
CHÚA NHẬT 30 
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1   Xh 22,20-26

Bài trích sách XuＸt hành.
A泳c Chúa phán th院 này : Ng逢運i ngo衣i ki隠u, ng逢挨i không đ逢嬰c ng逢嬰c đãi và áp b泳c, vì 
chính các ng逢挨i đã là ngo衣i ki隠u 荏 đ医t Ai-c壱p. M姻 goá con côi, các ng逢挨i không đ逢嬰c 泳c 
hi院p. N院u ng逢挨i 泳c hi院p mà nó kêu c泳u Ta, 逸t Ta s胤 nghe ti院ng nó kêu c泳u. C挨n gi壱n Ta 
s胤 b嘘c lên, Ta s胤 cho g逢挨m chém gi院t các ng逢挨i : th院 là v嬰 các ng逢挨i s胤 thành goá b映a, 
và con các ng逢挨i s胤 thành côi cút. N院u ng逢挨i cho m瓜t ng逢運i trong dân Ta, m瓜t ng逢運i 
nghèo 荏 v噂i ng逢挨i vay ti隠n, thì ng逢挨i không đ逢嬰c x穎 v噂i nó nh逢 ch栄 n嬰, không đ逢嬰c 
b逸t nó tr違 lãi. N院u ng逢挨i gi英 áo choàng c栄a ng逢運i khác làm đ欝 c亥m, thì ng逢挨i ph違i tr違 
l衣i cho nó tr逢噂c khi m員t tr運i l員n. 26 Nó ch雨 có cái đó đ吋 đ逸p, đ吋 làm áo che thân ; nó s胤 
l医y gì mà ng栄 ? Nó mà kêu c泳u Ta, Ta s胤 nghe nó, vì Ta v嘘n nhân t瑛.

Aáp ca   Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab (A. c.2)

A. Con yêu mｘn Ngài, lＴy Chúa là sとc mＴnh cてa con.
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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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Con yêu m院n Ngài,
l衣y Chúa là s泳c m衣nh c栄a con ;
l衣y Chúa là núi đá, là thành lu悦,
là A医ng gi違i thoát con.

A. Con yêu mｘn Ngài, lＴy Chúa là sとc mＴnh cてa con.

L衣y Thiên Chúa con th運, là núi đá cho con trú 育n,
là khiên m瓜c, là A医ng c泳u đ瓜 quy隠n n<ng,
là thành trì b違o v羽.
Tôi kêu c亥u Chúa
là A医ng x泳ng muôn l運i ng嬰i khen,
và tôi đ逢嬰c c泳u thoát kh臼i quân thù.

A. Con yêu mｘn Ngài, lＴy Chúa là sとc mＴnh cてa con.

A泳c Chúa v衣n v衣n tu院 !
Chúc t映ng Ng逢運i là núi đá cho tôi trú 育n.
Tôn vinh Thiên Chúa là A医ng c泳u đ瓜 tôi,
Chúa ban nhi隠u chi院n th逸ng l噂n lao
cho A泳c Vua chính Ng逢運i đã l壱p.

A. Con yêu mｘn Ngài, lＴy Chúa là sとc mＴnh cてa con.

Bài đ丑c 2  1 Tx 1,5c-10

Bài trích th⇔ thと nhＸt cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi 
tín hのu Thê-xa-lô-ni-ca.
Th逢a anh em, anh em bi院t, khi 荏 v噂i anh em, chúng tôi đã 
s嘘ng th院 nào đ吋 m逢u ích cho anh em ; còn anh em, anh 
em đã b逸t ch逢噂c chúng tôi và noi g逢挨ng Chúa, khi đón 
nh壱n l運i Chúa gi英a bao n厩i gian truân v噂i ni隠m vui do 
Thánh Th亥n ban : b荏i v壱y anh em đã nên g逢挨ng cho m丑i 
tín h英u 荏 mi隠n Ma-kê-đô-ni-a và mi隠n A-khai-a. Qu違 th院, 
t瑛 n挨i anh em, l運i Chúa đã vang ra, không nh英ng 荏 Ma-
kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu ng逢運i ta c┡ng nghe 
bi院t lòng tin anh em đ員t vào Thiên Chúa, khi院n chúng 
tôi không c亥n ph違i nói gì thêm n英a. Khi nói v隠 chúng 
tôi, ng逢運i ta k吋 l衣i chúng tôi đã đ逢嬰c anh em ti院p đón 
làm sao, và anh em đã t瑛 b臼 ng磯u t逢嬰ng mà quay v隠 v噂i 
Thiên Chúa th院 nào, đ吋 ph映ng s詠 Thiên Chúa h茨ng s嘘ng, 
Thiên Chúa th壱t, và ch運 đ嬰i Con c栄a Ng逢運i t瑛 tr運i ng詠 
đ院n, ng逢運i Con mà Thiên Chúa đã cho tr厩i d壱y t瑛 cõi 
ch院t, là A泳c Giê-su, A医ng c泳u chúng ta thoát c挨n th鵜nh 
n瓜 đang đ院n.

