
CHÚA NHẬT 31 
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1    Kh 7,2-4.9-14

Bài trích sách KhＶi huyｚn cてa thánh Gio-an tông đげ.

Tôi là Gio-an, tôi th医y m瓜t thiên th亥n mang 医n c栄a Thiên Chúa h茨ng s嘘ng, t瑛 phía m員t tr運i m丑c 
đi lên. Thiên th亥n 医y l噂n ti院ng g丑i b嘘n thiên th亥n khác, là nh英ng v鵜 đ逢嬰c quy隠n phá h衣i đ医t li隠n 
và bi吋n c違. Thiên th亥n 医y nói : “Xin đ瑛ng phá h衣i đ医t li隠n, bi吋n c違 và cây c嘘i, tr逢噂c khi chúng tôi 
đóng 医n trên trán các tôi t噂 c栄a Thiên Chúa chúng ta”. R欝i tôi nghe nói đ院n con s嘘 nh英ng ng逢運i 
đ逢嬰c đóng 医n : m瓜t tr<m b嘘n m逢挨i b嘘n ngàn ng逢運i thu瓜c m丑i chi t瓜c con cái Ít-ra-en.

Sau đó, tôi th医y : m瓜t đoàn ng逢運i th壱t đông không tài nào đ院m n鰻i, thu瓜c m丑i dân, m丑i chi t瓜c, 
m丑i n逢噂c và m丑i ngôn ng英. H丑 đ泳ng tr逢噂c ngai và tr逢噂c Con Chiên, mình m員c áo tr逸ng, tay c亥m 
nhành lá thiên tu院. H丑 l噂n ti院ng tung hô : “Chính Thiên Chúa chúng ta, A医ng ng詠 trên ngai, và 
chính Con Chiên đã c泳u đ瓜 chúng ta.” T医t c違 các thiên th亥n đ隠u đ泳ng chung quanh ngai, chung 
quanh các K┻ M映c và b嘘n Con V壱t. H丑 đ隠u s医p m員t xu嘘ng, ph栄 ph映c tr逢噂c ngai và th運 l衣y Thiên 
Chúa mà tung hô r茨ng :
“A-men ! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta l運i chúc t映ng và vinh quang, s詠 khôn ngoan và l運i 
t衣 挨n, danh d詠, uy quy隠n và s泳c m衣nh, đ院n muôn thu荏 muôn đ運i ! A-men !”
M瓜t trong các K┻ M映c lên ti院ng h臼i tôi : “Nh英ng ng逢運i m員c áo tr逸ng kia là ai v壱y ? H丑 t瑛 đâu 
đ院n ?” Tôi tr違 l運i : “Th逢a Ngài, Ngài bi院t đó.” V鵜 医y b違o tôi : “H丑 là nh英ng ng逢運i đã đ院n, sau 
khi tr違i qua c挨n th穎 thách l噂n lao. H丑 đã gi員t s衣ch và t育y tr逸ng áo mình trong máu Con Chiên.”
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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
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Phó Nội Vụ
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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
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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

Các em lãnh nh壱n Bí Tích Thêm S泳c đ嬰t I n<m 2020
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Aáp ca  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (A. x. c.6)

A. LＴy Chúa, đây chính là dòng dõi
nhのng kｔ tìm kiｘm thánh nhan Ngài.

Chúa làm ch栄 trái đ医t cùng muôn v壱t muôn loài,
làm ch栄 hoàn c亥u v噂i toàn th吋 dân c逢.
N隠n trái đ医t, Ng逢運i d詠ng trên bi吋n c違,
đ員t v英ng vàng trên làn n逢噂c mênh mông.

A. LＴy Chúa, đây chính là dòng dõi
nhのng kｔ tìm kiｘm thánh nhan Ngài.

Ai đ逢嬰c lên núi Chúa ?
Ai đ逢嬰c 荏 trong đ隠n thánh c栄a Ng逢運i ?
Aó là k飲 tay s衣ch lòng thanh,
ch鰯ng mê theo ng磯u t逢嬰ng.

