẻ sắp xếp)

• 8 GIỜ 30 TỐI THỨ BẢY, CÓ RỬA TỘI NGƯỜI LỚN 
(CĐ Vinh Sơn Liêm)



CÁC LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH
• 9:00 am , 11: am và 6:00 pm.

TIỀN THU CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY  6/3/2022  
     
I. CÁC THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO          $  1,285.00

II. CÁC THÁNH LỄ THỨ BẢY VÀ CHÚA NHẬT  
    
1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy $  1,100.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều  thứ Bảy $     755.00
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $  2,270.00 
4. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $  2,560.00
5. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $  1,355.00

CỘNG CÁC LỄ    $ 9,325.00

Quỹ Xây Dựng    $ 3,715.00
Bán hàng      $ 2,000.00
Dâng hoa     $     300.00

TỔNG CỘNG     $15,340.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 6/3/2022 

234      $500.00
39 A. C Đào Hòa & Minh  $350.00
 VN Cresting #399   $300.00
295 Cụ Bà Nguyễn Thị Mận  $270.00
32 A. C Đặng Anthony & Trâm  $200.00
122 A. C Nguyễn Anh & Nga  $200.00
147 Ô. B Nguyễn  Duy & Thùy  $200.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm  $200.00
 Cha Vượng & Cha Liêm  $200.00
 A. C Phan Hào & Tạ Hằng  $200.00
 A. C Tiêu  Hòa & Yến Tạ  $200.00
40 A. C Đào Quang & Phượng  $160.00
7 Ô. B Bùi Huệ & Ngọc  $150.00
13      $150.00
383 Ô. B Trương Dũng & Vân  $150.00
47 Ô. B Đinh Thanh & Quỳ  $140.00
346 A.C Nguyễn Vanessa & Hiệp $140.00
132 A. C Nguyễn Cập & Ánh  $120.00
164 Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa  $120.00
182 Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài  $120.00
204 A. C Nguyễn Nhật & Loan  $120.00
206 A. C Nguyễn  Nhi & Nga  $120.00
362 Ô. B Trần Phát & Loan  $120.00
545 A. C Nguyễn Khải & Thanh  $120.00
113 Bà Nguyễn Thị Lý   $115.00
216 Ô. Cố Nguyễn Quang Thanh  $110.00

334 Ô. B Trần  Châu & Hải  $110.00
98 A. C Lê Quang   $100.00
118 A.C Nguyễn Minh Nhơn  $100.00
191 Anh Nguyễn Hồng Luân  $100.00
288 A.C Phạm  Hưng & Phượng  $100.00
320 A.C Phan Trường & Hiền  $100.00
379 A. C Trịnh  Hảo & Thơm  $100.00
384 BS. Trương Tony Hung  $100.00
460 Anh San Kim Hoàn   $100.00
515 Chị Đỗ Thị Nhung   $100.00
588 A.C Hà Minh Sang   $100.00
682 A.C Trần Ngô &  Thu  $100.00
73 Ô. B Hồ Sự & Lan   $90.00
347 A. C Trần Hoàng & Phương  $90.00
679 A. C Trần Khương Tân  $90.00
96 A. C Lê Trần Trương Phúc  $80.00
150 A. C Nguyễn Dzũng & Phước $80.00
183 A. C Nguyễn Lam & Phấn  $70.00
261 A. C Nguyễn Hương & Tùng $70.00
42 Ô. B Đỗ Minh & Nga  $60.00
82 A. C Huỳnh  Tuấn & Phượng $60.00
162      $60.00
177 Ô. B Nguyễn Khánh & Điệp  $60.00
226 Ô. B Rossi Nguyễn & Thanh $60.00
240 Anh Phạm Xuân Quang  $60.00
307 A. C Nguyễn Thuận & Nhi  $60.00
418 A. C Vũ  Tiến & Thảo  $60.00
441 A. C Phạm Thoại & Thủy  $60.00
534 Chị Lương Tùy Ý Anh  $60.00
584 A. C Bùi Bảo & Tơ   $60.00
633 A. C Trần Trường & Hương  $60.00
36 A. C Đinh Hiệp & Oanh  $50.00
52 Ô. B Đỗ Dũng & Liên  $50.00
168 Ô. B Nguyễn Hội & Hường  $50.00
207 A. C Tống Phương & Hà  $50.00
228 A. C Nguyễn Sơn & Hà  $50.00
267 A.C Nguyễn Trang & Tuấn  $50.00
276 Bà Phạm Cậy    $50.00
281 A.C Phạm Hải & Hoàng  $50.00
282 A.C Phạm Hải & Thủy  $50.00
304 A. C Phạm Thắng & Tú  $50.00
323 A.C Tạ Anh & Sylvia  $50.00
324 Ô. B Tạ  Chí & Sa   $50.00
343 Trần Quang Hà   $50.00
396 A. C Vũ Hân & Liễu   $50.00
476 A. C Nguyễn Phú & Hiền  $50.00
490 Chị Nguyễn Anh Bích Hằng  $50.00
609 Ô. B Phạm Sinh & Soi  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 3

