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 Vượng403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - Ngày 1 Tháng 5, 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

Bài đọc 1 Cv 5,27b-32.40b-41
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng :“Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không
được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy
giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” Bấy giờ
ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời
người phàm. Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa
của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền
nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám
hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần,
Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.”
Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói đến danh Đức
Giê-su, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi
được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.

Bài đọc 2 Kh 5,11-14
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên
thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục.
Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn
tiếng hô :
“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc.”
Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong
lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất
cả đều tung hô : “Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và
Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và
quyền năng đến muôn thuở muôn đời !”
Bốn Con Vật thưa : “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục
xuống thờ lạy.

Tin Mừng Ga 21,1-19
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở
Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông
Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Natha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông
Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với
nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh
cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi
mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt
được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng
các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.
Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư
?” Các ông trả lời : “Thưa không.” Người bảo các ông
: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt
được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao
kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được
Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó
!” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội
khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các
môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá,
vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần
một trăm thước.
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá
đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông :
“Đem ít cá mới bắt được tới đây !” Ông Si-môn Phê-rô

lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn,
đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy
mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói : “Anh em đến
mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là
ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến,
cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm
như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các
môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn
Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có
yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp
: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”
Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của
Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa
Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói :
“Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba :
“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến
Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần
: “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa
Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến
Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự
mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già,
anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn
anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám
chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.
Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

LỊCH PHỤNG VỤ
THÁNG 5/2022
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính
không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không
hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một
đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận
địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta
lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các
nhân đức của Mẹ”. (GH 67)

Ý CẦU NGUYỆN
CẦU CHO ĐỨC TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người trẻ, được mời
gọi có một cuộc sống viên mãn, khám phá ra nơi Đức
Maria cách lắng nghe, sự phân định sâu sắc, một đức tin
can đảm và sự dấn thân phục vụ.
01/05. CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Cv 5,27b-32.40-41 / Kh 5,11-14
Ga 21,1-14 (hoặc Ga 21,1-19)

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Điều Răn Thứ Bảy đòi buộc những gì?
T. Điều Răn Thứ Bảy đòi buộc những điều này: Một là
tôn trọng của cải người khác; Hai là giữ các lời hứa đã
cam kết; Ba là đền bù thiệt hại đã gây ra và trả lại cho
người khác những gì đã lấy; Bốn là sử dụng khôn ngoan
và chừng mực những tài nguyên thiên nhiên. (GLHT,553)

CHIA SẺ
- Tôn trọng của cải người khác:
Trong Cựu Ước, sách Đệ Nhị Luật viết rằng: “Ngươi
không được trộm cắp của cải của người khác. Ngươi
không được thèm muốn nhà cửa người ta, ruộng đồng,
con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người khác”. (Đnl
5,19.21)
Trong Tân Ước nói: “Bạn mang danh là người Do Thái,
hiểu biết về Lề Luật và tự hào có Thiên Chúa. Vậy bạn
biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình! Bạn
giảng: đừng trộm cắp mà bạn lại trộm cắp!... Như vậy,
bạn làm nhục Thiên Chúa!”. (Rm 2,17.21-23)

06.

Thứ Sáu. Cv 9,1-20 / Ga 6,52-59

07.

Thứ Bảy. Cv 9,31-42 / Ga 6,60-69

08. CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ
Cv 13,14.43-52 / Kh 7,9.14b-17. Ga 10,27-30

THÔNG BÁO
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ SINH HOẠT LẠI:

Bắt đầu từ thứ bảy ngày 9 tháng 4, đoàn TNTT sẽ sinh
hoạt trở lại bình thường tại nhà thờ từ 2:00-3:00 chiều thứ
bảy hàng tuần. Xin phụ huynh thu xếp cho các em tham
gia sinh hoạt TNTT vào các buổi chiều thứ bảy.