A. LＴy Chúa, đây chính là dòng dõi
nhのng kｔ tìm kiｘm thánh nhan Ngài.

Ng逢運i 医y s胤 đ逢嬰c Chúa ban phúc lành,
đ逢嬰c Thiên Chúa c泳u đ瓜 th逢荏ng công x泳ng đáng.
Aây chính là dòng dõi nh英ng k飲 ki院m tìm Ng逢運i,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

A. LＴy Chúa, đây chính là dòng dõi
nhのng kｔ tìm kiｘm thánh nhan Ngài.

Bài đ丑c 2    1 Ga 3,1-3

Bài trích th⇔ thと nhＸt cてa thánh Gio-an tông đげ.
Anh em thân m院n, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta 
d逢運ng nào : Ng逢運i yêu đ院n n厩i cho chúng ta đ逢嬰c g丑i là con 
Thiên Chúa - mà th詠c s詠 chúng ta là con Thiên Chúa. S荏 d┄ 
th院 gian không nh壱n bi院t chúng ta, là vì th院 gian đã không 
bi院t Ng逢運i. Anh em thân m院n, hi羽n gi運 chúng ta là con Thiên 
Chúa ; nh逢ng chúng ta s胤 nh逢 th院 nào, đi隠u 医y ch逢a đ逢嬰c bày 
t臼. Chúng ta bi院t r茨ng khi A泳c Ki-tô xu医t hi羽n, chúng ta s胤 nên 
gi嘘ng nh逢 Ng逢運i, vì Ng逢運i th院 nào, chúng ta s胤 th医y Ng逢運i 
nh逢 v壱y. Phàm ai đ員t hy v丑ng nh逢 th院 vào A泳c Ki-tô thì làm 
cho mình nên thanh s衣ch nh逢 Ng逢運i là A医ng thanh s衣ch.

Tung hô Tin M瑛ng    Mt 11,28
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : T医t c違 nh英ng ai đang v医t 
v違 mang gánh n員ng n隠, hãy đ院n cùng tôi, tôi s胤 cho ngh雨 ng挨i 
b欝i d逢叡ng. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 5,1-12a

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

Khi 医y, th医y đám đông, A泳c Giê-su lên núi. Ng逢運i ng欝i xu嘘ng, 
các môn đ羽 đ院n g亥n bên. Ng逢運i lên ti院ng d衣y h丑 r茨ng :
“Phúc thay ai có tâm h欝n nghèo khó, vì N逢噂c Tr運i là c栄a h丑.
Phúc thay ai hi隠n lành, vì h丑 s胤 đ逢嬰c A医t H泳a làm gia nghi羽p.

Phúc thay ai s亥u kh鰻, vì h丑 s胤 đ逢嬰c Thiên Chúa 栄i an.
Phúc thay ai khát khao nên ng逢運i công chính, vì h丑 s胤 đ逢嬰c 
Thiên Chúa cho tho違 lòng.
Phúc thay ai xót th逢挨ng ng逢運i, vì h丑 s胤 đ逢嬰c Thiên Chúa xót th逢挨ng.
Phúc thay ai có tâm h欝n trong s衣ch, vì h丑 s胤 đ逢嬰c nhìn th医y 
Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây d詠ng hoà bình, vì h丑 s胤 đ逢嬰c g丑i là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai b鵜 bách h衣i vì s嘘ng công chính, vì N逢噂c Tr運i là 
c栄a h丑.
Phúc thay anh em khi vì Th亥y mà b鵜 ng逢運i ta s雨 v違, bách h衣i
và vu kh嘘ng đ栄 đi隠u x医u xa. Anh em hãy vui m瑛ng h噂n h荏,
vì ph亥n th逢荏ng dành cho anh em 荏 trên tr運i th壱t l噂n lao.”

Reading 1  RV 7:2-4, 9-14

I, John, saw another angel come up from the East, holding the 
seal of the living God. He cried out in a loud voice to the four 
angels who were given power to damage the land and the sea, 
“Do not damage the land or the sea or the trees
until we put the seal on the foreheads of the servants of our 
God.” I heard the number of those who had been marked with 
the seal, one hundred and forty-four thousand marked
from every tribe of the children of Israel.
After this I had a vision of a great multitude, which no one 
could count, from every nation, race, people, and tongue. They 
stood before the throne and before the Lamb, wearing white 
robes and holding palm branches in their hands. They cried 
out in a loud voice: “Salvation comes from our God, who is 
seated on the throne, and from the Lamb.” All the angels stood 
around the throne and around the elders and the four living 
creatures. They prostrated themselves before the throne, wor-
shiped God, and exclaimed: “Amen.  Blessing and glory, wis-

dom and thanksgiving, honor, power, and might be to our God 
forever and ever.  Amen.”
Then one of the elders spoke up and said to me, “Who are 
these wearing white robes, and where did they come from?”
I said to him, “My lord, you are the one who knows.” He said 
to me, “These are the ones who have survived the time of great 
distress; they have washed their robes and made them white in 
the Blood of the Lamb.”

Reading 2   1 JN 3:1-3

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we 
may be called the children of God. Yet so we are. The reason 
the world does not know us is that it did not know him. Be-

loved, we are God’s children now; what we shall be has not yet 
been revealed. We do know that when it is revealed we shall be 
like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this 
hope based on him makes himself pure, as he is pure.