Quý cha và cộng đòan sẽ dâng lễ vào các buổi chiều lúc 



 

6 giờ. Kính mời quý thân nhân đến tham dự thánh lễ cầu 
nguyện cho các linh hồn vào ngày giỗ của họ.

1. Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Văn Bản 93 tuổi. Mất 
ngày 18/3/2009. Dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 18/3/2022

2. Bà Maria Vũ Thị Lộc 75 tuổi. Mất ngày 19/3/2003. 
Dâng lễ chiều Thứ Bảy 19/3/2022

3. Ông Giuse Trần Trọng Hân 70 tuổi. Mất ngảy 
20/3/1998. Dâng lễ chiều Chúa nhật 20/3/2022

4. Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Thái Toản 85 tuổi. Mất 
ngày 24/3/2004. Dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 24/3/2022

5. Bà Anna Maria Đặng Thị Uyên 78 tuổi. Mất ngày 
25/3/2001. Dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 25/3/2022

6. Cụ Ông Giuse Lý Gia Cảnh 92 tuổi. Mất ngày 
25/3/2016. Dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 25/3/2022

7. Cụ Bà Maria Phạm Thị Liễu 99 tuổi. Mất ngày 
26/3/2016. Dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 26/3/2022

8. Bà Maria Nguyễn Thị Huệ 79 tuổi. Mất ngày 
26/3/2016. Dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

9. Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi. Mất ngày 
27/3/2017. Dâng lễ chiều Chúa nhật 27/3/22.

10. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Phê 94 tuổi. Mất ngày 
28/3/2016. Dâng lễ chiều Chúa nhật ngày 28/3/2021.

11. Bà Maria Lê Thị Thơm, mất ngày 28/3/2016. Dâng 
lễ chiều Thứ Hai 28/3/2022

12. Cụ Ông Giuse Tống Đức Cương 93 tuổi. Mất ngày 
29/3/2015. Dâng lễ chiều Thứ Ba 29/3/2022

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

LỜI KÊU GỌI MỌI NGƯỜI THAM GIA 
ĐÓNG GÓP CHO 

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI 
LẦN THỨ 16 

CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CALGARY

Mến chào tất cả anh chị em giáo dân của địa phận Cal-
gary. Hôm nay, tôi giới thiệu đến anh chị em điều Đức 
Giáo Hoàng Phanxico đã mời gọi toàn thể Giáo Hội khám 
phá phương cách hiện hữu hiệp hành.
Một thượng hội đồng là nơi chúng ta họp nhau và thông 

qua ơn sủng của Chúa Thánh Thần, lắng nghe những trải 
nghiệm chúng ta có được trong nhà thờ và có khi ngoài 
nhà thờ. Tuy vậy, điều quan trọng đối với chúng ta là lắng 
nghe. Để khi chúng ta bước vào giai đoạn mới của việc 
thỉnh ý cấp giáo xứ, tôi thật tình khuyến khích tất cả anh 
chị em lưu ý trong suốt những tuần sắp tới đây, anh chị em 
sẽ được mời gọi tham gia, và cùng với chúng tôi và anh chị 
em giáo dân khác cầu nguyện để hiểu ra ở điểm nào Chúa 
Kitô đang kêu gọi chúng ta đến lối đường chung này, lối 
bước về phía trước này.
Cũng có những buổi tham dự trực tuyến, và tôi nghĩ là một 
số người trẻ sẽ thích thú. Nhưng thật ra, khi chúng ta vừa 
ra khỏi cơn đại dịch, có dịp tụ họp nhau lại, hiện diện thật 
sự trở lại, cầu nguyện và lắng nghe. Đây là điều, tôi nghĩ, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang mời gọi chúng ta là một 
Giáo Hội theo lối Hiệp Hành.
Như vậy, tôi khuyến khích toàn thể anh chị em giáo dân 
trong toàn giáo phận Calgary, tích cực tham gia và đồng 
thời vươn xa đến những người, như anh chị em biết, không 
nhất thiết còn tiếp tục hiện diện trong cộng đồng của chúng 
ta. Đây là cách cho họ cũng nói lên tiếng nói, và để chúng 
ta nghe được niềm tin của họ, thao thức của họ, mà Chúa 
đang kêu gọi mỗi người chúng ta khám phá, trong thượng 
hội đồng này, trong tiến trình này của giáo phận Calgary.
 