TUYỂN CA VIÊN
Ca đoàn TNTT do Đoàn TNTT Thánh Vinh Sơn Liêm
phụ trách xin thông báo tuyển ca viên. Với mục đích giúp
các em dùng lời ca tiếng hát để phụng sự, góp phần giúp
cho Cộng đoàn tín hữu nâng lòng trí cầu nguyện và chuẩn
bị cho các em tham gia các ca đoàn lớn trong giáo xứ sau
này. Chúng con xin thông báo tuyển ca viên.
• Tuổi tham dự: Các em TNTT từ 7 đến 18 tuổi.
• Tập hát từ 5:30 chiều đến 6:30 tối thứ 7.

- Sống thanh liêm, thẳng thắn, thật thà, nhất là giữ đúng
các lời hứa đã cam kết, dù có bị thua thiệt.

• Phục vụ Thánh Lễ Thiếu Nhi (Thứ Bảy hàng tuần, từ 4
giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều)

- Đền bù thiệt hại đã gây ra và trả lại cho người khác
những gì đã lấy. Tham lam là “cây cong bóng vẹo” làm
cho nhiều người căm ghét và tránh xa.

• Đơn xin tham gia ca đoàn TNTT được để ở cuối nhà
thờ. Xin quý phụ huynh gửi lại đơn cho trưởng Anna
Nguyễn Thị Minh Khánh.

- Sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên
thiên nhiên. Ví dụ: việc đánh bắt cá ở đại dương phải
chừng mực để các sinh vật còn được sống và sinh sản.
Hiện nay có rất nhiều sinh vật biển đã biến mất vì con
người đã khai thác quá mức.

CÁC GIỜ CHẦU TRƯỚC THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG
1/5/22

02.
Thứ Hai. Thánh Athanasiô, Giám mục, Tiến sĩ
Hội Thánh - Lễ nhớ. Cv 6,8-15 / Ga 6,22-29

• Sáng Chúa nhật 1/5/22. Lúc 10:30 Cộng đoàn Chầu
MTC. Lúc 11:00 am Thánh Lễ.

03.
Thứ Ba. Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê.
Tông đồ - Lễ kính. 1Cr 15,1-8 / Ga 14,6-14

• Chiều Chúa nhật 1/5/22. Lúc 5:30 Cộng đoàn Chầu
MTC. Lúc 6:00 pm Thánh lễ.

04.

Thứ Tư. Cv 8,1b-8 / Ga 6,35-40

05.

Thứ Năm. Cv 8,26-40 / Ga 6,44-51

• Sáng Chúa nhật 1/5/22. Lúc 8:30 Cộng Đoàn Chầu
MTC. Lúc 9:00 Thánh lễ.

Kính mời quý vị đi sớm, Chầu Mình Thánh Chúa: tạ ơn
Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho Hòa Bình trên thế giới.

CÁC GIỜ CHẦU CUỐI TUẦN ĐẤU THÁNG THỨ SÁU
6- THỨ BẢY 7/5/2022

• Thứ Sáu 6/5/22. 5:30 PM Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Chầu. 6:00 thánh lễ Thánh Tâm Chúa.
• Thứ Bảy 7/5/22. 9:30 Thánh lễ Thánh Catarina bổn
mạng Huynh Đoàn. Chầu với kinh Thần Vụ và Bữa cơm
thanh đạm.
• 4:00PM Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chầu. 4:30 PM
thánh lễ Chúa nhật.
• 5:30 PM Cộng đoàn Chầu Thánh Thể. 6:00 Thánh lễ
Chúa nhật.
CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH LỄ, KIỆU TRONG
THÁNG 5

