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
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403 589 4040

BÍ TÍCH

CHUÙ A NHAÄ T XXX
THÖÔØ N G NIEÂ N - NAÊ M C
Ngày 23 Tháng 10 Năm 2022

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:
30 phút trước các Thánh Lễ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Bài đọc 1: Hc 35,12-14.16-18

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

Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Người không vị
nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị
áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người góa bụa. Kẻ phục vụ Đức Chúa theo
ý Người sẽ được Người chấp nhận, lời họ kêu xin sẽ vọng tới các
tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời
nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu

Bài trích sách Huấn ca.

Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho
người chính trực và thi hành công lý.

chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai
tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình
xuống sẽ được tôn lên.”

Bài đọc 2: 2 Tm 4,6-8.16-18
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phao-lô tông
đồ gửi ông Ti-mô-thê.
Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ
tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong
cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường,
đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi
vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là
vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng
đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ
cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình
mong đợi Người xuất hiện.
Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì
chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc
tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. Nhưng có Chúa
đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho
tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn
thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết
Tin Mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư
tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi
hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc
của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh
hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tin Mừng: Lc 18,9-14
Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một
số người tự hào cho mình là công chính mà
khinh chê người khác: “Có hai người lên đền
thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Phari-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người
Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng:
“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không
như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại
tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay
mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần
mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế
thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước
mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa
rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là
kẻ tội lỗi.” Tôi nói cho các ông biết: người này,
khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công

LỊCH PHỤNG VỤ
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CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Hc 35,15b-17.20-22 / 2 Tm 4,6-8.16-18
Lc 18,9-14.
Chúa Nhật Truyền Giáo - Thánh Vịnh
Tuần II
Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:
H. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta điều gì?
T. Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo
những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết
tịnh. (GLHT,577)
CHIA SẺ:
- Khiết tịnh là việc làm chủ giới tính, tiết chế và
điều chỉnh các ham muốn tính dục cho phù
hợp với những nguyên tắc và luật Thiên Chúa.
Mục đích của đức khiết tịnh là tôn trọng phẩm
giá của bản thân và của người khác. Nhờ sống
khiết tịnh, con người thống nhất được đời sống
thể lý và tinh thần. Thánh Phaolô so sánh dục
vọng với sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh
thần. Dục vọng tự nó không phải là tội, nhưng
nó hướng con người đến chỗ phạm tội. Thánh
Gioan nói đến ba loại dục vọng: xác thịt, đôi
mắt và thói cậy mình có của.
- Điều Răn Thứ Chín cấm chúng ta chiều theo
những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết
tịnh.
+ Chúa Giêsu đã nói: “Nếu mắt phải của anh
làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném
đi… Nếu tay phải của anh, làm cớ cho anh sa
ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một
phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa
hỏa ngục”. (Mt 5,29-30)
+ Còn Thánh Phaolô thì nói: “Vậy anh em hãy
giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con

người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê,
ước muốn xấu xa và tham lam”. (Cl 3,5)
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Thứ Hai - Thánh Antôn Maria Claret,
Giám mục Ep 4,32-5,8 / Lc 13,10-17
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Thứ Ba - Ep 5,21-33 / Lc 13,18-21
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Thứ Tư - Ep 6,1-9 / Lc 13,22-30
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Thứ Năm - Ep 6,10-20 / Lc 13,31-35
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Thứ Sáu - Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ
Lễ Kính Ep 2,19-22 / Lc 6,12-19 		
PVGK: Thánh Vịnh Riêng
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Thứ Bảy - Pl 1,18-26 / Lc 14,1.7-11

30

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Kn 11,22 - 12,2 / 2Tx 1,11 - 2,2 / Lc 19,1-10
Thánh Vịnh Tuần III

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 11, 2022
THÁNG 11: CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH
HỒN; VIẾNG NHÀ THỜ VÀ ĐẤT THÁNH
Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng
và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được
thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm
về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải
chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm
đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước
vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030).
“Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này
của những người được chọn là Luyện ngục, sự
thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của
những kẻ bị luận phạt.... Ngay từ những buổi
đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố
và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng
Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh
luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến
Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc
bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để
cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).
Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn
thánh (nghĩa trang): Từ trưa ngày lễ Các Thánh

đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng
nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và
một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại
xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội,
rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng);
nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi
ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn
trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để
lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa
nhật sau. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này,
các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và
dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các
linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại
xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8
ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một
lần mà thôi). Các ngày khác trong năm, khi đi
viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh
hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).
Sắc Lệnh số 791/20/I của Tòa Ân Giải Tối Cao
Ngày 23 tháng 10, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công
bố sắc lệnh sau.
Vì nhu cầu của số người đi làm nên Giáo xứ sẽ
có các Thánh Lễ của hai ngày như sau:
I. LỄ CÁC THÁNH (Thứ Ba 1/11/2022): nếu Ca
Đoàn nào giúp được xin liên lạc với Anh Việt.
* Thánh Lễ 9 giờ sáng.
* Thánh Lễ 11 giờ sáng.
* Thánh Lễ 7 giờ tối.
II. LỄ VÀ VIẾNG ĐẤT THÁNH (Thứ Tư 2/11/2022):
nếu Ca Đoàn nào hát lễ được xin liên lạc với
Anh Việt.
* 9:00 am, Lễ Thứ I: 10:15 am VIẾNG ĐẤT
THÁNH
* 11:00 am, Lễ Thứ II: 12:15 am VIẾNG ĐẤT
THÁNH.
* 7:00 pm, Lễ Thứ III: 5:00 pm VIẾNG ĐẤT
THÁNH.
Sau Thánh lễ 11 giờ Chúa Nhật ngày 6/11/21,
viếng Đất Thánh và từng Phần Mộ có gia đình
hiện diện.
1. Vì muốn tránh số người quá đông tham dự
một (1) lần. Xin quý vị chọn 1 trong 4 lần viếng

mộ này để xin ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các
linh hồn.

phục vụ bàn thánh qua các Thánh Lễ Chúa
Nhật và ngay cả ngày thường.

2. Nếu gia đình nào có thân nhân đã chôn cất
tại các Đất Thánh hoặc nơi có Hài Cốt khác
muốn chúng con đến viếng chung, xin cho
chúng con biết để sắp xếp thời gian đi thăm.

Sau Thánh Lễ, Ban Phục Vụ sẽ tổ chức 1 bữa
cơm mời quý phụ huynh và toàn thể các em Lễ
Sinh cùng đến tham dự. Nếu Em nào đã giúp
lễ trước hoặc sau vẫn có thể đến lúc 12:30 pm
để cùng được tham dự tiệc vui với mọi người.

XIN TIỀN LẦN HAI CHO QUỸ GIÁO DỤC 		
ĐỊA PHẬN CALGARY NGÀY 5 VÀ 6/11/22

Mọi chi tiết xin liên lạc với Ông Nguyễn Thành
Tích (403) 808-8732.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em.
Với chủ đề “Chúng ta tin tưởng vào hệ thống
giáo dục của Địa Phận Công Giáo Calgary” The
Calgary Catholic Education Foundation (CCEF)
là một hiệp hội vô vị lợi được cuốn hút bởi
những kinh nghiệm và có cơ hội phục vụ trên
58 ngàn học sinh trong 117 trường học công
giáo tại địa phận Calgary nơi các thành phố
Calgary, Airdrie, Cocharane và Chestermere.
Để khuyến khích và giúp đỡ cho chương trình
này Đức Giám Mục cho mời gọi quý Giáo xứ
trong Địa Phận Calgary cùng nhau giúp đỡ.
Vào 2 ngày trong các Thánh Lễ sẽ có thu tiền
lần 2 cho quỹ Giáo Dục qua Bao Thư để sẵn
trong các hộc ghế, xin quý vị cùng góp phần.
Kính xin.

BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ THÁNH MARTINO
VÀO LỄ 11 GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT 6/11/22
Kính thưa quý phụ huynh Ban Giúp Lễ Giáo xứ
Thánh Vinh Sơn Liêm. Vào Chúa Nhật 6/11/22
là ngày bổn mạng Ban Giúp Lễ Thánh Martino. Trong thời gian 2 năm bị dịch bệnh, dù
nhà thờ chỉ được tham dự các Thánh Lễ rất
ít người nhưng các em lễ sinh vẫn luôn đồng
hành với quý Cha và Giáo xứ phục vụ trong
việc giúp lễ. Nay cuộc sống đã trở lại bình
thường nên mừng ngày lễ Thánh Martino bổn
mạng của Ban Giúp Lễ được Cha Phó Martin
Maria Nguyễn Huy Thông, Ban Phục Vụ, quý
Phụ Huynh họp và quyết định tổ chức mừng
lễ Bổn Mạng vào Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa
Nhật ngày 6/11/22. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa
đã ban sự bình an cho Giáo xứ sau cơn đại
dịch. Cám ơn quý Phụ Huynh luôn là những
mẫu gương của sự hy sinh đưa con em tới