Alleluia  MT 11:28

Alleluia, alleluia. Come to me, all you who labor and are bur-
dened, and I will give you rest, says the Lord. Alleluia.
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Gospel   MT 5:1-12A

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and 
after he had sat down, his disciples came to him. He began to 
teach them, saying:
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of 
heaven.
Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
Blessed are the meek, for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for 
they will be satisied.
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart, for they will see God.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children 
of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteous-

ness, for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you and 
utter every kind of evil against you falsely because of me. Re-

joice and be glad, for your reward will be great in heaven.”

LỊCH TRONG TUẦN
 

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

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Lu壱t c┡ hay lu壱t C詠u 姶噂c là gì?
T. Lu壱t c┡ là lu壱t Thiên Chúa ban cho dân Israel qua ông 
Moisen t衣i núi Sinai, đ逢嬰c tóm l衣i trong M逢運i Ai隠u R<n.

CHIA S引

Thiên Chúa C泳u A瓜 đã ch丑n Israel là dân riêng c栄a Ngài 
và đã m衣c kh違i cho h丑 l隠 lu壱t c栄a Ngài. Aó là lu壱t Moi-
sen. Lu壱t này di宇n t違 nhi隠u chân lý mà lý trí có th吋 đ衣t t噂i 
m瓜t cách t詠 nhiên. Các chân lý này đ逢嬰c công b嘘 và đ逢嬰c 
ch泳ng th詠c trong giao 逢噂c c泳u đ瓜. Giao 逢噂c này đ逢嬰c tóm 
l衣i trong M逢運i gi噂i r<n: Ba gi噂i r<n đ亥u qui h逢噂ng v隠 Thiên 
Chúa; B違y gi噂i r<n sau qui h逢噂ng v隠 con ng逢運i. M逢運i gi噂i 
r<n 医y đ逢嬰c kh逸c vào hai bia đá nói lên tính cách tr逢運ng t欝n 
viên mãn. Ngoài ra, Thiên Chúa còn kh逸c ghi vào l逢挨ng tâm 
m厩i con ng逢運i m逢運i gi噂i r<n 医y. Ng逢運i phán: Phúc thay cho 
nh英ng dân t瓜c nào, cá nhân nào bi院t tuân gi英 gi噂i r<n c栄a 
Chúa. Và kh嘘n thay cho nh英ng dân t瓜c nào, ng逢運i nào không 
tuân gi英 gi噂i r<n c栄a Chúa. B荏i v壱y, ai s嘘ng theo lu壱t Chúa là 
s胤 s嘘ng đ姻p lòng Ng逢運i.
 

02        Th泳 Hai. C井U CHO CÁC TÍN H頴U AÃ QUA A云I
             L宇 nh医t: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59
            L宇 nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

            L宇 ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26
L逢u ý:
    1. Theo Tông Hi院n ngày 10-08-1915, hôm nay m丑i linh 
m映c đ逢嬰c phép c穎 hành ho員c đ欝ng t院 ba thánh l宇: có th吋 ch雨 
m瓜t ý l宇 cho b医t c泳 ai và nh壱n b鰻ng l宇, m瓜t l宇 c亥u nguy羽n cho 
m丑i tín h英u đã qua đ運i và m瓜t l宇 c亥u nguy羽n theo ý A泳c Giáo 
hoàng (không có b鰻ng l宇 đ嘘i v噂i 2 l宇 sau).
   2. Hôm nay không đ逢嬰c c穎 hành thánh l宇 nào khác, ngo衣i 
tr瑛 thánh l宇 an táng.
 

03        Th泳 Ba. Thánh Martinô Porres, Ts (Tr).
            Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
04        Th泳 T逢. Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. L宇 nh噂.
            Pl 2,12-18; Lc 14,25-33
05        Th泳 N<m đ亥u tháng. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10
06        Th泳 Sáu đ亥u tháng. Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8
07        Th泳 B違y đ亥u tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
 

08       CHÚA NH一T 32 MÙA TN
           Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13

THÔNG BÁO
VI蔭NG NGH┃A TRANG Gx. 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 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. 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.

TOÀN V;N S溢C L烏NH C曳A TOÀN ÂN GI謂I T渦I CAO 
V陰 愛N TOÀN XÁ TRONG THÁNG CÁC LINH H唄N 
2020. J.B. A員ng Minh An d鵜ch

Ngày 23 tháng 10, Tòa Ân Gi違i T嘘i Cao đã công b嘘 s逸c 
l羽nh sau.