Lê Châu Tuấn (chuyển ngữ)

KINH CẦU CHO 
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI 

LẦN THỨ 16
Lạy Chúa Thánh Thần,
này chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa,
khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con;
xin dạy chúng con lối đường phải đi
và cách bước đi trên lối đường đó.
Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn.
Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.

Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa 
chúng con
để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu
và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật.



Chúng con cầu xin Chúa,
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,
trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con,
luôn mãi đến muôn đời.
Amen.

92 CÂU HỎI THƯA
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI

LẦN THỨ XVI 2021-2023

Tác giả: Gb. Nguyễn Thái Hùng (Tháng 12.2021)

TỔNG QUÁT
(phần cuối)

72. Hỏi: Hãy thu thập các thành quả để chia sẻ như thế 
nào? (TLCB 26)
- Thưa: Tiếng Chúa Thánh Thần vang dội nơi đâu qua 
những kinh nghiệm này? Người đang yêu cầu chúng ta điều 
gì? Đâu là những điểm phải khẳng định, những viễn cảnh 
nên thay đổi, các bước cần thực hiện? Chúng ta ghi nhận 
được sự đồng thuận ở những nơi nào? Những nẻo đường 
nào đang mở ra cho Giáo Hội địa phương của chúng ta?

73. Hỏi: Mười chủ đề cốt lõi mà Tài Liệu Chuẩn bị đưa ra 
cần được khám phá là gì? (TLCB 26)
- Thưa: Đó là: Đồng hành, Lắng nghe, Phát biểu, Cử hành, 
Đồng trách nhiệm trong sứ vụ, Đối thoại trong Giáo Hội 
và xã hội, Với các hệ phái kitô giáo khác, Thẩm quyền và 
tham gia, Biện phân và quyết định và Tự đào tạo trong tiến 
trình hiệp hành.

74. Hỏi: Với chủ đề Đồng hành: “Trong Giáo Hội và xã 
hội, chúng ta sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường”, 
và đâu là những gợi ý?
- Thưa: Ai là những người “cùng nhau cất bước hành 
trình”? Giáo Hội của chúng ta bao gồm những thành phần 
nào? Ai yêu cầu chúng ta đồng hành với nhau? Ai là những 
người đồng hành trên đường, kể cả những người ở bên 
ngoài vành đai Giáo Hội? Những người hoặc nhóm nào 
hiển nhiên hay trên thực tế bị bỏ lại bên lề?

75. Hỏi: Với chủ đề Lắng nghe: “Lắng nghe là bước đầu 
tiên, đòi hỏi khối óc và con tim rộng mở, không thành 
kiến”, và đâu là những gợi ý?

- Thưa: Giáo Hội đặc thù của chúng ta “cần lắng nghe” ai? 
Làm thế nào để thành phần giáo dân, đặc biệt là giới trẻ và 
phụ nữ, được lắng nghe? Làm thế nào để đón nhận sự đóng 
góp của những người nam và nữ thánh hiến? Đâu là chỗ để 
những nhóm thiểu số, những người bị loại bỏ và bị loại trừ 
cất lên tiếng nói của họ? Chúng ta có nhận ra những định 
kiến và khuôn mẫu cản trở chúng ta lắng nghe hay không? 
Bối cảnh xã hội và văn hóa trong đó chúng ta đang sống 
được chúng ta lắng nghe thế nào?

76. Hỏi: Với chủ đề Phát biểu: “Mọi người đều được mời 
gọi can đảm và mạnh dạn (parrhesia) lên tiếng, nghĩa là, 
phải bao gồm cả sự tự do, chân lý và bác ái”, và đâu là 
những gợi ý?
- Thưa: Làm thế nào để thúc đẩy trong cộng đồng và các 
tổ chức của nó một phong cách trao đổi tự do và đích thực, 
không giả dối và cơ hội chủ nghĩa? Và trong mối tương 
quan với xã hội mà chúng ta là thành phần? Khi nào và 
cách nào để chúng ta nói lên được những gì là quan trọng 
đối với chúng ta? Mối tương quan với hệ thống truyền 
thông (không chỉ truyền thông Công giáo) thì thế nào? Ai 
nói thay cho cộng đồng Kitô hữu, và họ được chọn ra sao?

