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hánh Giuse được Tin mừng hôm nay công khai tuyên dương là “người công
chính”. Công chính là gì?

Theo luân lý, công chính là trả cho người khác cái thuộc về họ. Trong Tin mừng,
Chúa Giêsu cũng có lần nói: “Của Xêda hãy trả cho Xêda. Của Thiên Chúa hãy trả
cho Thiên Chúa”. Việc thánh Giuse muốn kín đáo bỏ trốn được giải thích nhiều cách khác
nhau. Nhưng cách giải thích chính xác nhất là của thánh Bênađô. Ngài nói:
“Lý do Giuse muốn rời bỏ Maria cũng là lý do mà Phêrô đã xin Chúa tránh xa ông: “Lạy
Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ” (Lc 5:8). Đó cũng là lý do viên đại đội trưởng
không dám mời Đức Giêsu vào nhà : “Thưa thầy tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc
7:6). Như vậy, vì tự coi mình không xứng đáng và là người tội lỗi, nên Giuse tự nhủ rằng
mình chẳng là gì hết để có thể sống chung với một con người vĩ đại như Đức Maria… Phêrô
đã sợ hãi sự cao cả của quyền năng, viên đại đội trưởng đã e sợ sự hiện diện uy nghi, Giuse
cũng thế, ông sợ hãi trước sự mới lạ, trước chiều sâu của một mầu nhiệm lớn lao, nên muốn
rời bỏ bà cách kín đáo.. . Lý do khiến Giuse muốn rời bỏ Maria là thế đó”.
Thánh Giuse công chính không dám nhận những gì không phải của mình. Ngài muốn trả
cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Bào thai trong lòng Đức Mẹ là quyền năng của
Thiên Chúa. Thánh Giuse không dám lãnh nhận địa vị cao cả đó.
Đặc biệt hơn, công chính là sống đức tin. Đó chính là điều thánh Phaolô quả quyết khi nói
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về tổ phụ Abraham trong thư Rôma 4, 3.18-22 mà chúng ta
nghe một phần trong bài sách thánh thứ hai: “Ông Abraham
đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính….
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và
vững tin…, vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên
Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.
Bởi thế ông được kể là người công chính”.

Cần sửa chữa những tệ nạn này bằng một đời sống công
chính. Đó là điều mà Hội đồng Giám mục Việt nam đã thể
hiện qua bản góp ý để sửa đổi Hiến pháp nước Việt nam.
Hãy trả cho từ ngữ đúng ý nghĩa của nó. Hãy trả cho người
dân đúng quyền lợi của họ. Hãy trả cho đảng phái đúng vị
trí của nó. Và hãy trả cho các cơ quan chính quyền đúng
chức năng của nó.

Quả thật Abraham luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Vì tin
tưởng nên ông mau mắn vâng lời, thi hành mệnh lệnh Thiên
Chúa truyền dạy. Thiên Chúa truyền cho ông bỏ quê hương
xứ sở, lập tức ông lên đường. Thiên Chúa truyền dòng dõi
ông sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển, dù lớn tuổi,
ông vẫn tin. Khi Isaac, con trai ông, đứa con của lời hứa,
được mười hai tuổi, Thiên Chúa truyền ông sát tế dâng cho
Người, ông lập tức thi hành.

Hôm nay chúng ta vui mừng hiệp thông với toàn thể Giáo
hội trong ngày lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha là người thao thức với đời sống đức
tin thể hiện qua sự công chính. Vì thế suốt đời mục tử ngài
quan tâm tới đoàn chiên nghèo khổ. Đòi công bằng cho
người nghèo được nghe rao giảng Tin mừng, ngài đã nói
với các linh mục: “Chúa Giêsu dậy chúng ta một phương
cách khác: Hãy đi. Hãy đi chia xẻ chứng tá của các bạn,
hãy đi mà giao dịch với các anh chị em, hãy đi và chia xẻ,
đi và thăm hỏi. Hãy trở thành Lời Chúa bằng cả thân xác
lẫn tinh thần.”