N<m nay, trong tình hu嘘ng kh育n c医p hi羽n t衣i do đ衣i d鵜ch 
“COVID-19”, các 挨n Toàn Xá cho các tín h英u đã qua đ運i 
s胤 đ逢嬰c kéo dài trong c違 tháng 11, cùng v噂i vi羽c đi隠u ch雨nh 
các vi羽c đ衣o đ泳c và các đi隠u ki羽n đ吋 b違o đ違m an toàn cho 
các tín h英u.

Tòa Ân Gi違i T嘘i Cao này đã nh壱n đ逢嬰c không ít nh英ng l運i 
th雨nh c亥u c栄a các M映c t穎 Thiêng liêng, nh英ng v鵜 đã yêu c亥u 
r茨ng n<m nay, vì đ衣i d鵜ch “COVID-19”, các vi羽c đ衣o đ泳c 
theo tiêu chu育n c栄a Sách C育m nang Ân xá (đi隠u 29, tri羽t 1) 
đ吋 nh壱n lãnh các 挨n Toàn Xá nh逢運ng cho các linh h欝n trong 
Luy羽n Ng映c, nên có s詠 đi隠u ch雨nh. Do đó, Tòa Ân Gi違i T嘘i 
Cao, theo s詠 栄y nhi羽m đ員c bi羽t c栄a A泳c Thánh Cha Phanx-
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icô, s印n sàng thi院t l壱p và quy院t đ鵜nh r茨ng trong n<m nay, đ吋 
tránh các cu瓜c t映 t壱p 荏 nh英ng n挨i không đ逢嬰c phép:

a.- 愛n Toàn xá dành cho nh英ng ng逢運i đ院n vi院ng m瓜t ng-

h┄a trang và c亥u nguy羽n cho ng逢運i đã khu医t dù ch雨 trong 
trí, nh逢 đã đ逢嬰c quy đ鵜nh trong C育m nang trong m厩i ngày 
t瑛 ngày 1 đ院n ngày 8 tháng 11, có th吋 đ逢嬰c chuy吋n sang 
các ngày khác trong cùng tháng cho đ院n cu嘘i tháng. Nh英ng 
ngày nh逢 th院, do các tín h英u t詠 do l詠a ch丑n, c┡ng không 
c亥n k院 ti院p nhau;

b. - 愛n Toàn xá ngày 2 tháng 11, đ逢嬰c thi院t l壱p nhân d鵜p L宇 
C亥u Cho Các Tín H英u Aã Qua A運i, dành cho t医t c違 nh英ng 
ai s嘘t s逸ng đ院n th<m m瓜t Nhà th運 ho員c m瓜t Nhà Nguy羽n và 
đ丑c 荏 đó “Kinh L衣y Cha” và “Kinh Tin Kính”, có th吋 đ逢嬰c 
chuy吋n sang Chúa Nh壱t tr逢噂c ho員c Chúa Nh壱t sau ho員c 
sang ngày L宇 Tr丑ng Kính Các Thánh Nam N英, và c┡ng có 
th吋 chuy吋n sang m瓜t ngày khác trong tháng 11, do các tín 
h英u t詠 do l詠a ch丑n.

Nh英ng ng逢運i già, ng逢運i b羽nh và t医t c違 nh英ng ng逢運i vì lý do 
nghiêm tr丑ng không th吋 r運i kh臼i nhà mình, do nh英ng h衣n 
ch院 đ逢嬰c áp đ員t b荏i các c挨 quan có th育m quy隠n trong th運i 
gian x違y ra đ衣i d鵜ch, nh茨m tránh vi羽c t映 t壱p đông đ違o các tín 
h英u 荏 nh英ng n挨i linh thiêng, s胤 có th吋 nh壱n đ逢嬰c 愛n Toàn 
Xá. Ai隠u ki羽n đ吋 nh壱n đ逢嬰c 愛n Toàn Xá là h丑 hi羽p nh医t v隠 
m員t tinh th亥n v噂i t医t c違 các tín h英u khác, hoàn toàn t瑛 b臼 
t瓜i l厩i và có ý đ鵜nh tuân th栄 càng s噂m càng t嘘t ba đi隠u ki羽n 
thông th逢運ng là X逢ng t瓜i, R逢噂c l宇 và C亥u nguy羽n theo Ý 
A泳c Thánh Cha. H丑 đ逢嬰c khuy院n khích c亥u nguy羽n tr逢噂c 
t逢嬰ng 違nh Chúa Giêsu, A泳c Trinh N英 Maria, đ丑c nh英ng 
kinh nguy羽n s嘘t s逸ng dành cho ng逢運i ch院t, ví d映 nh逢 Kinh 
Sáng và Kinh Chi隠u t瑛 Sách Th亥n V映 dành cho ng逢運i quá 
c嘘, Chu厩i Mân Côi, Kinh Lòng Th逢挨ng Xót Chúa, nh英ng 
kinh nguy羽n khác cho nh英ng ng逢運i thân yêu nh医t đã qua 
đ運i c栄a các tín h英u ho員c dành th運i gian đ吋 suy g磯m m瓜t 
trong nh英ng đo衣n Phúc âm đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 trong Ph映ng v映 
dành Ng逢運i Quá C嘘, ho員c th詠c hi羽n công vi羽c c栄a lòng 
th逢挨ng xót, dâng lên Chúa nh英ng n厩i đau và nh英ng khó 
kh<n c栄a cu瓜c đ運i h丑.