77. Hỏi: Với chủ đề Cử hành: “Chỉ có thể “cùng nhau cất 
bước hành trình” khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử 
hành Thánh Thể”, và đâu là những gợi ý?
- Thưa: Làm thế nào để việc cầu nguyện và cử hành phụng 
vụ gợi hứng và hướng dẫn chúng ta “cùng nhau cất bước 
hành trình”? Làm thế nào để những việc này truyền cảm 
hứng cho các quyết định quan trọng nhất? Các tín hữu 
được khích lệ ra sao để tích cực tham dự phụng vụ và thi 
hành chức năng thánh hóa? Đâu là chỗ dành cho việc thi 
hành các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ?

78. Hỏi: Với chủ đề Đồng trách nhiệm trong sứ vụ: “Sự 
hiệp hành là để phục vụ sứ mạng của Hội thánh, mọi thành 
viên trong Hội thánh đều được mời gọi tham gia vào sứ 
mạng này”, và đâu là những gợi ý? 
- Thưa: Vì tất cả chúng ta đều là môn đệ truyền giáo, mỗi 
người đã lãnh phép Rửa được kêu gọi trở thành chủ thể 
tích cực trong sứ vụ này như thế nào? Làm thế nào để cộng 
đồng hỗ trợ các thành viên của mình dấn thân phục vụ xã 
hội (công tác xã hội và hoạt động chính trị, nghiên cứu 
khoa học và giảng dạy, thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ 
nhân quyền và chăm sóc ngôi nhà chung, v.v…)? Anh chị 
em giúp họ thế nào trong việc sống những dấn thân này 
theo đòi hỏi của sứ vụ? Sự biện phân các lựa chọn liên 
quan đến sứ mạng được thực hiện như thế nào và ai tham 
gia vào đó? Theo quan điểm của một chứng tá Kitô hữu 
đích thực, các truyền thống khác nhau mang phong cách 



 

hiệp hành, vốn tạo nên di sản của nhiều Giáo Hội, đặc biệt 
là các Giáo Hội Đông phương, được hội nhập và thích nghi 
như thế nào? Sự cộng tác diễn ra như thế nào trong các 
lãnh thổ có sự hiện diện của các Giáo Hội tự trị [sui iuris] 
khác nhau?

79. Hỏi: Với chủ đề Đối thoại trong Giáo Hội và xã hội: 
“Đối thoại là con đường kiên trì bao gồm cả những lúc 
im lặng và chấp nhận đau khổ, nhưng lại có khả năng thu 
thập kinh nghiệm của con người và các dân tộc”, và đâu là 
những gợi ý? 
- Thưa: Đâu là nơi chốn và phương thức đối thoại trong 
Giáo Hội địa phương của chúng ta? Những khác biệt về 
quan điểm, những xung đột, và những khó khăn được giải 
quyết như thế nào? Làm thế nào để thúc đẩy sự cộng tác 
với các giáo phận lân cận, với và giữa các dòng tu trong 
khu vực, với và giữa các hiệp hội và phong trào giáo dân, 
v.v…? Đối với các tín đồ của các tôn giáo khác và với 
những người ngoại đạo, chúng ta có những kinh nghiệm 
nào về đối thoại và dấn thân chia sẻ? Làm thế nào để Giáo 
Hội đối thoại với và học hỏi từ các bộ phận khác trong 
xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dân sự, người 
nghèo…?

80. Hỏi: Với chủ đề Với các hệ phái Kitô giáo khác: “Cuộc 
đối thoại giữa những Kitô hữu thuộc các tín phái khác 
nhau, được liên kết bởi cùng một phép Rửa, có một vị trí 
đặc biệt trong hành trình hiệp hành”, và đâu là những gợi 
ý?
- Thưa: Chúng ta có những mối liên hệ nào với anh chị em 
của các tông phái Kitô giáo khác? Họ quan tâm đến lĩnh 
vực nào? Chúng ta đã từng rút ra được những thành quả 
nào từ việc “cùng nhau cất bước hành trình”? Có những 
khó khăn nào?