Cũng trong thư Rôma, thánh Phaolô nhắc lại lời tiên tri Habacuc: “Người công chính sống bởi đức tin” (Hab 2,4// Rm
1,17// Gal 3,11). Sống đức tin là sống công chính. Vì ai tin
vào Lời Chúa, thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa là trả cho
Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa là
tất cả. Ta chẳng là gì. Mọi sự là của Thiên Chúa. Ta chẳng
có gì. Vì thế tuyệt đối vâng lệnh Thiên Chúa và mau mắn thi
hành mệnh lệnh của Người là điều hợp lý.
Thánh Giuse là người công chính vì thánh nhân tuyệt đối tin
tưởng lời Thiên Chúa, dù lời Thiên Chúa nói với thánh nhân
trong giấc ngủ. Thánh nhân tin vào lời Thiên Chúa, trong
những sự việc bình thường và hợp lý. Như khi truyền cho
thánh nhân đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ trốn sang Ai cập
và sau đó trở về. Thánh nhân còn tuyệt đối tin tưởng ngay
cả trong những trường hợp bất thường và lý trí không giải
thích được. Như khi thánh nhân định trốn đi, nhưng Thiên
Chúa truyền cho thánh nhân ở lại để nhận Đức Mẹ về làm
bạn. Không những tuyệt đối tin tưởng, thánh nhân còn mau
mắn thi hành không chút chậm trễ. Đức tin của thánh nhân
thật lớn lao. Và vì thế sự công chính của thánh nhân thật trổi
vượt, xứng đáng được Tin Mừng chính thức ca tụng.
Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin. Nhưng xem ra
chúng ta còn thiếu đức tin. Nếu “người công chính sống bởi
đức tin” thì ta chưa sống bởi đức tin. Vì ta còn thiếu công
chính. Ta chưa trả cho người khác những gì thuộc về họ. Bất
công lớn lao đang tràn lan khắp nơi. Ta chiếm đoạt những gì
không phải của mình. Từ chiếm đoạt vật chất của cải, đến
chiếm đoạt danh dự, phẩm giá của người khác. Từ chiếm
đoạt quyền lợi, đến chiếm đoạt cả tự do. Từ chiếm đoạt uy
tín, đến chiếm đoạt cả tiếng nói, cả ý kiến của người khác.
Nhất là khi sự chiếm đoạt bât công được thể chế hóa qua
guồng máy có tổ chức, được hợp thức hóa qua luật lệ. Tiếm
quyền, tiếm danh, tiếm ngôn đang được thực hiện khắp nơi.
Nhưng trên hết con người đang chiếm đoạt quyền lợi, và vị
trí của Thiên Chúa.
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Đòi công bằng cho người nghèo được quan tâm nên Ngài
đã lên án các đồng sự lãnh đạo giáo hội là đạo đức giả vì
đã quên rằng Chúa Giêsu Kitô đã làm cho người phong cùi
được sạch và ăn uống với phụ nữ làng chơi. Để chia sẻ với
người nghèo, bản thân ngài thường đi xe buýt đến sở làm,
tự nấu ăn lấy và thường xuyên thăm viếng các khu xóm
nghèo nàn xung quanh thủ đô nước Argentina.
Cũng vì luôn đứng về phía người nghèo và luôn bảo vệ
công lý, chống lại bất công, bất bình đẳng trong xã hội,
Ngài không ngại lên tiếng chỉ trích những điều bất công,
phi lý. Mark Rice-Oxley trên nhật báo The Guardian tại
Anh, hôm 13/03, năm 2009, cho biết Ngài đã chỉ trích
chính phủ của Tổng thống Ernesto Kirchner, chồng của