Tháng Năm (Tháng Hoa Tôn Vinh Đức Mẹ)
• Tuần 1: 01/5/2022 Khai mạc Tháng Hoa lễ CN11 giờ,
Rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết ấm áp) các Bà Mẹ CG
kiêng kiệu, Gia đình Tông đồ Trẻ Phụng Vũ .
• Tuần 2: 08/5/2022 Ngày Mother’s Day lễ CN11 giờ,
Các Bà Mẹ Công Giáo Phụng Vũ.
• Tuần 3: 14/5/2022 lễ Thứ Bảy 4:30PM và 6:00PM Đoàn
Thiếu Nhi Thánh Thể Phụng vũ
• 15/5/2022 lễ CN11 giờ Huynh Đoàn Đa Minh: Phụng vũ.
• Tuần 4: 22/5/2022 lễ CN 11 giờ, Ca Đoàn Trầm Hương
Phụng vũ.

Thượng Thọ cho quý Cụ Ông từ 80 tuổi trở lên vào lúc
11 giờ sáng Chúa nhật (Farther Day) 19/6/2022. Trưởng
ban tổ chức là ông Nguyễn Văn Phong (403) 280-8541,
Ông Phong sẽ liên lạc với từng Cụ Ông để sắp xếp. Sau
đây là Danh Sách quý Cụ Ông từ Giáo Xứ, nếu gia đình
nào thấy sai Tên, Năm sinh, Số tuổi hay chưa có tên xin
liên lạc trực tiếp vối Ông Phong.
Danh Sách quý vị mừng thượng thọ năm 2022
1.
Cụ Ông Đaminh Phạm Mai 100 tuổi #298
2.
Cụ Ông Phê Rô Nguyễn Văn Đây 97 tuổi *
3.
Cụ Ông Giuse Võ Phùng 97 tuổi #388
4.
Cụ Ông Đaminh Đinh Duy Thuần 96 #604.
5.
Cụ Ông Gioan-kim Nguyễn Xuân Linh. 94 tuổi #190
6.
Cụ Ông Gioankim Nguyễn Văn Trợ 91 tuổi.
7.
Cụ Ông Đa Minh Hồ Đắc Nghệ 93 tuổi. #131*
8.
Cụ Ông Giuse Lê Văn Hải 93 tuổi. *
9.
Cụ Ông Ngô Xuân Kha 91 tuổi #411
10.
Cụ Cố Đaminh Nguyễn Văn Tuấn 90 tuổi *
11.
Cụ Ông Gio-an B Bùi Thiện Chư 90 tuổi #94
12.
Cụ Cố Thomas Nguyễn Quang Thanh 88 tuổi. #216*
13.
Cụ Ông Trần Viết Châu 87 tuổi #334*
14.
Cụ Ông Antôn Nguyễn Văn Huê 87 tuổi #169*
15.
Cụ Ông Giuse Phạm Văn Hiệp 86 #436
16.
Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Phưởng 86 tuổi #221*
17.
Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Điền 85 #141 *
18.
Cụ Ông Phanxicô Xaviê Trần Văn Long 85 tuổi #359*
19.
Cụ Ông Giuse Lê Văn Hùng 84 tuổi #79
20.
Cụ Ông Vincente Tạ Văn Chí 83 tuổi #324*
21.
Cụ Ông Vicente Nguyễn Văn Phong 83 tuổi # 215*
22.
Cụ Ông Giuse Phạm Hữu Giáo 84 tuổi #280

• Tuần 5: 29/5/2022 Bế mạc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH (DO THÁI) 2/10-11/10/2022

Các Hội đoàn nào sắp xếp được việc dâng hoa phụng vũ
trong các Thánh lễ khác xin liên lạc với HĐMV để được
sắp xếp. Xin chân thành cám ơn.