HỌP NGUYỆT HỘI HUYNH ĐOÀN ĐAMINH
LÚC 9 GIỜ 30 THỨ BẢY 5/11/2022. LỄ THÁNH
MARTINO BỔN MẠNG HỘI NUÔI DƯỠNG ƠN
GỌI LÚC 11 GIỜ CÙNG NGÀY
1. Ban phục vụ Huynh Đoàn Đa Minh: Chầu
Thánh Thể và Nguyệt Hội.
a. Mời gọi quý thành viên và mọi người đến
tham dự giờ chầu đầu tháng lúc 9:30 am với
kinh thần vụ: Cầu nguyện cho hòa bình thế
giới và những nơi đang bị lụt lội, bão tố (đặc
biệt tại miền Trung Việt Nam).
b. Sau giờ chầu sẽ có nguyêt hội và tập hát
mừng lễ Thánh Martino.
2. Mừng lễ Thánh Martino bổn mạng Hội Nuôi
Dưỡng Ơn Gọi:
Kính thưa quý vị, với sự đồng ý của quý Cha
trong nhà Dòng, ban Phục Vụ Hội Nuôi Dưỡng
Ơn Gọi Thánh Martino thuộc Giáo xứ Thánh
Vinh Sơn Liêm kính mời toàn thể quý vị đến
tham dự Thánh Lễ Mừng Thánh Martino, tạ ơn
Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho cá
nhân, gia đình và Giáo xứ, cùng vui mừng về
thành quả tốt đẹp qua sự giúp góp rất quảng
đại từ khắp nơi mà Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh
Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2022 mới có 2 tân
phó tế Đa Minh Nguyễn Hoàng Phong và Vicente Nguyễn Hoàng, hiện đang có 2 cha và 6
thầy đang được thụ huấn tại Đại Học Oakland
Hoa Kỳ.
Kính mời quý Cha và quý vị cùng đến tham dự
Thánh Lễ Tạ Ơn và sau Thánh Lễ có bữa cơm
do Ban Phục Vụ thực hiện.
Nếu quý vị muốn liên lạc Hội Nuôi Dưỡng Ơn
Gọi (Ông Bùi Tân 403-630-8485), Huynh Đoàn
Đa Minh (Ông Đỗ Hòa 403-200-1465).

MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI VÀO NGÀY LỄ
THÁNH GIA THẤT 31/12/22

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY 16/10/2022
1. Thánh Lễ 4:30 pm Thứ Bảy

$1,215.00

Kính thưa quý gia đình, để chuẩn bị xin phép
lành từ Tòa Thánh ngày kỷ niệm Hôn Phối
của quý đôi được 25, 30, 40, 50, 60 và 65 năm
trong năm nay. Xin quý vị cho chúng con (quý
Cha), Văn phòng hay Chị Ngân trong phong
trào Thăng Tiến Hôn Nhân (587) 890-3236 biết
tên Thánh, họ, gọi và ngày tháng, năm thành
hôn để chúng con gửi đi xin phép lành từ Tòa
Thánh về kịp cho ngày lễ. Kính báo.

2. Thánh Lễ 6:00 pm Thứ Bảy

$995.00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ SỐ TRÊN MẠNG
- VÉ 50/50 CỦA KNIGHTS OF COLUMBUS
Phương châm của Hội Knights of Columbus là
Faith In Action, nghĩa là Đức Tin Hành Động.
Chúng tôi sống Đức tin bằng cách đóng góp
cụ thể vào các hoạt động thích hợp với Giáo
Huấn và Đức Tin Công Giáo. Hiện nay, Knights
of Columbus miền Alberta / Northwest Territories đang phát hành vé số 50/50, với mục
đích dùng tiền bán vé số hỗ trợ các cơ quan
từ thiện địa phương. Cơ quan từ thiện mà
Hiệp Sĩ Đoàn 14747 Giáo xứ Thánh Vinh Sơn
Liêm chọn để hỗ trợ là Sierra Club of Calgary
– In Formation, một tổ chức giáo dân của giáo
phận Calgary đặt biệt hỗ trợ Ơn Gọi Linh Mục
và Tu Sĩ. Chúng tôi kính mời quý ông bà và các
anh chị trong Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm
ủng hộ việc làm tốt đẹp này. Chi tiết của vé số
50/50 này có ở trên các poster được treo nơi
hành lang nhà thờ. Quý vị có thể mua vé trên
mạng internet.
Knights of Columbus 14747 chân thành cám
ơn.
CHÍCH NGỪA HÀNG NĂM
Kính thưa quý vị, vào ngày Thứ Bảy 22/10 và
Chúa Nhật 23/10, nhà thuốc Việt Hoa sẽ đến
chích ngừa tại Hội Trường giáo xứ Thánh Vinh
Sơn Liêm. Chúng con thông báo đến những ai
muốn chích ngừa , sau thánh lễ xin ở lại, vào
trong Hội Trường, làm thủ tục và chích ngừa.
Kính báo.