Tổng thống hiện tại của Argentina là Cristina Fernández
de Kirchner, là xấu xa và bất chính khi để bất bình đẳng
tại nước này gia tăng. Theo báo La Croix, Ngài đấu tranh
chống nghèo đói vì Ngài coi nghèo đói là một sự vi phạm
nhân quyền. Cũng theo bài viết này, trong một đất nước
mà đối lập hầu như không tồn tại, Ngài thực sự là tiếng nói
duy nhất dám đương đầu với vợ chồng Tổng thống Kirchner – người mà Ngài không ngừng chỉ trích là độc đoán,
chuyên quyền.
Tạ ơn Chúa đã ban cho thời đại chúng ta một vị Giáo
hoàng sống đức tin mãnh liệt trong đức công chính lớn lao.
Chúng ta hãy đồng hành với ngài và noi gương ngài sống
đức tin trong Năm Đức Tin này bằng đời sống công chính.
Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng Công Chính, xin nâng đỡ
Đức Thánh Cha Phanxicô.
TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
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THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẬN CALGARY
VỀ TÌNH HÌNH COVID-19
ÁP DỤNG TỪ 12/3 ĐẾN 20/3/2020
Giáo phận Calgary tiếp tục theo dõi các chỉ thị của Sở Y tế
Alberta và tình trạng địa phương của chúng ta liên quan đến
các trường hợp nhiễm coronavirus (COVID-19).
Từ hôm nay, Đức cha McGrattan yêu cầu tất cả các giáo xứ
lập tức thực hiện các biện pháp sau:
1. Khi chúc bình an, thay vì bắt tay, hãy cúi đầu, hay có thể
nói “chúc bình an cho anh/chị/ông/bà.
2. Giếng nước rửa tội và các bình chấm nước phép phải để
trống và được vệ sinh sạch sẽ với nước và chất tẩy.
3. Chỉ cho giáo dân rước Mình Thánh Chúa (Bánh Thánh).
- Chỉ các linh mục mới có thể trao Mình Thánh Chúa cho
những ai rước lễ bằng miệng tại một khu vực được chỉ định
ngoài lối đi chính.
Lưu ý: Một số chuyên gia y tế cộng đồng cho biết, cho đến
nay không có dấu hiệu gia tăng nguy cơ lây nhiễm khi rước
lễ bằng miệng hay bằng tay.
- Những ai chọn hình thức rước lễ bằng tay sẽ được yêu
cầu tiếp cận với các thừa tác viên ngoại thường trao Mình
Thánh Chúa hoặc một linh mục nào không phụ trách trao
Mình Thánh Chúa cho những người rước lễ bằng miệng
4. Chỉ có các linh mục rước Máu Thánh Chúa.
5. Những thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa
nếu cảm thấy có gì đó không yên tâm trong nhiệm vụ trao
Mình Thánh, có thể được miễn công việc này.
Các biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được giữ
nguyên cho đến khi có thông báo khác của Giáo phận.
Hãy tiếp tục làm vệ sinh thường xuyên như rửa tay bằng xà
phòng hoặc sử dụng chất khử trùng tay.
Hãy ở nhà nếu quý vị bị bệnh.
Hãy hắt hơi hoặc ho vào tay áo, và tránh chạm vào mắt, mũi
hoặc miệng của quý vị.
Hãy tiếp tục quan tâm bảo vệ chính mình và người khác
đồng thời cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị ảnh hưởng
bởi căn bệnh Covid 19 này trên toàn thế giới.
Toà Giám Mục – Giáo Phận Calgary.