Kính thưa quý Ông Bà, Anh Chị Em, trong 1 năm Phụng
Vụ, chúng ta đã nghe rất nhiều về cuộc đời của Chúa
Giê-su từ lúc được sinh ra cho đến ngày lễ Chúa Phục
Sinh. Nhưng chúng ta chưa có dịp đến tận nơi để nhìn,
biết và cảm nhận thời gian Chúa đã trải qua. Năm nay,
chúng con sẽ tổ chức chuyến Hành Hương đi Đất Thánh
(Do Thái) 9 ngày từ 2/10-11/10/2022. Nếu quý Ông Bà,
Anh Chị Em nào muốn đi hành Hương trong dịp này xin
lấy Đơn Xin Tham Dự và Lịch Trình của chuyến đi (đã
có giá chuyến đi nhưng chưa có giá chuyến bay). Sau khi
ghi danh xin trao lại cho quý cha, văn phòng hạn chót
vào ngày 15/7/2022. Sau đó chúng con sẽ sắp xếp mua vé
chuyến bay khứ hồi và bảo hiểm cho quý vị.

HỌP ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ HỘI CÁC
BÀ MẸ 8/5/22

Kính thưa quý thành viên 2 Hội Đoàn Liên Minh Thánh
Tâm và Các Bà Mẹ, vào Chúa nhật 8/5/22 là tuần thứ Hai
của tháng sẽ có buổi họp sau thánh lễ lúc 11 giờ Chúa nhật
. Kính mời quý Thành Viên của Hai Hội Đoàn bớt chút
thời giờ đến tham dự cuộc họp hàng tháng này. Kính mời
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM MỪNG THƯỢNG
THỌ CHO QUÝ CỤ ÔNG TỪ 80 TUỔI

Kính thưa quý gia đình, sau 2 năm đại dịch, nay đã hết;
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ tổ chức thánh lễ mừng

TIỀN THU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 24/4/2022

I.

THỨ BẢY 23/4/22

1.
2.

Thánh lễ 4:30 pm			
Thánh lễ 6:00 pm			

$ 580.00
$ 645.00

II.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 24/4/22			

1.
2.
3.

Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật		
Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật
Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật

$ 1,885.00
$ 2,080.00
$ 1,385.00

CỘNG CÁC LỄ				

$ 6,575.00

Quỹ Xây Dựng				
Số tiền chên lệch Mỹ= CA			

$ 1,010.00
$ 162.26

TỔNG CỘNG					

$ 7,747.26

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 24/4/2022

277 Ô. B Phạm Châu & Sâm		
45
A. C Đinh Hoà & Thu		
17						
44
A. C Đinh Hán & Tuyết		
112 Bà Mai Thị Các			
147 Ô. B Nguyễn Duy & Thùy		
202 A. C Nguyễn Daniel & Tâm
234						
450 A. C Lưu Khải & Uyên		
524 Ô. B Trần Nhung & Hiển		
130 A. C Nguyễn Cẩn & Vui		
290 Chị Nguyễn Anh Hằng		
318 A. C Phan Thạch & Trâm		
124 A. C Nguyễn Bảo & Hải		
276 Bà Phạm Cậy				
282 A. C Phạm Hải & Thủy		
320 A.C Phan Trường & Hiền		
343 A.C Trần Hà & Thảo		
421 A. C Vưu Ân & Lan			
426 Ông Vũ Đình Long			
441 A. C Phạm Thoại & Thủy		
456 A. C Đoàn Bình & Hương		
495 A. C Võ Quý & Uyên		
676 A. C Nguyễn Sơn & Tâm		

$200.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$80.00
$80.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THÁNG 5

Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng
lễ cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời.
Bắt đầu vào tháng Năm thời tiết ấm hơn, nếu gia đình
nào muốn mời quý cha ra nghĩa trang đọc kinh 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 Ông Giuse Nguyễn Châu Phan 88 tuổi. Mất
ngày 8/5/2014.Dâng lễ Chúa Nhật 8/5/22.
2.
Ông Phê-rô Nguyễn Văn Thiêm 67 tuổi . Mất
8/5/2012. Dâng lễ Chúa nhật ngày 8/5/22
3.
Anh Đa Minh Trần Huê Nam 49 tuổi. Mất ngày
09/5/2009. Dâng lễ thứ Hai ngày 09/5/22
4.
Ông Giuse Nguyễn Văn Tùng 92 tuổi. Mất ngày
. 09/5/2015. Dâng lễ Thứ Hai 09/5/22
5.
Cụ Cố Thomas Đặng Hồng Nhan 87 tuổi. Mất
ngày 11/5/2016. Dâng lễ thứ Tư 11/5/22
6.
Cha Cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa 71tuổi. Mất
ngày 12/5/2005.Dâng lễ thứ Năm 12/5/22
7.
Bà Catharina Trần Thị Liên 69 tuổi. Mất ngày
12/5/2019. Dâng lễ thứ Năm 12/5/22.
8.
Bà Maria Đoàn Thị Hiền 82 tuổi. Mất ngày
16/5/2013. Dâng lễ Thứ Hai ngày 16/5/22
9.
Bà Maria Ngô Thị Hoa 77 tuổi.Mất 20/5/2020.
Dâng lễ thứ Sáu 20/5/22
10.
Cụ Ông Phao-lô Nguyễn Văn Thêm Mất 83 ngày
23/5/1993. Dâng lễ Thứ Hai 23/5/22
11.
Cụ Ông Phê-rô Phan Thu 85 tuổi. Mất 28/5/2020.
Dâng lễ ngày thứ Bảy 28/5/22
12.
Cha Giuse Đỗ Văn Lực 64 tuổi. Mất ngày
29/5/2009. Dâng lễ Chúa nhật ngày 29/5/22
13.
Anh Gioan Dương Văn Bằng 55 tuổi. Mất
31/5/20. Dâng lễ thứ Ba ngày 31/5/22
GIÊ-SU MA-RI-A CON YÊU MẾN
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

THÁNG NĂM
DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Ý nghĩa của tháng Hoa
Mẹ Maria cũng được ví như Người Nữ tuyệt vời, đẹp
nhất trong muôn ngàn phụ nữ, Mẹ đẹp tâm hồn, Mẹ đẹp
thân xác. Vì thế, nơi hoa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt,
tượng trung cho các nhân đức nơi Mẹ. Đồng thời, những
sắc màu của hoa tượng trưng cho Mẹ là Mẹ muôn loài
khi đón nhận vai trò làm Mẹ Thiên Chúa.
Đức Mẹ còn được ví như Hòm Bia của Thiên Chúa, mà
hoa lại là vật được dùng để trang trí cho Hòm Bia Giao