81. Hỏi: Với chủ đề Thẩm quyền và tham gia: “Hội thánh 
hiệp hành là Hội thánh tham gia và đồng trách nhiệm”, và 
đâu là những gợi ý?
- Thưa: Làm thế nào để chúng ta xác định được mục tiêu 
phải theo đuổi, cách thức đạt được chúng và các bước cần 
thực hiện? Giáo Hội địa phương của chúng ta hành xử 
quyền bính như thế nào? Cách làm việc theo nhóm và tinh 
thần đồng trách nhiệm được thực hiện ra sao? Các thừa tác 
vụ giáo dân và việc đảm nhận trách nhiệm của các tín hữu 
được thúc đẩy như thế nào? Các tổ chức hiệp hành hoạt 
động như thế nào ở cấp Giáo Hội địa phương? Chúng có 
phải là một kinh nghiệm hữu hiệu không?

82. Hỏi: Với chủ đề Biện phân và quyết định: “Theo phong 

cách hiệp hành, các quyết định có được qua việc biện phân, 
dựa trên sự đồng thuận xuất phát từ lòng vâng phục Thần 
Khí của cả cộng đoàn”, và đâu là những gợi ý?
- Thưa: Chúng ta cùng nhau biện phân và đưa ra quyết 
định bằng những thủ tục và phương pháp nào? Có thể cải 
thiện chúng như thế nào? Chúng ta thúc đẩy sự tham gia 
vào diễn trình đưa ra quyết định trong các cộng đồng có cơ 
cấu phẩm trật như thế nào? Làm thế nào để chúng ta nối 
kết giai đoạn thỉnh ý với giai đoạn thảo luận, diễn trình ra 
quyết định với thời điểm lấy quyết định? Chúng ta thúc 
đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thế nào và 
bằng những công cụ nào?

83. Hỏi: Với chủ đề Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành: 
“Linh đạo cùng nhau cất bước hành trình cần trở thành 
nguyên tắc giáo dục để huấn luyện con người nhân bản và 
con người Kitô hữu, con người của gia đình và con người 
của cộng đồng”, và đâu là những gợi ý?
- Thưa: Phải đào tạo ra sao, đặc biệt là những người gánh 
vác trách nhiệm trong cộng đồng Kitô hữu, để họ có thêm 
khả năng trong việc “cùng nhau cất bước hành trình”, lắng 
nghe nhau và tham gia đối thoại? Chúng ta đào tạo thế nào 
để giúp họ biện phân và thực thi quyền bính? Những công 
cụ nào giúp chúng ta nhận biết tính năng động của nền văn 
hóa đang bao trùm chúng ta và tác động của chúng đối với 
phong cách của Giáo Hội chúng ta?

84. Hỏi: Nhìn vào Logo của Thượng Hội đồng Giám mục 
về con đường hiệp hành, có những điểm chính nào?
- Thưa: Có 3 điểm chinh: Hình cây, Dân Chúa và Chủ đề.

85. Hỏi: Hình là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan 
và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của điều 



gì? - Thưa: Dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, 
biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô.

86. Hỏi: Cây này còn mang cái gì?
- Thưa: Cây này còn mang Thánh Thể đang chiếu sáng như 
mặt trời. 

87. Hỏi: Các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang 
như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh gì?
- Thưa: Gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.

88. Hỏi: Dân Chúa không đứng yên nhưng đang tiến bước. 
Dân Chúa được liên kết với nhau bởi cùng có động lực 
chung, động lực này được điều gì truyền vào trong họ, và 
cũng từ động lực này mà họ cất bước?
- Thưa: Cây Sự Sống.

89. Hỏi: Có bao nhiêu bóng người khái quát toàn bộ nhân 
loại trong sự đa dạng về hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn 
gốc?
- Thưa: Có 15 bóng người.

90. Hỏi: Mọi người cùng bước đi trên một mặt đường 
phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu 
sĩ, cha mẹ, người sống đời vợ chồng, người sống đời độc 
thân; giám mục và tu sĩ không đi trước mặt họ, nhưng ở 
giữa họ.Việc này nói lên điều gì?
- Thưa: Không có tính chất phẩm trật giữa họ.

91. Hỏi: Các hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc được 
mô tả bằng sự đa dạng của các màu sắc tươi sáng biểu 
trưng cho điều gì?
- Thưa: Cho niềm vui.

92. Hỏi: Đường chân ngang của logo với chủ đề: “Hướng 
tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ 
vụ” chạy từ trái sang phải theo hướng của cuộc hành trình, 
nhằm tăng cường và củng cố nó, và kết thúc với tiêu đề 
“Thượng hội đồng 2021 – 2023’, hình ảnh này nói lên điều 
gì?
- Thưa: Sự kiện đỉnh cao tổng hợp toàn bộ hành trình.