3. Thánh Lễ 9:00 am Chúa Nhật

$1,770.00

4. Thánh Lễ 11:00 am Chúa Nhật

$2,140.00

5. Thánh Lễ 6:00 pm Chúa Nhật

$1,570.00

CỘNG 5 LỄ			

$7,690.00

Quỹ Xây Dựng

$9,640.00

Vé số (Lưu & Thủy)			

$3,000.00

Vé dạ tiệc (Chị Phương )		

$2,880.00

Bán tượng ảnh			

$1,150.00

Đổi tiền Mỹ qua CAN $1,715.00

$1,831.00

Đám Tang Cụ Bà Nguyễn Yêu

$500.00

Đám cưới (Hoa)			

$400.00

Nhóm Thánh Ca hát lễ		

$200.00

TỔNG CỘNG			

$27,291.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CHÚA NHẬT
16/10/2022
Số DB

Họ và Tên

Tiền Đóng Góp

#676. A.C Nguyễn Khánh Sơn & Tâm $600.00
#. Dr. Trương Lâm Liễu Kim & Độ
$500.00
#170. A.C Nguyễn Minh Hưng & Huyền $500.00
#399. VN Cresting Huỳnh & Yến
$300.00
#258. A.C Nguyễn Hoàng Tùng & Hằng $300.00
#179. A.C Nguyễn Đăng Khoa & Đào $200.00
#. Ô.B La Toàn (Houston, USA)
$200.00
#40. A.C Đào Duy Quang & Phượng $120.00
#148. A.C Nguyễn Ngọc Duy & Trinh $110.00
#132. A.C Nguyễn Văn Cập & Ánh
$100.00
#147. Ô.B Nguyễn Hùng Duy & Thùy $100.00
#234.
$100.00
#250. A.C Nguyễn Đức Trí & Tuyến
$100.00
#323. A.C Tạ Từ Anh & Sylvia
$100.00
#324. Ô.B Tạ Văn Chí & Sa
$100.00
#633. A.C Trần Xuân Trường & Hương $90.00
#318. A.C Phan Huy Thạch & Trâm
$70.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy
$70.00

#304. A.C Phạm Văn Thắng & Tú
$60.00
#692. A.CNguyễn Viết Vũ & Phụng
$60.00
#52. Ô.B Đỗ Kim Dũng & Liên
$55.00
#24. A.C Bùi Anh Chương & Phượng
$50.00
#36. A.C Đinh Quang Hiệp & Oanh
$50.00
#102. A.C Lê Tiến Thịnh & Mừng
$50.00
#111. Ô.B Mạch Đức Hiền & Huệ
$50.00
#124. A.C Nguyễn Đinh Bảo & Hải
$50.00
#276. Bà Phạm Cậy
$50.00
#320. A.C Phan Anh Quang Trường & Hiền $50.00
#341. Ô.B Trần Văn Đương & Huệ
$50.00
#343. A.C Trần Quang Hà & Thảo
$50.00
#673. Chị Đặng Thị Nguyệt
$50.00
#727. A.C Nguyễn Phúc Thiên & Yến $50.00

Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG
THÁNG 10
* Giáo xứ dành Thánh Lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần
dâng lễ cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày
qua đời.
* Qúy Cha thường xuyên ra viếng mộ thuộc
nghĩa trang Thánh Vinh Sơn Liêm vào lúc 10
giờ 15 phút mỗi sáng thứ Bảy.
* Nếu gia đình nào muốn mời chúng con đọc
kinh giỗ tại nghĩa trang vào đúng ngày giỗ cho
người thân xin cho chúng con biết để tiện sắp
xếp. Xin quý vị trong gia đình cùng hiệp thông
với quý Cha theo ngày qua đời cầu nguyện cho
họ.
1. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Trương, 90 tuổi.
Mất ngày 22/10/2014, dâng lễ Thứ Bảy ngày
22/10/2022
2. Cụ Bà Maria Lê Thị Võ, 91 tuổi. Mất
ngày 23/10/2010, dâng lễ Chúa Nhật ngày
23/10/2022

3. Ông Giuse Đoàn Hữu Khải, 77 tuổi. Mất
ngày 24/10/2011, dâng lễ Thứ Hai ngày
24/10/2022
4. Ông Giuse Trần Danh Thông, 72 tuổi.
Mất ngày 24/10/2009, dâng lễ Thứ Hai ngày
24/10/2022
5. Cụ Bà Maria Trần Thị Nhường, 92 tuổi.
Mất ngày 31/10/2017, dâng lễ Thứ Hai ngày
31/10/2022
6. Cụ Bà Maria Lương Thị Nho, 81 tuổi. Mất ngày
31/10/2012, dâng lễ Thứ Hai ngày 31/10/2022
7. Cụ Ông Phê-rô Ninh Văn Tú, 92 tuổi. Mất ngày
31/10/2020, dâng lễ Thứ Hai ngày 31/10/2022

GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE Con Mến Yêu,
Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.