Tung hô Tin M瑛ng   Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu m院n Th亥y, thì 
s胤 gi英 l運i Th亥y. Cha Th亥y s胤 yêu m院n ng逢運i 医y. Cha Th亥y 
và Th亥y s胤 đ院n v噂i ng逢運i 医y. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 22,34-40

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

Khi 医y, nghe tin A泳c Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đ嘘c 
ph違i câm mi羽ng, thì nh英ng ng逢運i Pha-ri-sêu h丑p nhau 
l衣i. R欝i m瓜t ng逢運i thông lu壱t trong nhóm h臼i A泳c Giê-su 
đ吋 th穎 Ng逢運i r茨ng : “Th逢a Th亥y, trong sách Lu壱t Mô-sê, 
đi隠u r<n nào là đi隠u r<n tr丑ng nh医t ?” A泳c Giê-su đáp : 
“Ng逢挨i ph違i yêu m院n A泳c Chúa, Thiên Chúa c栄a ng逢挨i, 
h院t lòng, h院t linh h欝n và h院t trí khôn ng逢挨i. Aó là đi隠u 
r<n tr丑ng nh医t và đi隠u r<n th泳 nh医t. Còn đi隠u r<n th泳 hai, 
c┡ng gi嘘ng đi隠u r<n 医y, là : Ng逢挨i ph違i yêu ng逢運i thân 
c壱n nh逢 chính mình. T医t c違 Lu壱t Mô-sê và các sách ngôn 
s泳 đ隠u tu┻ thu瓜c vào hai đi隠u r<n 医y.”

Reading 1  EX 22:20-26

Thus says the LORD: “You shall not molest or oppress 
an alien, for you were once aliens yourselves in the land 
of Egypt. You shall not wrong any widow or orphan.  If 
ever you wrong them and they cry out to me, I will surely 
hear their cry. My wrath will lare up, and I will kill you 
with the sword; then your own wives will be widows, and 
your children orphans.
“If you lend money to one of your poor neighbors among 
my people, you shall not act like an extortioner toward 
him by demanding interest from him. If you take your 
neighbor’s cloak as a pledge, you shall return it to him 
before sunset; for this cloak of his is the only covering he 
has for his body. What else has he to sleep in? If he cries 
out to me, I will hear him; for I am compassionate.”
 

Responsorial Psalm   PS 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. I love you, Lord, my strength.
I love you, O LORD, my strength,
O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.

R. I love you, Lord, my strength.

My God, my rock of refuge,
my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
and I am safe from my enemies.

R. I love you, Lord, my strength.

The LORD lives and blessed be my rock!
Extolled be God my savior.
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You who gave great victories to your king
and showed kindness to your anointed.

R. I love you, Lord, my strength.

Reading 2   1 THES 1:5C-10
Brothers and sisters: You know what sort of people we 
were among you for your sake. And you became imita-

tors of us and of the Lord, receiving the word in great 
afliction, with joy from the Holy Spirit, so that you be-

came a model for all the believers in Macedonia and in 
Achaia. For from you the word of the Lord has sounded 
forth not only in Macedonia and in Achaia, but in every 
place your faith in God has gone forth, so that we have 
no need to say anything. For they themselves openly de-

clare about us what sort of reception we had among you, 
and how you turned to God from idols to serve the living 
and true God and to await his Son from heaven, whom 
he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the 
coming wrath.

Alleluia  JN 14:23
Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word, 
says the Lord, and my Father will love him and we will 
come to him. Alleluia.