PLEASE ANNOUNCE AT EVERY MASS

FROM MARCH 12 - 20, 2020

The Diocese of Calgary continues to monitor Alberta Health
Services directives and our local situation regarding active
cases of the coronavirus (COVID-19).
At this time, Bishop McGrattan is requesting that all parishes immediately implement the following measures:
At the Sign of Peace, refrain from shaking hands – a simple bow, nod, or “Peace be with you” to your neighbour is
appropriate.
Baptismal and Holy Water fonts are to be emptied and are to
be sanitized with water and bleach Holy Communion will
only be distributed under the Body of Christ (Host).
Only priests may distribute Holy Communion to those who
choose to receive on their tongue at a designated area apart
from the main aisle.
Note: It has been shared by some public health experts that
there is no indication of increased risk of infection in receiving the host either on the tongue or in the hand.
Those who choose to receive Holy Communion in the hand
will be asked to approach the Extraordinary Ministers of
Holy Communion or a priest who is not distributing Communion to those receiving on the tongue.
Only priests are to consume the Precious Blood.
Extraordinary Ministers of Holy Communion who feel uncomfortable distributing Holy Communion should be excused from this ministry.
These measures are effective immediately and will remain
in place until notified otherwise by the Diocese.
Please also continue to practise healthy hygiene – wash your
hands with soap or use hand sanitizer regularly, remain at
home if you are sick, sneeze or cough into your sleeve, and
avoid touching your eyes, nose or mouth. Let us continue to
care for ourselves and one another as we pray for all those
affected worldwide by COVID-19.
ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF CALGARY

LỊCH TRONG TUẦN
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H. Đức khôn ngoan là gì?
T. Đức khôn ngoan là nhân đức giúp chúng ta nhận ra việc
tốt cần làm và biết dùng những phương tiện chính đáng để
làm việc tốt ấy. (GLHT,402)
CHIA SẺ
Khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí biết phân định được điều
thiện thích hợp trong mọi hoàn cảnh, và lựa chọn những
phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện ấy. “Người khôn
ngoan thì đắn đo từng bước” (Cn 14,15) Thánh Tôma đã
viết: “Khôn ngoan là quy tắc đúng đắn để hành động”.
Sự khôn ngoan hướng dẫn các nhân đức khác, bằng cách chỉ
ra quy tắc và mức độ của chúng. Không được lẫn lộn đức
khôn ngoan với tính nhút nhát hay sợ sệt, tráo trở hay lừa
đảo. Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn sự phán đoán của
lương tâm, giúp chúng ta vượt qua được những hồ nghi về
điều tốt phải làm và điều xấu phải tránh.
16
Thứ Hai. Lc 4,24-30.
17
Thứ Ba. Mt 18,21-35
18
Thứ Tư. Mt 5,17-19
19
Thứ Năm. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM
ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
Mt 1,16. 18-21, 24a
20
Thứ Sáu tuần. Mc 12,28b-34
21
Thứ Bảy. Lc 18,9-14
22

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY. Ga 9,1-41.

THÔNG BÁO
QUỸ BÁC ÁI: HÃY CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG

Kính thứ quý Cụ, quý ông bà và anh chị em. Năm nay Quỹ
Bác Ái Địa Phận với chủ đề” Này tôi là nữ tỳ của Chúa ‘
(Lc 1:38). Với số tiền chúng ta sẽ đóng góp cho năm nay
là $ 27,331.00 để cùng với các giáo xứ khác chúng ta cùng
nhau giúp đỡ cho những nhu cầu mà Giáo Phận cần mỗi
năm . Chúng con sẽ xin 2 lần tiền lần thứ hai của hai cuối
tuần Chúa nhật 15/03 và 22/03/2020. Kính xin quý vị cùng
nhau giúp đỡ cho Đức Giám Mục mời gọi.
GIỜ CẦU NGUYỆN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT
CHÚA VÀ LỄ GIỔ TỐI TỚ CHÚA , CHA PHANXICO
XAVIE TRƯƠNG BỬU DIỆP, LẦN THỨ 74, CHIỀU
CHÚA NHẬT NGÀY 15/03/2020.