A吋 giúp anh ch鵜 em có th吋 d宇 dàng nh壱n đ逢嬰c ân s栄ng h挨n 
nh運 lòng bác ái m映c v映 c栄a các m映c t穎, Tòa Ân Gi違i T嘘i 
Cao này chân thành c亥u nguy羽n xin cho t医t c違 các linh m映c 
v噂i các n<ng quy隠n phù h嬰p, có th吋 qu違ng đ衣i hy sinh m瓜t 
cách đ員c bi羽t đ吋 c穎 hành Bí Tích Hòa Gi違i và trao Mình 
Thánh Chúa cho các b羽nh nhân.

Tuy nhiên, liên quan đ院n các đi隠u ki羽n thiêng liêng đ吋 đ逢嬰c 
lãnh nh壱n 愛n Toàn xá m瓜t cách đ亥y đ栄, xin nh逸c nh荏 m丑i 
ng逢運i hãy d詠a vào nh英ng ch雨 d磯n đã đ逢嬰c ban hành trong 
Ghi chú “V隠 Bí Tích Hòa Gi違i trong hoàn c違nh đ衣i d鵜ch 
hi羽n nay”, do Tòa Ân Gi違i T嘘i Cao ban hành ngày 19 tháng 
3 n<m 2020.

Cu嘘i cùng, đ吋 các linh h欝n trong Luy羽n ng映c đ逢嬰c giúp đ叡 
nh運 l運i chuy吋n c亥u c栄a các tín h英u và đ員c bi羽t là nh運 Hy 

t院 trên Bàn th運, là đi隠u đ姻p lòng Thiên Chúa (xem Conc. 
Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), t医t c違 các linh m映c 
đ隠u đ逢嬰c nhi羽t li羽t m運i g丑i c穎 hành Thánh L宇 ba l亥n trong 
ngày L宇 C亥u Cho Các Tín H英u Aã Qua A運i, nh逢 trong 
chu育n m詠c c栄a Tông Hi院n “Incruentum Altaris”, do A泳c 
Giáo Hoàng đáng kính Bênêđictô XV ban hành vào ngày 10 
tháng 8 n<m 1915.

S逸c l羽nh này có hi羽u l詠c trong su嘘t tháng 11, b医t ch医p m丑i 
quy đ鵜nh ng逢嬰c l衣i.

Ban hành t衣i Rôma, t瑛 tr映 s荏 c栄a Tòa Ân Gi違i T嘘i Cao, vào 
ngày 22 tháng 10 n<m 2020, L宇 Nh噂 Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II.

+ A泳c H欝ng Y Maurus Piacenza, Chánh Tòa Ân Gi違i T嘘i Cao
+ A泳c Ông Krzysztof Nykiel (Nhi院p chính)

