
Bài đọc 1 Gs 5,9a.10-12
Bài trích sách Giô-suê.

Sau khi dân Ít-ra-en vào Đất Hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê : “Hôm nay Ta đã cất 
khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.”
Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong 
tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã 
dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. Hôm 
sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ ; thế là con cái Ít-ra-en không 
còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an.

Bài đọc 2  2 Cr 5,17-21
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới 
đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho 
chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. Thật vậy, 
trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không 
còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Vì thế, chúng 
tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên 
dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 
Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi 
vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - Ngày 27 Tháng 3, 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

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
Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101



Tin Mừng  Lc 15,1-3.11-32
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với 
Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người 
Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này 
đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su 
mới kể cho họ dụ ngôn này :
“Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha 
rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ 
Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người 
con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta 
sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng 
ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh 
túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; 
người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu 
muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 
Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm 
công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết 
đói ! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : 
‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn 
đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm 
công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông 
chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn 
để. Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội 
với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 
Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo 
đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép 
vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng 
ta mở tiệc ăn mừng ! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, 
đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh 
ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi 
một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.  Người ấy trả 
lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp 
lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không 
chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha : 
‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng 
khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một 
con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của 
cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, 
nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
“Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng 
ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng 
chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết 
mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.”

LỊCH PHỤNG VỤ
 
27. CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
 Gs 5,9a.10-12 / 2Cr 5,17-21. Lc 15,1-3.11-32

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Hành vi vợ chồng có ý nghĩa gì?
T. Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa không thể tách rời 
nhau: Một là hòa hợp nên một; Hai là sinh sản con cái. 
(GLHT,545)

CHIA SẺ
Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa:
1) Hòa hợp nên một
Thiên Chúa dựng nên nam nữ khác nhau như vậy để họ 
sống cho nhau, bổ túc cho nhau trong tình yêu và để hòa 
hợp nên một. “Họ không còn là hai nhưng là một xương 
một thịt” (Mt19,5). Vì thế, người nam và người nữ thu 
hút, hấp dẫn nhau cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi nam 
nữ yêu nhau và hòa hợp nên một với nhau, họ biểu lộ tình 
yêu của họ trong hoạt động tình dục một cách mãnh liệt 
nhất. Tình yêu Thiên Chúa sáng tạo và phong phú thế 
nào thì tình yêu con người cũng có thể phát triển mạnh 
mẽ như vậy.
2) Sinh sản con cái
Như thế, ngoài việc vợ chồng phải yêu nhau, hòa hợp nên 
một, họ còn có bổn phận phải sinh sản con cái để có thêm 
con cái Chúa và để có người nối dõi: tre già thì măng phải 
mọc! Vợ chồng có con và con khôn thì thật là một niềm 
hãnh diện và hạnh phúc cho gia đình: “Con khôn làm nở 
mặt cha mẹ” là thế.
Tuy nhiên, nếu vì lý do bất khả kháng mà không thể có 
con, thì vợ chồng vẫn hết mình sống cho nhau. Và qua 
việc cầu nguyện mỗi ngày, Chúa sẽ luôn nâng đỡ họ và 
ban cho họ những niềm vui thánh thiêng khác, để họ sống 
trong hạnh phúc gia đình và mãi trung thành với nhau.
 
28. Thứ Hai. Is 65,17-21 / Ga 4,43-54
29. Thứ Ba. Ed 47,1-9. 12 / Ga 5,1-3a.5-16
30. Thứ Tư. Is 49,8-15 / Ga 5,17-30
31. Thứ Năm. Xh 32,7-14 / Ga 5,31-47
 

THÁNG 04/2022
Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ
Chúng ta hãy cầu nguyện để lời cam kết của các nhân 
viên y tế trong việc trợ giúp những bệnh nhân và những 



 

người cao tuổi, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn, 
được các chính phủ và cộng đồng địa phương hỗ trợ.
 