Kính thưa quý vị, Giáo Hội hoàn vũi đã nâng Cha Phanxico
Xave lên Bậc Tôi Tớ Chúa vào năm 2014. Để cầu nguyện
cho ngài sớm trở thành vị Chân Phước cho Giáo Hội Việt
Nam mà nhiều người rất quý mến ngài qua những ơn lành
của Chúa nhờ ngài.Năm nay nhóm thân hữu sẽ bắt đầu đọc
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kinh kinh lòng thương xót Chúa vào lúc 5 giờ 15 phút và lúc
6 giờ sẽ có thánh lễ Giỗ cầu nguyện cho ngài. Kính mời quý
vị đến tham dự giờ chầu và thánh lễ giỗ lần thứ 74 tại nhà thờ
chúng ta. Sau thánh lễ kính mời mọi người ở lại dung bữa
cơm thanh đạm. Các sự giúp đỡ xin liên lạc với Bác Phong.
CHỌN GIỜ CHỤP HÌNH GIA ĐÌNH KỶ NIỆM 35 NĂM
THÀNH LẬP GIÁO XỨ.

Kính thưa quý gia đình. Năm nay Giáo xứ chúng ta rất vui
mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ (1985-2020).
Theo quyết định của Hội Đồng Mục Vụ, chúng con kính
mời quý Gia đình tùy theo các giờ lễ từ chiều thứ Bảy cho
đến hết chiều Chúa nhật mỗi tuần. Chúng con đã gửi về mỗi
gia đình Phiếu Hồi Báo Chụp Hình. Xin quý vị chọn lựa và
điền vào các giờ lễ cuối tuần sao cho phù họp với từng gia
đình kể từ ngày 22/02/2020 đến 30 /05/2020. Trong Phiếu
Hồi Báo, quý vị cho biết tên Trưởng gia đình, Số danh bộ,
Chọn sau các lễ đánh dấu X , Cho số phôn để Ban Tổ Chức
phôn làm hẹn với quý gia đình. Chân thành tri ân sự đóng
góp tích cực của tất cả các gia đình để chúng ta có một kỷ
niệm lịch sử 35 năm nơi chúng ta đang sống. Kính báo.
CHƯƠNG TRÌNH CHỤP HÌNH CHO GIA ĐÌNH CÁC
EM HỌC SINH GIÁO LÝ

Kính thưa quý phụ huynh, nhằm đáp ứng nguyện vọn của
Giáo Xứ để có một cuốn kỷ yếu nhân dịp 35 năm Giáo xứ
được thành lập. Quý Cha, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Giám
Đốc trung tâm Giáo Dục Giáo Lý Thiếu Nhi kính mời xin
quý Phụ Huynh giúp cho các em cùng với gia đình sắp xếp
đến chụp hình vào
1. Hai buổi chiều thứ Bảy từ 2 giờ 30 đến tối ngày 14/3 và 28/3
2. Y phục đẹp nhất
3. Nhớ cho biết tên Trưởng Gia đình, Số Danh Bộ và số phôn.
Một lần nữa kính mong quý Gia đình cùng cộng tác với
chúng con để có một cuốn kỷ yếu đẹp và đáng nhớ sau 35
năm giáo xứ được thành lập. Kính mời.
LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG QUÝ CHA, BAN
CHĂM SÓC NHÀ CHÚA VÀ TRƯỞNG GIA ĐÌNH VÀO
THÁNH LỄ LÚC 11 GIỜ CHÚA NHẬT NGÀY 22/03/2020

Kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em, Thánh cả Giuse là gương mẫu cho các cá nhân, gia đình và giáo hội.
Trong tháng Ba, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các
Gia Đình. Thứ Năm ngày 19/3 là lễ Thánh Giuse, chúng ta
cầu nguyện cho Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm, quý Anh
Chị Em trong Ban Chăm Sóc Nhà Chúa, cùng với rất nhiều
người đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Cũng trong dịp
này chúng ta nhớ đến những vị linh mục tiền nhiệm đã qua
đời Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý; Cha cố Giuse Nguyễn
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Ngọc Phi. Quý cha tiền nhiệm đang phục vụ các nơi khác,
cha cựu chánh xứ Giuse Vũ Quang Cảnh, Cha cựu phó xứ
Giuse Đặng Quốc An, Cha cựu phó xứ Giuse Trần Vinh Hà,
xin cho các ngài luôn mạnh khỏe. Thánh lễ chính thức sẽ
được cử hành vào lúc 11 giờ sáng Chúa nhật ngày 22/3. Kính
mời quý vị tham dự.
MỜI THAM DỰ TỔNG HỘI ACIES THUỘC GIÁO
PHẬN CALGARY (HỘI LEGIO)

Kính gửi quý Thành Viên Hoạt Động và Tán Trợ Hội Legio
thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Vào thứ Bảy ngày 21
tháng 3 năm 2020 là ngày họp quý Thành Viên Hội Legiô
trong toàn địa phận tại nhà thờ Thánh Luca từ 12 giờ 15 chiều
Các thành viên sẽ dâng mình cho Đức Mẹ và lúc 1 giờ 30.
Đức Cha William Mcgrattan sẽ chủ tế thánh lễ Kính Đức
Mẹ , sau thánh lễ sẽ có bữa ăn nhẹ tại Hội Trường Nhà Thờ.
Tại giáo xứ, Các Hội Viên được mời gọi tham dự lễ lúc
9 giờ 30 sáng thứ Bảy, dự giờ Chầu Thánh Thể, đọc kinh
Catrina , ăn lót dạ và sẽ khởi hành lúc 11 giờ 30 từ nhà thờ.
Nếu quý vị có xe đi từ nhà hay đến thánh đường để cùng đi
chung với cha Vượng. Xin mỗi tiểu đội cho biết số người
tham dự trong tuần tới để ghi danh

CHƯƠNG TRÌNH

MÙA CHAY 2020

- 11 giờ Thánh Lễ.
- 11 giờ 30 Chầu Thánh Thể.
B. Các buổi chiều trong tuần
- Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc 4 giờ 45 chiều đặt Mình
Thánh Chúa. Đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa, lần
hạt Mân Côi .
- 6 giờ chiều Thánh Lễ.
III. LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH
- Chúa nhật Lễ Lá : 05/04/2020. Có lễ 6 giờ chiều thứ Bảy.
9 giờ sáng Chúa nhật. 11 giờ sáng Chúa nhật và 6 giờ chiều
Chúa nhật. Trước các lễ có làm phép lá và rước lá
- Thứ Hai Tuần Thánh 06//04: Thánh Lễ Dầu tại Nhà thờ
Chính tòa: 7 giờ 30 PM. (Tại giáo xứ, không có lễ chiều)
- Thứ Ba Tuần Thánh 07/04): 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)
- Thứ Tư Tuần Thánh 08/04: 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)
- Thứ Sáu lúc 10 giờ sáng. 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)
IV. TAM NHẬT VƯỢT QUA: 09,10 và 11/04/2020