TH永 HAI NGÀY 02/11/2020 CÁC THÁNH L右 C井U 
NGUY烏N CHO CÁC LINH H唄N
C亥u nguy羽n cho ng逢運i đã qua đ運i : Sách 2 Ma-ca-bê k吋 l衣i 
vi羽c “Ông Giuđa quyên đ逢嬰c kho違ng hai ngàn quan ti隠n 
và g穎i v隠 Giêrusalem đ吋 xin dâng hy t院 t衣 t瓜i; ông làm c穎 
ch雨 r医t t嘘t đ姻p và cao quí này vì cho r茨ng ng逢運i ch院t s胤 
s嘘ng l衣i… Aó là lý do khi院n ông xin dâng hy t院 đ隠n t瓜i cho 
nh英ng ng逢運i đã ch院t đ吋 h丑 đ逢嬰c gi違i thoát kh臼i t瓜i l厩i” ( x. 
2 Macabê 12:43-46). Aây là ngu欝n g嘘c trong Kinh Thánh 
C詠u 姶噂c v隠 vi羽c c亥u nguy羽n cho ng逢運i quá c嘘 vì có ni隠m 
tin vào s詠 s嘘ng l衣i c栄a k飲 ch院t. Ni隠m tin này đã đ逢嬰c c栄ng 
c嘘 v英ng vàng h挨n v噂i bi院n c嘘 lich s穎 v隠 cu瓜c t穎 n衣n và ph映c 
sinh c栄a chính Chúa Kitô Giêsu nh逢 Kinh Thánh Tân 姶噂c 
đã t逢運ng thu壱t t雨 m雨. (x. Mt.27-28; Mc 15-15, Lc 23-24; Ga 
19-20). T瑛 đó, vi羽c c亥u nguy羽n cho k飲 ch院t đã tr荏 thành 
truy隠n th嘘ng trong Giáo H瓜i cho đ院n nay vì ni隠m tin vào s詠 
s嘘ng l衣i c栄a k飲 ch院t và vì tín đi隠u các Thánh Thông Công.
Sách Giáo Lý m噂i c栄a Giáo H瓜i đã khuy院n khích vi羽c c亥u 
nguy羽n cho k飲 ch院t d詠a vào ni隠m tin nói trên và vào l運i d衣y 
c栄a Thánh Gioan Kim Kh育u (John Chrysostom: 344-407) 
sau đây: “Chúng ta hãy c泳u giúp và tu荏ng nh噂 đ院n nh英ng 
ng逢運ì đã qua đ運i. N院u con cái Ông Job đ逢嬰c thanh luy羽n 
nh運 s詠 hy sinh c栄a Ông, thì t衣i sao chúng ta l衣i nghi ng運 
r茨ng nh英ng vi羽c hi院n dâng c栄a chúng ta s胤 đem l衣i an 栄i 
cho các linh h欝n 医y? V壱y chúng ta đ瑛ng ng亥n ng衣i c泳u giúp 
nh英ng ng逢運i đã qua đ運i và c亥u nguy羽n cho h丑” (x.John 
Chrysostom, Hom. In 1 Cor.41,5:PG 61,361;cf. job,5)
Theo truy隠n th嘘ng t嘘t đ姻p c栄a Giáo H瓜i v噂i tông hi院n ngày  
10/08/1915, hôm nay m丑i linh m映c đ逢嬰c phép c穎 hành 3 
thánh l宇; đây c┡ng là c挨 h瓜i t嘘t cho chúng ta đ院n vi院ng nhà 
th運 đ吋 lãnh 挨n toàn xá, tham d詠 thánh l宇 c亥u nguy羽n cho 
các linh h欝n, đó là t鰻 tiên ông bà cha m姻, anh ch鵜 em, ng逢運i 
thân chúng ta. 
Giáo x泳 s胤 có 3 thánh l宇: lúc 11 gi運 sáng. 6 gi運 chi隠u và 
7 gi運 30 t嘘i. Xin quý ông bà và anh ch鵜 em s逸p x院p tham 
d詠 các thánh l宇 k吋 trên đ吋 c亥u nguy羽n cho các linh h欝n.
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L右 KÍNH ST. MARTINÔ, B蔚N M萎NG BAN GIÚP L右 
Thánh Martin De Porres là quan th亥y c栄a các em l宇 sinh trong 
Giao x泳. Ban Giúp L宇 xin kính m運i quý ph映 huynh và t医t c違 
các em l宇 sinh đ院n tham d詠 thánh l宇 Chúa Nh壱t, ngày 8/11 
lúc 11:00 AM đ吋 c亥u nguy羽n cho các em. Vì tình hình dich 
b羽nh Covid-19, các em s胤 không m員c đ欝ng ph映c giúp l宇 nh逢 
m丑i n<m, c┡ng không có ch逢挨ng trình sinh ho衣t và ti羽c liên 
hoan sau thánh l宇 cho các em. Các em s胤 ng欝i chung v噂i gia 
đình theo s詠 h逢噂ng d育n c栄a ban tr壱t t詠. Xin quí Cha, quí ph映 
huynh và c瓜ng đoàn ti院p t映c c亥u nguy羽n cho các em đ吋 các 
em s嘘ng đ衣o đ泳c, thánh thi羽n và h<ng say ph映c v映 giáo x泳 và 
giáo h瓜i - Ban Giúp L宇 kính m運i

TU井N C盈U NH一T KÍNH THÁNH MARTINÔ DE POR-

RES, 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 Máctinô, 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 
2. Ngày th泳 2: A泳c Tin m衣nh m胤 c栄a Thánh Martino 
3. Ngày Th泳 3: A泳c C壱y v英ng vàng c栄a Thánh Martino 
4. Ngày th泳 4: A泳c Kính M院n n挨i Thánh Martino 
5. Ngày th泳 5: A泳c Bác Ái n挨i Thánh Martino 
6. Ngày th泳 6: Tinh Th亥n C亥u Nguy羽n n挨i Thánh Martino 
7. Ngày th泳 7: Tinh Th亥n Hy Sinh n挨i Thánh Martino 
8. Ngày th泳 8: Thánh Martino H逢荏ng vinh phúc trên thiên Aàng 
9. Ngày th泳 9: Thánh Martino v噂i các Phép l衣 ngài làm 
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. 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

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 nhｆn quＶng cáo trên Website  cてa giáo xと: 
stvinhsonliem.ca và trên Tぜ Thông Tin Mつc Vつ hàng tuＺn.