Gospel    MT 22:34-40
When the Pharisees heard that Jesus had silenced the 
Sadducees, they gathered together, and one of them, a 
scholar of the law tested him by asking, “Teacher, which 
commandment in the law is the greatest?” He said to him, 
“You shall love the Lord, your God, with all your heart, 
with all your soul, and with all your mind. This is the 
greatest and the irst commandment. The second is like it: 
You shall love your neighbor as yourself. The whole la-

wand the prophets depend on these two commandments.”

LỊCH TRONG TUẦN
 

  25       CHÚA NH一T 30 MÙA TN. 
           Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Con ng逢運i có nh壱n th泳c lu壱t t詠 nhiên cách tr詠c ti院p và 
rõ ràng không?

T. Con ng逢運i không th吋 nh壱n th泳c lu壱t t詠 nhiên cách tr詠c 
ti院p và rõ ràng, vì con ng逢運i đã ph衣m t瓜i, c亥n đ院n s詠 tr嬰 
giúp c栄a Thiên Chúa.

CHIA S引

Sau khi đ逢嬰c phong ch泳c linh m映c, Cha Don Bosco đ逢嬰c 
sai đi ph映c v映 h丑 đ衣o mi隠n quê n逢噂c Pháp. H丑 đ衣o này có 
nhà th運 đã m映c nát. Cha Don Bosco v隠 tâm s詠 v噂i m姻: M姻 
挨i, con s胤 ph違i xây d詠ng m瓜t ngôi thánh đ逢運ng n挨i con 
đang ph映c v映.
Bà m姻 h臼i: Con ki院m ti隠n đâu mà xây? Cha Bosco h臼i l衣i: 
Khi m姻 có ti隠n, m姻 có cho con không? - Không cho con 
thì cho ai? V壱y, con xây nhà th運 cho Chúa thì 逸t Chúa ph違i 
cho con.
V隠 v壱t ch医t, chúng ta c亥n t噂i 挨n Chúa. V隠 tinh th亥n càng 
ph違i nh運 t噂i 挨n Chúa h挨n. Ân s栄ng và m衣c kh違i c栄a Chúa 
c亥n thi院t cho ng逢運i t瓜i l厩i, đ吋 các chân lý tôn giáo và luân 
lý có th吋 nh壱n bi院t b荏i m丑i ng逢運i m瓜t cách ch逸c ch逸n, 
v英ng vàng và không pha tr瓜n m瓜t sai l亥m nào.

26        Th泳 Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17
27        Th泳 Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21
28        Th泳 T逢. THÁNH SIMON VÀ GIUAA TÔNG A唄
            L宇 kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19
29        Th泳 N<m. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35
30        Th泳 Sáu. Pl 1,1-11; Lc 14,1-6
31        Th泳 B違y. Pl 1,18b-26; Lc 14,7-11
 

THÁNG M姶云I M浦T
C井U CHO CÁC TÍN H頴U AÃ QUA A云I

 Ngay t瑛 bu鰻i đ亥u c栄a Kitô giáo, H瓜i Thánh đã h院t lòng 
kính nh噂, dâng l運i c亥u cho nh英ng ng逢運i đã qua đ運i, vì c亥u 
nguy羽n đ吋 h丑 đ逢嬰c gi違i thoát kh臼i t瓜i l厩i là m瓜t ý ngh┄ 
lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh l宇 và 
các vi羽c lành đ吋 c亥u nguy羽n cho các tín h英u đã qua đ運i.

Ý C井U NGUY烏N TRONG THÁNG:
C亥u cho s詠 ti院n b瓜 v隠 ng逢運i máy và trí tu羽 nhân t衣o luôn 
ph映c v映 con ng逢運i.

01        CHÚA NH一T 31 TN L右 CÁC THÁNH. L宇 tr丑ng
            Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

L⇔u ý vｚ viうc viｘng nhà thぜ và viｘng ngh┄a đおa:

1. T瑛 tr逢a ngày hôm nay cho đ院n h院t ngày mai, ai vi院ng 
nhà th運 ho員c nhà nguy羽n, đ丑c m瓜t kinh L衣y Cha và m瓜t 
kinh Tin Kính, v噂i nh英ng đi隠u ki羽n: x逢ng t瓜i, r逢噂c l宇, và 
c亥u nguy羽n theo ý A泳c Giáo hoàng, thì đ逢嬰c m瓜t 挨n toàn 
xá dành cho các linh h欝n trong luy羽n ng映c. (Enchiridion 
Indulgentiarum, 医n b違n 1999, concessio 29, §1, 2°).
2. T瑛 ngày 01 đ院n ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi 
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vi院ng ngh┄a đ鵜a, v噂i nh英ng đi隠u ki羽n: x逢ng t瓜i, r逢噂c l宇, và 
c亥u nguy羽n theo ý A泳c Giáo hoàng, thì đ逢嬰c m瓜t 挨n toàn 
xá, dành cho các linh h欝n trong luy羽n ng映c. (Enchiridion 
Indulgentiarum, 医n b違n 1999, concessio 29, §1, 1°).
3. Vào các ngày khác trong n<m, ai đi vi院ng ngh┄a đ鵜a và 
c亥u nguy羽n cho các linh h欝n, thì đ逢嬰c h逢荏ng nh運 挨n xá 
t瑛ng ph亥n (Enchiridion Indulgentiarum, 医n b違n 1999, con-

cessio 29, §2, 1°).

THÔNG BÁO

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.

H蔭T H萎N XIN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH

Kính th逢a quý Gia Aình, hàng n<m vào lúc 6 gi運 chi隠u, l宇 
Thánh Gia. Giáo x泳 đ逢嬰c s詠 giúp đ叡 c栄a Ch逢挨ng Trình 
Th<ng Ti院n Hôn Nhân Gia Aình cùng t鰻 ch泳c thánh l宇 
m瑛ng cho các Aôi Hôn Ph嘘i k益 ni羽m 25, 30, 40 50 hay 
60 n<m ngày c逢噂i. Xin liên l衣c v噂i quý Cha hay Anh Ch鵜 
V┡  Ngân (403) 970-2558. H衣n chót đ吋 xin Phép Lành 
Tòa Thánh cho quý v鵜 vào cu嘘i tháng 10/2020. Kính báo.
Hi羽n nay đã có các gia đình xin
1. Ông Bà C嘘 Bùi V逢嬰ng
2. Ông Bà Lê V<n A羽
3. Ông Bà Phan Danh Tùy.
4. Ông Bà Nguy宇n Xuân Linh và Maria Lê Kim Nga
5. Anh ch鵜 Joseph Long Hu┻nh & Maria Trang Nguy宇n

VI蔭NG M浦 T萎I NGH┃A TRANG THÁNH VINH S愛N 
LIÊM VÀO L右 CÁC THÁNH.
Kính th逢a quý v鵜, hàng n<m Giáo H瓜i v磯n dành ngày 1/11, 
m運i g丑i m丑i ng逢運i đi vi院ng m瓜, dành 挨n Toàn Xá cho các 
Linh H欝n. N<m nay ngày 1/11/2020 nh茨m ngày Chúa nh壱t. 
Chúng con cùng v噂i H瓜i A欝ng M映c V映 s逸p x院p sau thánh  
l宇 11 gi運 Chúa nh壱t ngày 1/11/2020 s胤 ra vi院ng Ngh┄a Trang 
Giáo X泳 Thánh Vinh S挨n Liêm. V壱y chúng con cùng kính 
m運i quý v鵜 b噂t chút th運i gi運 đ院n Ngh┄a Trang sau Thánh L宇 
hay lúc 12 gi運 10 t衣i Ngh┄a Trang. Kính m運i.