I. TĨNH TÂM VÀ GIẢI TỘI

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (TIỆC LY) 09/04/2020

1. TĨNH TÂM:

- 6:00 PM: LỄ DÀNH CHO THIẾU NHI – Ca đoàn Giới
Trẻ và Thiếu Nhi

Trong Mùa chay 2020, chúng con mời Soeur Katrina đến
giáo xứ giảng tĩnh tâm cho giới trẻ Chiều thứ Bảy ngày
21/03/2020 từ 2:30 - 3:15 pm.
2. GIẢI TỘI
Thứ Sáu (20/3/2020): Giải tội người lớn 6:30Pm - 8:30 Pm
Thứ Bảy (21/3) Giải tội trẻ em từ 3:15 Pm – 4: 30 Pm.
Trưa Chúa nhật (22/3) Giải tội người lớn 12:30 pm – 2:00pm
II. CHƯƠNG TRÌNH NGẮM NGUYỆN
A. Các buổi sáng trong tuần
- Thứ Hai và Thứ Tư: Lúc 9 giờ 45 sáng: Ngắm 5 sự thương
khó Chúa (Ban ngắm nguyện, Hội Mân Côi và Hội Các Bà Mẹ).
- Thứ Ba và thứ Năm lúc 9 giờ 45 sáng: Đọc Kinh Mân Côi
và Thần Vụ (Huynh đoàn Đa Minh)
- Thứ Sáu lúc 9 giờ 45 sáng, ngắm 14 Chặng Đàng Thánh
Giá (Huynh đoàn Đa Minh).
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- 8:00 PM: LỄ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN. CĐ Niềm Tin
- SAU LỄ 8:00 PM, RƯỚC VÀ CHẦU (CÁC ĐOÀN THỂ)
THỨ SÁU TUẦN THÁNH 10/04/2020
- 10:00 AM: NGẮM DẤU ĐANH VÀ DÂNG HẠT.
- 3:00 PM: NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH CHO
NGƯỜI LỚN. Ca đoàn Vinh Sơn Liêm.
- 6 :00 PM: NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH CHO
THIẾU NHI. Ca đoàn Đức Mẹ La Vang
LỄ VỌNG PHỤC SINH 11/04/2020
- 10:00 AM Thứ Bảy: Ngắm đàng Thánh Giá Trọng Thể
trong Nhà Thờ.
- 11:30 AM: tĩnh tâm Anh Chị Em Dự Tòng và người đỡ
đầu . 12 giờ 30: ăn trưa. 1:00 PM tiếp tục tập nghi thức và
chuẩn bị lễ Vọng Phục Sinh
- 3:00 PM: Giới Trẻ đi 14 chặng đàng Thánh Giá ngoài trời
(Cha Phó và Ban Giới Trẻ sắp xếp)
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- 8:30 PM THỨ BẢY: LỄ VỌNG PHỤC SINH, CÓ RỬA
TỘI NGƯỜI LỚN. Ca đoàn Trầm Hương
CÁC LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

2. Hộp khấn Đức Mẹ, Thánh Giuse
$324.00
3. Tiền bán lon				
$966,.00
4. Tiền chuộc Ảnh Tượng		
$500.00
5. Tiền quảng cáo của East Dental Care $400.00

- 9:00 am . 11:00 am và 6:00 pm.

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN		

QUÝ HỘI ĐOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẦU ĐẦU
THÁNG 3 VÀ CÁC THỨ BẢY