01/04. Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 / Ga 7,1-2.10.25-30
02. Thứ Bảy. Gr 11,18-20 / Ga 7,40-53

Lưu ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo 
quyết định của Hội đồng Giám mục. Các Thánh giá thì che 
cho đến thứ sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm 
cuộc Thương Khó của Chúa. (Sách lễ Rôma trang 223)
 
03. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
 Is 43,16-21 / Pl 3,8-14 / Ga 8,1-11

THÔNG BÁO
CÁC PHIÊN CHẦU ĐẦU THÁNG 3/2022

• Chiều thứ Sáu, ngày 1/4/22 lúc 5:30 pm Hội Liên 
Minh Thánh Tâm Chầu, 6:00 pm Thánh Lễ.
• Sáng thứ Bảy, ngày 2/4/22, Lúc 9:30 am Thánh 
Lễ; Lúc 10:00 am Huynh Đoàn Đa Minh Chầu Mình 
Thánh Chúa bằng Kinh Nhật Tụng. Họp Nguyệt Hội.
• Chiều thứ Bảy, ngày 2/4/22. Lúc 4:00 Đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể Chầu MTC. Lúc 4:30 pm Thánh lễ.
• Chiều thứ Bảy 2/4/22. Lúc 5:30 Cộng đooàn Chầu 
MTC. 6:00 pm Thánh lễ.
• Sáng Chúa nhật 3/4/22. Lúc 8:30 Cộng Đoàn 
Chầu MTC. Lúc 9:00 Thánh lễ.
• Sáng Chúa nhật 3/4/22. Lúc 10:30 Cộng đoàn 
Chầu MTC. Lúc 11:00 am Thánh Lễ.
• Chiều Chúa nhật 3/4/22. Lúc 5:30 Cộng đoàn 
Chầu MTC. Lúc 6:00 pm 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.

MỜI THAM DỰ GIỜ HIỆP HÀNH

Ban Tổ Chức Synod giáo xứ Vinh Sơn Liêm kính mời 
toàn thể giáo dân trong giáo xứ tham dự Giờ Hiệp Hành 
tại nhà thờ từ 12 giờ 45 đến 3 giờ trưa Chúa Nhật, 
3/4/2022. Đây là cơ hội để chúng ta tĩnh tâm trong mùa 
chay Thánh 2022 với chủ đề Hiệp Hành. Sau khi thinh 
lặng, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, mỗi người phải 
trả lời hai câu hỏi sau đây (và cũng là những câu trả lời 
cho bản thân):

1. Việc “cùng nhau cất bước hành trình” hiện đang 
diễn ra thế nào trong Giáo hội địa phương của anh chị 
em?
2. Để Hội thánh được lớn lên trong việc “cùng nhau 
cất bước hành trình”, Thần Khí đang mời gọi chúng ta 
thực hiện những bước đi nào?
Qua kinh nghiệm của những người đã tham gia Giờ Hiệp 
Hành, Chúa Thánh Thần thực sự tác động tâm tư của 
người tham dự khi họ thinh lặng lắng nghe. Và sau khi 
kết thúc Giờ Hiệp Hành, tâm hồn họ đổi mới với những 
quyết tâm mới, với ao ước được hiệp hành với Giáo Hội 
và giáo xứ trên hành trình Đức Tin.
Ban tổ chức trân trọng kính mời.

INVITATION TO THE SYNOD - Listening Session
The Synod Leadership of St. Vincent Liem’s Parish would 
like to invite all the parishioners to attend the Synod – 
Listening Session at church from 12:45 til 3:00 PM on 
April 3, 2022. This is a sort of retreat in this Lent Season 
with the subject: Journeying Together. After contemplat-
ing in silence and listening to the Holy Spirit, everyone 
will answer the two questions (and the answer for your 
own):
1. How have YOU experienced journeying together as 
the Church?
2. What steps does the Holy Spirit invite US to take in 
order to grow in our “journeying together”?
Through the experience of the participants in the previ-
ous Synod, the Holy Spirit has touched their heart when 
they listened in silence. And after the Listening Session, 
they feel the change in their heart, with the new commit-
ments, with the desire to journey together in the Church, 
to share the Good News of Christ to the places farther 
than the fence of the church.
Thank you.