TU井N C盈U NH一T KÍNH THÁNH MARTINÔ DE 
PORRES, O.P

Thánh Máctinô là m磯u g逢挨ng khiêm h衣, sám h嘘i, c亥u 
nguy羽n cho c挨n đ衣i d鵜ch, bác ái yêu th逢挨ng tha nhân, 
c違 thú v壱t, và ph映c v映, ngay c違 nh英ng công vi羽c t亥m 
th逢運ng nh医t. Ôn l衣i đ運i s嘘ng thánh thi羽n c栄a thánh Máct-
inô, chúng ta xin ngài b亥u c穎 trong nh英ng lúc g員p gian 
nan th穎 thách, nh医t là s嘘ng bác ái m院n Chúa yêu ng逢運i 
nh逢 thánh nhân.
A吋 chu育n b鵜 m瑛ng l宇 thánh Martinô, b鰻n m衣ng H瓜i Nuôi 
D逢叡ng 愛n G丑i, t衣i A隠n Thánh Martino s胤 t鰻 ch泳c Tu亥n 
C穎u Nh壱t, c亥u nguy羽n cho các h瓜i viên và quý ân nhân 
lúc 3 gi運 chi隠u t瑛 th泳 Hai ngày 25 tháng 10 đ院n  th泳 Hai 
m欝ng 2 tháng 11 n<m 2020. Quí h瓜i viên có ý ch雨 xin 
kh医n và c亥u nguy羽n, xin vào liên l衣c v噂i quý Cha hay 
Ban Ph映c V映 H瓜i Nuôi D逢叡ng 挨n G丑i.
1. Ngày th泳c Nh医t: A泳c Khiêm Nh逢運ng  c栄a Thánh Martino 
(Mt 11,29-30).
2. Ngày th泳 2: A泳c Tin m衣nh m胤 c栄a Thánh Martino (Mt 7,7-8).
3. Ngày Th泳 3: A泳c C壱y v英ng vàng c栄a Thánh Martino (2 Tx 2,16).
4. Ngày th泳 4: A泳c Kính M院n n挨i Thánh Martino (1 Cr 13,4-8).
5. Ngày th泳 5: A泳c Bác Ái n挨i Thánh Martino (Rm 12,15-16).
6. Ngày th泳 6: Tinh Th亥n C亥u Nguy羽n n挨i Thánh Martino (Mt 
6, 6).
7. Ngày th泳 7: Tinh Th亥n Hy Sinh n挨i Thánh Martino (Ga 
10,11).
8. Ngày th泳 8: Thánh Martino H逢荏ng vinh phúc trên thiên 
Aàng (Mt 25,31-36)
9. Ngày th泳 9: Thánh Martino v噂i các Phép l衣 ngài làm (Mt 
4, 23-25)

Thánh l宇 M瑛ng kính Thánh Martino t衣i Tu Vi羽n Thánh 
Aa Minh tr詠c tuy院n lúc 7 gi運 sáng ngày 3/11/2020. T衣i 
Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm, theo s詠 s逸p x院p c栄a Ban 
T鰻 Ch泳c s胤 vào lúc 11 gi運 sáng th泳 B違y ngày 7/10/2020. 
Kính m運i quý v鵜 H瓜i Viên và m丑i ng逢運i đ院n tham d詠 đ吋 
t衣 挨n Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a Thánh Martino mà chúng 
ta đã lãnh nh壱n nhi隠u 挨n lành khác nhau trong đ運i s嘘ng. 
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Thánh l宇 s胤 do Cha B隠 Trên Ph映 T雨nh Phêrô Ph衣m H逢挨ng 
ch栄 t院. M丑i liên l衣c xin đi羽n tho衣i đ院n Ông Bùi Aình Tân 
(403) 630-8485 hay Ông Nguy宇n Ánh (587)889-7907. 
Kính m運i

CH姶愛NG TRÌNH CHU域N B卯 VÀ L右 BAN BÍ TÍCH 
THÊM S永C CHO CÁC EM.

Kính th逢a quý Ph映 Huynh, nh逢 đã đ逢嬰c thông báo v隠 vi羽c 
chu育n b鵜 và thánh l宇 ban Bí Tích Thêm S泳c cho các em 
niên khóa 2019-2020. Ban Giáo Lý s胤 có bu鰻i chu育n b鵜 
đ嬰t I cho các em đã ghi danh n挨i Ban Giáo Lý. Các Em s胤 
có m員t lúc 10 gi運 30 sáng th泳 B違y ngày 24/10/2020 đ吋 t壱p 
các nghi th泳c và nh壱n bí tích hòa gi違i k院t thúc kho違ng 12 
gi運 30. Và Các Em s胤 có m員t lúc 3 gi運 chi隠u ngày Chúa 
nh壱t 25/10/2020 đ吋 chu育n b鵜 và 4 gi運 s胤 có thánh l宇 ban Bí 
Tích Thêm S泳c. Xin quý gia đình cho Ban Giáo Lý bi院t s嘘 
ng逢運i tham d詠 đ吋 s逸p x院p ch厩 trong nhà th運 (nh英ng ng逢運i 
tham d詠 than l宇 có th吋 đ院n tr逢噂c lúc 3 gi運 30). Sau đây là 
danh sách các em đ嬰t I. N院u Ph映 huynh nào th逸c m逸c xin 
liên l衣c ngay v噂i Cô Minh (403) 701-4377 hay Th亥y H違i 
(403) 891-4377.