THÔNG BÁO V陰 A卯A DI韻M XÂY D衛NG AÀI A永C M因 
LA VANG

HAMV thông báo v隠 k院t qu違 ki吋m phi院u bình ch丑n đ鵜a đi吋m 
xây d詠ng t逢嬰ng đài A泳c M姻 La Vang t衣i Giáo x泳 Vinh S挨n 
Liêm Calgary.
Tr逢噂c h院t, 2 Cha và HAMV xin chân thành cám 挨n Quý Ông Bà 
Anh Ch鵜 Em đã l逢u ý và tham d詠 vào sinh ho衣t c栄a Giáo x泳. Sau 
1 tháng g荏i th逢 thông báo c壱p nh壱t và phi院u bình ch丑n đ院n t瑛ng 
gia đình trong Giáo x泳, lúc 7:30 t嘘i ngày 28/10/2020, v噂i s詠 có 
m員t c栄a 2 Cha Chánh , Phó x泳, ban Th逢運ng V映 Ông Ánh, Bà 
H欝ng, Ông H違i và ti吋u ban Xây D詠ng t逢嬰ng đài Ông A厩 Minh 
S挨n, Ông Nguy宇n H逢ng, Ông Nguy宇n Hoàng S挨n, Ông Phan 
Tâm, Ông A員ng H壱u, đã m荏 thùng phi院u bình ch丑n ki吋m phi院u 
và đã có k院t qu違 nh逢 sau:
- T鰻ng s嘘 phi院u đã g荏i qua B逢u đi羽n     694 phi院u
- T鰻ng s嘘 phi院u đ逢嬰c h欝i báo                 162 phi院u   23%
- T鰻ng s嘘 phi院u bình ch丑n D詠 án I           98 phi院u   60%
- T鰻ng s嘘 phi院u bình ch丑n D詠 án II          57 phi院u   35%
- T鰻ng s嘘 phi院u ghi nh壱n b医t h嬰p l羽          7 phi院u     5%
Nh逢 v壱y D詠 án I (h逢噂ng B逸c m員t quay ra đ逢運ng 23 Avenue) đã 
đ逢嬰c đ衣i đa s嘘 Giáo dân bình ch丑n.
HAMV và ti吋u ban xây d詠ng T逢嬰ng đài, 3 ng逢運i đã đ逢嬰c b亥u 
chính th泳c vào tháng 1/2019, Ông Nguy宇n Ng丑c Ánh (tr逢荏ng 
ban) Ông A厩 Quang Tr丑ng (phó ban) và Ông Nguy宇n Minh 
H逢ng (th逢 ký), s胤 b逸t đ亥u ti院n hành th栄 t映c g荏i th逢 xin gi医y ch医p 
thu壱n t瑛 Giáo ph壱n và  xin gi医y phép t瑛 Thành ph嘘 Calgary.
Theo nh逢 K院 ho衣ch (n院u không có gì tr荏 ng衣i) l宇 V叡 đ医t (đ員t 
viên đá đ亥u tiên) cho T逢嬰ng Aài s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c và mùa Xuân 
2021 và l宇 Khánh thành s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c vào ngày A衣i h瓜i A泳c 
M姻 La Vang l亥n IV tháng 8/2021.
Hai Cha Chánh và Phó x泳 và HAMV v磯n xin đ逢嬰c ti院p t映c nh壱n 
m丑i s詠 giúp đ叡 v隠 tài chánh, v壱t ch医t cho vi羽c xây d詠ng T逢嬰ng 
Aài s逸p t噂i. Trong s嘘 th逢 g瑛i v隠 đã có 1 s嘘 gia đình g穎i ti隠n 
trong phong bì, Ban Tài Chánh s胤 cho nh壱p vào qu悦 xây d詠ng 
theo s嘘 danh b瓜 và đ<ng lên t運 m映c v映 hàng tu亥n cho quý v鵜 v隠 
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vi羽c xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang. S嘘 ti隠n chi phí cho toàn 
b瓜 Aài A泳c M姻 La Vang 逢噂c tính $200,000.00 (Hai tr<m ngàn).
Xin chân thành c違m 挨n s詠 kiên nh磯n c栄a quý Ông Bà Anh Ch鵜 
Em. Nguy羽n xin Thiên Chúa và M姻 La Vang luôn che ch荏 và dìu 
d逸t C瓜ng đoàn GX chúng ta trong tinh th亥n liên k院t và an bình.
Thay m員t HAMV và BXD