Đây là QR code bài nói chuyện của Đức Giám Mục Giáo 
Phận Calgary, Quý Vị có thể dùng điện thoại để Scan và 
đọc toàn bộ bài nói chuyện này:



CHƯƠNG TRÌNH SYNOD 
TẠI GX. VINH SƠN LIÊM

1. Synod cho các ca đoàn: Thứ Bảy 26/3, 7:30 – 9:30 tối. 

2. Synod 1 cho Giáo dân trong Giáo xứ (tiếng Việt): Chúa 
Nhật 3/4, 12:30 – 2:30.

3.  Synod online cho Giáo dân trong Giáo xứ (tiếng Anh): Thứ 
Năm 7/4, 7:00 – 9:00 tối.

4.  Synod 2 cho Giáo dân trong Giáo xứ (tiếng Việt): Thứ Bảy 
23/4, 7:30 – 9:30 tối.

Following are the time and date for the synods in the parish:

1. Synod for the choirs: Saturday March 26, 7:30 – 9:30 PM.

2. Synod 1 for all parishioners (in Vietnamese): Sunday April 
3, 12:30 – 2:30 PM.

3. Synod 2 for all parishioners (online-English): Thursday 
April 7, 7:00 – 9:00 PM.

4. Synod 3 for all parishioners (in Vietnamese): Saturday April 
23, 7:30 – 9:30 PM.

Kính mời tất cả mọi người tùy thời gian sắp xếp đến tham 
dự các buổi cầu nguyện, hội thảo trên (có ăn nhẹ trước các 
buổi hội thảo). 

Riêng chương trình Online-English nếu được xin ghi danh 
với Ban Tổ Chức trước. (Anh Lê Châu Tuấn (403 862 3226

GIÚP  KHAI THUẾ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Kính thưa quý gia đình, nếu gia đình nào có thu nhập 
thấp và muốn nhờ khai thuế cho quý vị. Năm nay Hội 
Phụ Nữ người Việt tại Calgary sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho 
quý vị không tốn tiền lệ phí. Hồ Sơ, Địa Chỉ và số điện 
thoại hội Phụ Nữ có để trên bàn tại hành lang nhà thờ. 
Nếu ai muốn khai thuế xin nhận đơn và nhờ Hội giúp đỡ. 
Kính báo.

MÙA CHAY HIỆP SĨ ĐOÀN GIÚP CHO FOOD BANKS

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em, theo như lịch 
phục vụ, Anh Em Hiệp Sĩ Đoàn 14747 xin quý vị bắt 
đầu mùa Chay, giúp góp thức ăn để giúp bên Food Banks 
trong Giáo phận của chúng ta.

MÙA CHAY
CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TỘI MÙA CHAY
Thứ Bảy (2/4/2022), lúc 3:30 PM, lớp 6 đến lớp 8 (Giáo lý)
Thứ Sáu (ngày 8/4/22): lúc 6:45 pm, người lớn
Thứ Bảy (ngày 9/4/22): lúc 3:00 pm, thiếu nhi và phụ huynh
Thứ Bảy (ngày 9/4/22) : lúc 7:00 pm, người lớn.
Chúa Nhật (ngày 10/4/22): lúc 12:00 pm, người lớn.

NGẮM NGUYỆN MÙA CHAY 2022
1. Thứ Hai đến thứ Năm: lúc 10 giờ 20 sáng, ngắm 5 sự 
thương khó Chúa. 
2. Thứ Sáu: Lúc 10 giờ 20 : Ngắm 14 Chặng Đàng 
Thánh Giá

LỄ LÁ VÀ TUẦN THÁNH:
1. Chúa Nhật Lễ Lá : 10/04/2022 (Trước các lễ có 
làm phép lá và rước lá)
• 4:30 pm thứ Bảy :Ca đoàn Thiếu Nhi
• 6 :00 pm thứ Bảy: Ca đoàn Vinh Sơn Liêm.
• 9:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Niềm Tin.
• 11:00 am Chúa nhật: Ca đoàn Trầm Hương.
• 6:00 pm Chúa nhật Ca đoàn Đức Mẹ La Vang . 