Ban Giáo Lý s胤 có bu鰻i chu育n b鵜 đ嬰t II cho các em đã ghi 
danh n挨i Ban Giáo Lý. Các Em s胤 có m員t lúc 10 gi運 30 
sáng th泳 B違y ngày 31/10/2020 đ吋 t壱p các nghi th泳c và 
nh壱n bí tích hòa gi違i k院t thúc kho違ng 12 gi運 30. Và Các 
Em s胤 có m員t lúc 3 gi運 chi隠u ngày Chúa nh壱t 01/11/2020 
đ吋 chu育n b鵜 và 4 gi運 s胤 có thánh l宇 ban Bí Tích Thêm S泳c. 
Xin quý gia đình cho Ban Giáo Lý bi院t s嘘 ng逢運i tham 
d詠 đ吋 s逸p x院p ch厩 trong nhà th運 (nh英ng ng逢運i tham d詠 
thánh l宇 có th吋 đ院n tr逢噂c lúc 3 gi運 30). Sau đây là danh 
sách cá em đ嬰t II. N院u Ph映 huynh nào th逸c m逸c xin liên 
l衣c ngay v噂i Cô Minh (403) 701-4377 hau Th亥y H違i (403) 
891-4377.
1 A員ng Bích Vy Salena 
2 A厩 Tâm Nh逢 Chloe   Teresa
3 H欝 Minh Kh違i    Phêrô
4 L逢挨ng Nguy宇n Trà My   Maria
5 Mai Trung Henry   Joseph
6 Nguy宇n A泳c Tài Matthew  Matthew
7 Nguy宇n Justin    Joseph
8 Nguy宇n Lâm William   Joseph
9 Nguy宇n Lê Ng丑c Trang Valentina Teresa
10 Nguy宇n Leyna    Maria
11 Nguy宇n Minh Tri院t John John the Baptist
12 Nguy宇n Ng丑c B違o Trân Tracy  Anna
13 Nguy宇n Ng丑c Qu┻nh Anh  Teresa
14 Ph衣m Anh Vinh   Joseph
15 Ph衣m Nguy宇n Katrina   Maria

16 Siipola Trinity Nevaeh   Theresa
17 Taing Tu医n Thông Aaron  Valentine
18 Võ Qu嘘c Bình Kyle   Alphonsus

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

A蔚I GI云. 

Kính th逢a quý v鵜, vào sáng Chúa nh壱t ngày 1/11/2020 s胤 đ鰻i 
gi運. N<m nay, đ鰻i gi運 vào lúc 12 gi運 đêm Chúa Nh壱t, m欝ng 
31 tháng 10, 2020. T嘘i Th泳 B違y, ngày 31 tháng 10, tr逢噂c khi 
đi ng栄, xin v員n lui l衣i m瓜t gi運. Ví d映: N院u đi ng栄 lúc 10 gi運 
t嘘i, thì ch雨nh đ欝ng h欝 ng逢嬰c l衣i 9 gi運 t嘘i, đ吋 sáng Chúa Nh壱t 
d壱y đi tham d詠 Thánh l宇 đúng gi運. Kính báo

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

Giáo x泳 chân thành cám 挨n Cô Ph衣m Ph逢挨ng Anh, vào 
n<m 2012, lúc đó là thành viên gi噂i tr飲. Cha x泳 Giuse V┡ 
Quang C違nh đã trao trách nhi羽m cho Cô thành l壱p và hình 
thành quy ch院 cùng ch逢挨ng trình ho衣t đ瓜ng giúp các b衣n 
tr飲 trong giáo x泳 v噂i tên g丑i Nhóm Tr飲 Gioan  Phaolô II, 
cùng v噂i s詠 giúp đ叡 r医t t壱n tình c栄a Cô Ph衣m Trâm Anh. 
K吋 t瑛 đó đ院n nay hàng n<m nh英ng ho衣t đ瓜ng c栄a các B衣n 
Tr飲 đông và r医t tích c詠c ph映c v映 cho giáo x泳 và đ鵜a ph壱n. 
N<m nay vì lý do gia đình và công vi羽c c栄a Hai Cô và k吋 
t瑛 ngày 01/01/2019 giáo x泳 đã b亥u ch丑n Anh Nguy宇n Mi-
chael ph映c v映 cho gi噂i tr飲. Nên vào lúc 8:00 PM Th泳 N<m 
15/10/2020 hai cha, Ông Ch栄 T鵜ch, Ông Nguy宇n H逢ng 
Cô Ph逢挨ng Anh, Cô Trâm Anh, Anh Nguy宇n Michael và 
B衣n Cecilia đã có cu瓜c h丑p trên Webex đ吋 cùng nhau bàn 
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th違o và  trao nhi羽m v映 cho Anh Nguy宇n Michael ti院p t映c  
giúp gi噂i tr飲 t瑛 18 tu鰻i tr荏 lên. Anh Michael và m丑i ng逢運i 
mu嘘n gìn gi英 quy ch院 và các ho衣t đ瓜ng theo nh英ng gì đã 
có và s胤 thêm nh英ng ho衣t đ瓜ng n院u Ban Gi噂i Tr飲 và Giáo 
x泳 có nh英ng nhu c亥u trong n<m. K吋 t瑛 nay, n院u B衣n Tr飲 
nào mu嘘n tham gia xin liên l衣c tr詠c ti院p v噂i Michael.nguy-