Ước thời Cựu Ước. Như thế, Đức Mẹ luôn ở bên Thiên
Chúa. Và hoa lại ở bên Mẹ…!
Hẳn chúng ta còn nhớ, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa
đã truyền lệnh cho Môsê làm những nụ và cánh hoa để
trang trí nơi cây đèn 7 ngọn đặt trước Hòm Bia Giao
Ước. Hay như Salomon, ông đã ra lệnh cho nghệ nhân
điêu khắc những cánh hoa bên trong và bên ngoài để
trang trí nơi Cực Thánh trong đền thờ.
Bắt nguồn từ đó, hoa trong phụng vụ hay truyền thống
của người Công Giáo luôn được coi trọng. Nó được dùng
để trang hoàng cung thánh, bàn thờ hay để tỏ lòng tôn
kính với các vị thánh, đặc biệt là Đức Mẹ. Tức là hoa
được dùng vào vị trí trang trọng trong đời sống phụng
vụ của Giáo Hội.
Mẹ Maria được ví như bông hoa thơm ngát trước tòa
Chúa, nhưng trước đó Mẹ cũng là những con người rất
đỗi bình thường như bao người phụ nữ khác. Tuy nhiên,
được Thiên Chúa tuyển chọn, và qua tiếng “Xin Vâng”
nên Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn muôn ngàn phụ nữ. Mẹ
đã trở nên đóa hoa thơm ngát trước Ngai Thiên Chúa.
Mẹ đã trở nên đóa hoa độc nhất vô nhị của thế giới loài
người. Tại sao lại như thế, thưa chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa và như một sự tất yếu, Mẹ là Mẹ loài người.
Nhờ ơn Chúa, Mẹ đã trở nên đóa hoa kiệt tác như: ơn
vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, Mẹ Thiên
Chúa, Hồn xác lên trời và Mẹ như “hoa hường mầu
nhiệm vậy”.
Ý nghĩa của việc dâng Hoa kính Mẹ
Tại sao lại dâng hoa mà không dâng những thứ khác?
Thưa! Rất đơn giản, vì hoa là thứ đẹp nhất trong mọi
loài Chúa dựng nên, chẳng thế mà Đức Giêsu đã ví sự
lộng lẫy, tươi đẹp của hoa còn hơn cả vua Salomon:
“Chúng con hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Chúng không
canh cửa, không xe dệt, thế mà Thầy bảo cho chúng con
biết, ngay cả Vua Salômôn dù vinh hoa tột bậc, cũng
không thể mặc đẹp bằng một bông hoa ấy”.
Các nhà thờ thường hay tổ chức dâng hoa kính Mẹ, lúc
này, mỗi màu hoa lại tượng trung cho một nỗi lòng của
con cái muốn dâng lên Mẹ, hay ca ngợi một nhân đức
nào đó của Mẹ. Như vậy, Hoa biểu trưng cho lòng Mẹ
và cũng là biểu trưng của lòng con người:
Hoa huệ trắng biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi
Mẹ;
Hoa hồng diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành cho
Chúa;
Hoa lan toát lên sự trung thành, mạnh mẽ và can đảm
nơi Mẹ;
Hoa sen tượng trưng phó thác, đại lượng và cung kính

nơi Mẹ;
Hoa có màu tím tượng trung cho sự khiêm tốn …
Người Việt Nam chúng ta khi biết ơn ai, hoặc kính trọng
ai, thường hay biểu cảm qua bó hoa hay bông hoa. Cũng
vậy khi đón nhận được ơn lành từ Trên ban, người ta
cũng dâng tạ bằng những bông hoa. Với người Công
Giáo, những biến cố quan trọng trong đời sống đức tin
như: khi Rửa tôi; Thêm Sức; lãnh nhận Hôn Phối; hay
Truyền Chức thánh, người ta cũng tặng hoa cho những
người được mừng, và ngay cả khi chết, người ta cũng
biểu đạt bằng hoa trên quan tài, bên di ảnh hay nơi mộ
phần. Hay khi gặp rủi ro, tai nạn, bệnh tật, khi hết bệnh,
người ta cũng dâng hoa để tỏ làng biết ơn với Thiên
Chúa, Đức Mẹ và các thánh…
Riêng với Đức Mẹ, người dân Việt Nam có lòng sùng
kính đặc biệt. Từ khắp nơi, mọi thành phần, lứa tuổi,
đều hân hoan, nô nức dâng kính Mẹ những đóa hoa tươi
thắm mối dịp tháng Năm về.
Tuy nhiên, hoa được dùng để qua đó, diễn tả hoa thiêng
cõi lòng của con người. Hoa sẽ tàn phai, héo úa, lòng
người cũng sẽ tàn phai và ủ rũ nếu không đón nhận được
sứ điệp từ những việc đạo đức này.
Vì thế, điều quan trọng chính là tấm lòng chân thành,
đơn sơ, yêu mến, phó thác, cậy trông của mỗi chúng ta
dành nơi Mẹ. Như thế, nhờ những cách hoa lòng, chúng
ta sẽ được nâng tâm hồn lên với Mẹ để Mẹ đón nhận và
bầu chữa cho chúng ta. Thật vậy, không một ai có lòng
tôn kính Mẹ mà mất ơn cứu rỗi bao giờ.
Jos. Vinc. Ngọc Biển