Shrine of Our Lady of La Vang Project Breakdown 
Task Description  Estimate cost Budget
Designing   $4,000  $5,000
Foundation.   $24,500  $30,000
Background Feature   $130,000 $140,000
Sidewalk   $32,000  $35,000
Miscellaneous   $5,000  $5,000
   

Total    $195,500 $215,000

DANH SÁCH NG姶云I QUA A云I THÁNG 11

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. Anh Phêrô Lê Aình Chính 52 tu鰻i. M医t ngày 2/11/1996.  Dâng 
L宇 chi隠u th泳 Hai ngày 02/11.
2. Ông Gabriel Tr亥n Aình Tri 81 tu鰻i. M医t ngày 04/11/20004. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 04/11.
3. Ông C嘘 Phêrô Nguy宇n Quang Huy院n 84 tu鰻i . M医t ngày 
06/11/2007. Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 06/11.
4. Bà Maria Aào Th鵜 Tích 83 tu鰻i . M医t ngày 09/11/1999. Dâng 
l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 09/11.
5.Ông Giuse Thái V<n Nh壱t 91 tu鰻i. M医t ngày 13/11/2014. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 13/11.
6. Bà Maria Tr亥n Th鵜 Loan 85 tu鰻i M医t ngày 15/11/2017. Dâng 
l宇 chi隠u Chúa nh壱t ngày 15/11.
7. Ch鵜 Maria Nguy宇n Th鵜 H欝ng 58 tu鰻i. M医t ngày 17/11/2014.
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 17/11.
8. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Huân 83 tu鰻i. M医t ngày 20/11/2008. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 20/11.
9. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Lâm 91 tu鰻i. M医t ngày 21/11/2014.
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y ngày 21/11.
10. Ông Phêrô Lê Quang Ai羽n 81 tu鰻i. M医t ngày 22/11/2005. 
Dâng l宇 chi隠u ngày Chúa nh壱t ngày 22/11.
11. Anh Giuse Tôn Th医t Ý 60 tu鰻ii. M医t ngày 24/11/2010. Dâng 
l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 24/11.
12. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Ty 82 tu鰻i.  M医t ngày 24/11/2012. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba ngày 24/11.
13. Ông Micae Tr亥n V<n Phán 80 tu鰻i. M医t ngày 25/11/2012. 

Dâng l宇 chi隠u th泳 T逢 ngày 25/11.
14. Ông Tôma Nguy宇n Ng丑c Thanh 77 tu鰻i. M医t ngày 
27/11/2013. Dâng l宇 chi隠u th泳 Sáu ngày 27/11.
15. Anh Giuse Nguy宇n Quang Minh 40 tu鰻i. M医t ngày 
28/11/2002. Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y ngày 28/11.
16. Anh Giuse Võ Phi D┡ng 58 tu鰻i. M医t ngày 30/11/2015. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 Hai ngày 30/11.

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 30 TN 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $   680.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $1,040.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $1,877.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $1,283.75

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,880.75

Qu悦 xây d詠ng     $1,050.00

T蔚NG C浦NG     $5,930.75 

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50

277 A. C Ph衣m  Châu & Sâm  $600.00
147 A. C Nguy宇n Duy & Thùy  $500.00
214 A. C Nguy宇n  Phong & Tuy院t  $500.00
229 A. C Nguy宇n S挨n & Anh  $500.00
34 Anh Hoàng B違o    $275.00
236 Ch鵜 Tr亥n Th鵜 Ph逢挨ng Dung  $120.00
45 A. C Ainh  Hoà & Thu   $100.00
96 A. C Lê Phúc & Ph逢嬰ng   $100.00
110 A. C Lý Thanh & Hu羽   $100.00
149 A. C Nguy宇n Hùng H壱u   $100.00
159 Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n  $100.00
199 A. C Nguy宇n H英u Nam   $100.00
320 A. C Phan  Tr逢運ng & Hi隠n  $100.00
450 A. C L逢u  Kh違i & Uyên   $100.00
548 A. C Hu┻nh Anh Ki羽t   $100.00
300 Anh Ph衣m Thanh S挨n   $70.00
318 A. C Phan Th衣ch & Trâm  $60.00
60 A. C A厩 S挨n & H逢運ng    $50.00
234      $50.00
248 A. C Nguy宇n  Tích & Huy隠n  $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
393 Bà V┡ A泳c Aình   $50.00
561 A. C Mai  Thi & Ngân   $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.



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 