QUỸ BÁC ÁI ĐIA PHẬN 1/3 & 8/3

1. Lúc 5:30 chiều thứ Bảy 14/03. Lễ, Chầu: Hội Các Bà Mẹ
2. Lúc 9:30 Sáng Thứ Bảy 21/02. Lễ ,Chầu: Hội Legio
3. Lúc 9:30 SángThứ Bảy. 28/03 Lễ, Chầu: Hội Mân Côi
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THÁNG 3
Quý cha và cộng đòan sẽ dâng lễ vào các buổi chiều lúc 6
giờ và đọc kinh sau lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua
đời trong giáo xứ trong tháng 3 theo danh sách sau đây. Nếu
vì sai sót xin báo ngay cho quý cha để sửa chữa và mời quý
thân nhân đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn
vào ngày giỗ của họ.
1. Ông Phêrô Nguyễn Văn Bản 93 tuổi. Mất ngày 18/3/2009.
Dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 18/3/2020
2. Bà Maria Vũ Thị Lộc 75 tuổi. Mất ngày 19/3/2003. Dâng
lễ chiều Thứ Năm 19/3/2020
3. Ông Giuse Trần Trọng Hân 70 tuổi. Mất ngảy 20/3/1998.
Dâng lễ chiều Thứ Sáu 20/3/2020
4. Ông Phêrô Nguyễn Thái Toản 85 tuổi. Mất ngày 24/32004.
Dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 24/3/2020
5. Bà Anna Maria Đặng Thị Uyên 78 tuội. Mất ngày
25/3/2001.Dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 25/3/2020
6. Ông Giuse Lý Gia Cảnh 92 tuổi. Mất ngày 25/3/2016.
Dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 25/3/2020
7. Bà Maria Phạm Thị Liễu 99 tuổi. Mất ngày 26/3/2016.
Dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 26/3/2020
8. Bà Maria Nguyễn Thị Huệ 79 tuổi. Mất ngày 26/3/2016.
Dâng lễ chiều Thứ Năm ngày 26/3/2020
9. Bà Maria Nguyễn Thị Phê 94 tuổi. Mất ngày 28/3/2016.
Dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 28/3/2020
10. Ông Giuse Tống Đức Cương 93 tuổi. Mất ngày 29/3/2015.
Dâng lễ chiều Chúa nhật 29/3/2020
CHÚA NHẬT II MC 8/3/2020
1. Chiều thứ Bảy lễ: 6: 00 PM 		
$1,437.00
2. Chúa nhật lễ: 9:00 AM			
$1,386.00
3. Chúa nhật lễ: 11:00 AM			
$1,092.00
4. Chúa nhật lễ : 6:00 PM			
$990.00
CỘNG 4 LỄ 					

$ 4,905.00

CÁC KHOẢN TIỀN KHÁC
1. Quỹ XD, Thứ 7, lễ 6:00 Pm 7/3
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

$2,120.00+ 47 us

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

$9,216.60 +47 us

#234					
#215					
Chị Nguyễn Thu Thảo #91 		
A. C Vũ Tiến &Thảo #418 		
A. C Trần Hà & Thảo#343 		
A. C Tạ Khương & Hiền
# 325
A. C Nguyễ Lý & Felix #113		
A. C Nguyễn Nghiêm &Huệ #552
A. C Nguyễn Long & Thy#189		
A. C Trần Bá Quang & Hiền # 364
A. C Hoàng Tường 		
#77
A. C Tiêu Kết & Hường #239		

$500.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$40.00
$100.00
$100.00
$30.00
$50.00
$100.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 (CN 8/3)
34
Anh Hoàng Bảo				
535
Chị Nguyễn Trúc Chi			
320
A. C Phan Anh Trường & Hiền		
502
Bác Trần Thị Tho			
58
A. C Đỗ Duy Phương & Ngọc		
40
A. C Đào Duy Quang & Phượng
7
A. C Bùi Văn Huệ & Ngọc		
173
A. C Nguyễn Miền			
552
A. C Nguyễn Viết Nghiêm & Huệ
297
A. C Phạm Trần Lưu & Thủy		
47
A. C Đinh Văn Thành & Thùy		
258
A. C Nguyễn Hoàng Tùng & Hằng
318
A.C Phan Huy Thạch & Trâm		
44
A. C Đinh Quốc Hàn & Tuyết		
121
A. C Nguyễn Ngọc Ánh & Thủy		
130
A. C Nguyễn Ngọc Cẩn & Vui		
145
A.C Nguyễn Văn Đức & Lan		
162						
234						
267
A. C Nguyễn Minh Trang & Tuấn
304
A. C Phạm Văn Thắng & Tú		
343
A. C Trần Quang Hà & Thảo		
394
A. C Vũ Đình Tuy			
430
Bác Trần Bạch Yến			
505
A. C Nguyễn Anh Cường & Hòa
539
A. C Bùi Thế Giới & Thu		
596
A. C Trần Hoàng Thái			

$300.00
$220.00
$200.00
$200.00
$150.00
$120.00
$100.00
$100.00
$100.00
$80.00
$70.00
$70.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

Xin Thiên Chúa chúc lành
và ban muôn ơn trên quý vị
vì sự hảo tâm và những đóng góp của quý vị.
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