en3@ucalgary.ca  hay s嘘 phôn (403) 615-9568.
M瓜t l亥n n英a xin chân thành tri ân đ院n Hai Cô Ph逢挨ng Anh 
và Cô Trâm Anh, sau 8 n<m  cùng v噂i quý Ph映 huynh và 
toàn th吋 các B衣n Tr飲 đã cùng nhau sinh ho衣t  đem l衣i tình 
b衣n, giúp giáo x泳 và giáo ph壱n trong nh英ng n<m qua. 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 Hai Cô và quý gia đình. 
V噂i các Cha và H瓜i A欝ng M映c V映 luôn gìn gi英 và giúp đ叡 
các B衣n Tr飲 trong m丑i hoàn c違nh đ吋 giáo x泳 luôn có ng逢運i 
ti院p n嘘i cho t逢挨ng lai. M院n tri ân

PH蔚 BI蔭N SÁCH L云I NH一P TH韻 (CHÚ GI謂I L云I 
CHÚA M姥I NGÀY)

Kính th逢a quý V鵜, Cha Anthony Ainh Minh Tiên tr逢噂c đây 
đã là Phó x泳 giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm. Ngài đ逢嬰c đi 
h丑c v隠 Kinh Thánh l医y đ逢嬰c b茨ng ti院n s┄ Kinh Thánh t衣i 
Roma. Sau 12 n<m ngài đã vi院t đ逢嬰c 1 b瓜 3 cu嘘n chú gi違i 
Kinh Thánh t瑛ng ngày m瓜t. Nay, ngài đã đ逢嬰c phép Cha 
B隠 Trên Ph映 T雨nh cho in b瓜 sách này đ吋 giúp cho quý linh 
m映c, giáo dân đ丑c đ吋 tìm hi吋u và đ逢嬰c gi違i thích c員n k胤 
t瑛ng câu t瑛ng đo衣n trong các bài đ丑c. B瓜 sách này đ逢嬰c 
bi院u nên xin quý v鵜 栄ng h瓜 cùng liên l衣c cho chúng con  đ吋 
bi院t giáo x泳 c亥n bao nhiêu b瓜 ho員c chính quý v鵜 liên l衣c 
tr詠c ti院p v噂i ngài qua đi羽n th逢 tiendinhop@hotmail.com 
ho員c s嘘 phôn (832) 248-7656. Kính báo.

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. 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

2. 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 29 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $   690.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $   950.00

3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $ 1,010.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $   565.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $3,215.00

CÁC TI陰N KHÁC

1. Bán Loong    $   507.00
2. Qu悦 xây Aài A泳c M姻 La Vang $1,150.00

T蔚NG C浦NG     $1,657.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

145 A. C Nguy宇n A泳c & Lan (AMLV) $1,000.00
341 Ô. B Tr亥n A逢挨ng & Hu羽  $150.00
8 Ô. B C嘘 Bùi Hùng & H逢挨ng  $120.00
159 Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n  $100.00
276 Bà Ph衣m C壱y    $100.00
320 A. C Phan Tr逢運ng & Hi隠n  $100.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $60.00
5 A. C Bùi Hi羽p & Nga   $50.00
226 Ô. B Rossi Nguyen & Thanh  $50.00
234      $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
392 A. C Ph衣m Nhân & Huy隠n  $50.00
420 A. C V┡ Aình Trung   $50.00
423 A. C Nguy宇n Hùng & Lan  $50.00
495 A. C  Võ Quý & Uyên   $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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