1. Thứ Hai Tuần Thánh 11/04: Thánh Lễ Dầu tại Nhà 
thờ Chính tòa: 11:00 am. (Tại giáo xứ, không có lễ sáng)

2. Buổi chiều sau thánh lễ 6:00 sẽ có ngắm 15 Sự Thương 
Khó Chúa

3. Thứ Ba Tuần Thánh 12/04: 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 
(403) 280-8541)

4. Thứ Tư Tuần Thánh 13/04: 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)

5. Thứ Sáu lúc 10 giờ sáng 15/4.  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)

TAM NHẬT VƯỢT QUA: 14,15 và 16/04/2022

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (TIỆC LY) 14/04/2022

• LÚC 6 GIỜ CHIỀU: THÁNH LỄ DÀNH CHO THIẾU 
NHI. (CĐ Thiếu Nhi Thánh Thể)



 

• LÚC 8 GIỜ TỐI DÀNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Niềm Tin)

• SAU THÁNH LỄ 8 GIỜ, RƯỚC VÀ CHẦU DO CÁC 
ĐOÀN THỂ (CĐ Niềm Tin, Thiếu Nhi TT tung hoa)

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH 15/04/2022
• SÁNG: 10:00 giờ .GIÁO XỨ NGẮM DẤU ĐANH VÀ 
DÂNG HẠT.(Ban Phụng vụ)
• CHIỀU: 3:00 giờ. NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH CHO NGƯỜI LỚN. (CĐ Trầm Hương)
• CHIỀU: 6 :00 giờ: NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN 
THÁNH CHO THIẾU NHI.(CĐ Đức Mẹ La Vang)

3. LỄ VỌNG PHỤC SINH 16/04/2022
• 10 giờ sáng thứ Bảy Giáo Xứ đi đàng Thánh Giá Trọng 
Thể trong Nhà Thờ.
• 11 giờ 30 sáng tĩnh tâm Anh Chị Em Dự Tòng và người 
đỡ đầu. 12 giờ 30, ăn trưa. 1 giờ chiều Tập nghi thức và 
chuẩn bị lễ Vọng Phục Sinh
• 3 giờ chiều thứ Bảy , Giới Trẻ đi 14 chặng đàng Thánh 
Giá ngoài trời (Cha Phó và Ban Giới Trẻ sắp xếp)
• 8 GIỜ 30 TỐI THỨ BẢY, CÓ RỬA TỘI NGƯỜI LỚN 
(CĐ Vinh Sơn Liêm)

CÁC LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH
• 9:00 am , 11: am và 6:00 pm.

TIỀN THU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY  20/3/2022  
     
I. THÁNH LỄ THỨ BẢY 19/3/22
1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy  $     765.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều  thứ Bảy  $  1,785.00

II. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT  20/3/22   
 
1. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $  1,960.00 
2. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $  2,765.00
3. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $     650.00 

CỘNG CÁC LỄ    $ 7,925.00

Quỹ Xây Dựng    $ 1,959.00
Cha Trương Bửu Diệp    $     125.00
Bán Lon      $     141.50
Quảng cáo     $     500.00
Đổi 500 US     $   110.30 CA

TỔNG CỘNG    $ 10,760.80

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 20/3/2022 

610 A. C Vũ Quốc Việt   $1,000.00
190 Ô. B Cụ Nguyễn Xuân Linh  $600.00
54 A. C Đỗ Hòa & Nga   $500.00
Nguyễn Thi Kim & Bùi Jimmy     USD $500.00
502 Cụ Bà Trần Thị Tho   $450.00
8 Ô. B Cố Bùi Đắc Hùng  $200.00
147 Nguyễn Hùng Duy   $200.00
244 A. C Nguyễn Văn Châu   $200.00
266      $200.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm  $200.00
365 A. C Trần Quang & Thủy  $200.00
463 A. C Phạm Luyện & Thoa  $120.00
44 A. C Đinh Hãn & Tuyết  $100.00
276 Bà Phạm Cậy    $100.00
320 A. C Phan Trường & Hiền  $100.00
682 A. C Trần Ngô & Thu  $100.00
130 A. C Nguyễn Cẩn & Vui  $70.00
39 A. C Đào  Hòa & Minh  $60.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm  $60.00
509 Chị Nguyễn Anh Thúy Hằng $60.00
168 Ô. B Nguyễn Hội & Hường  $50.00
282 A. C Phạm Hải & Thủy  $50.00
338 Ô. B Trần Dũng & Thúy  $50.00
341 Ô. B Trần Đương & Huệ  $50.00
343 A. C Trần  Hà & Thảo  $50.00
367 Ô. B Trần  Hoàn & Mừng  $50.00
430 Cụ Bà Trần Bạch Yến  $50.00
441 A. C Phạm  Thoại & Thủy  $50.00
507 Chị Trịnh Mỹ Châu   $50.00
633 A. C Trần Trường & Hương  $50.00
663 Ô. B Đặng Quang & Thủy  $50.00
79 Ô. B Cụ Lê Hùng & Liên  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4

Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ trong tuần và bắt đầu vào tháng 
Tư 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 Bà Maria Phạm Thị Mai, 87 tuổi. Mất 3/4/2020. Lễ Chúa 
nhật 3/4/22.
2. Cụ Ông Giuse Trần Quang Siêu 89 tuổi. Mất 4/4/2012. Lễ thứ 
Hai ngày  4/4/22
3. Cụ Bà Maria Vũ Thị Nguyệt 76 tuổi. Mất 5/4/2000. Lễ thứ 
Ba 5/4/22.
4. Bà Maria Ngô Thị Hồng 68 tuổi. Mất 5//4/2005. Lễ thứ Ba 
5/4/22.
5. Ông Giuse Đặng Văn Đức 83 tuổi. Mất 7/4/2006. Lễ thứ Năm 
7/4/22.
6. Anh Phero Nguyễn Minh Marvin 53 tuổi. Mất 10/4/2018. Lễ 
Chúa nhật 10/4/22.



7. Chị Cecilia Teresa Trương Thị Bích Hiền 66 tuổi. Mất 
11/4/2021. Lễ thứ Hai 11/4/22.
8. Chị Maria Lâm Tố Nga 45 tuổi. Mất 11/04/1999. Lễ thứ Hai 
11/4/22
9. Cụ Ông Phao Lô Vũ Toàn 70 tuổi.  Mất 14/4/2004. Lễ thứ 
Năm  14/4/21.
10. Ông Giuse Bùi Thanh Thủy. Mất 14/4/2016. Lễ thứ Tư 
14/4/22
11. Cụ Bà Teresa Trần Thị Thơm 80 tuổi. Mất 20/4/2013. Lễ thứ 
Tư 20/4/22
12. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trầm 78.  Mất 22/4/2018. Lễ 
thứ Sáu 22/4/22.
13. Anh Gioan Kim Nguyễn Thanh Hiển 66 tuổi. Mất 24/4/21. 
Lễ Chúa nhật 24/4/22.
14. Anh Giuse Nguyễn Viết Minh 19 tuổi. Mất 28/4/2012. Lễ 
thứ Năm 28/4/22.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

Mùa Chay-Thời gian mở lòng ra 
cho Đấng là nguồn của lòng thương xót

“Mùa Chay”, hai từ ngữ này đã nói lên được tinh thần sống 
của người công giáo trong thời gian chuẩn bị bước vào tuần 
thánh, tuần cử hành con đường thương khó của Đức Kitô, và 
cuối cùng là mừng vui sự Phục Sinh của Ngài. Nhớ lại những 
năm tháng tuổi ấu thơ, tôi cũng được cha mẹ dạy cho tôi biết tập 
sống tinh thần của mùa Chay. Một hình ảnh mà tôi vẫn nhớ, đó 
là vào mùa Chay, chúng tôi phải kiêng thịt, phải ăn uống đạm 
bạc hơn, chẳng hạn như có bữa chỉ có chút rau và chén muối mè 
trên mâm cơm.
Hình ảnh của chén muối mè trên mâm cơm ngày đó dẫn bước tôi 
hôm nay đi vào một câu chuyện của muối :
Khao khát duy nhất của hạt muối là được xem thấy biển. Bằng 
mọi giá, nó muốn khám phá thế nào là biển… Ngày kia, nó ra 
đi… Vừa đến bờ biển, nó khám phá ra một cái gì mênh mông, 
xanh ngắt và sống động. Nó thốt lên: – Biển ơi, hãy nói đi, 
ngươi là ai?
Một đợt sóng trả lời: – Hãy chạm đến ta, rồi ngươi sẽ hiểu.
Hạt muối trườn mình xuống nước. Ô kìa, nó cảm thấy ngây 
ngất, niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn đứng 
vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẫn từ từ trong nước. 
Niềm vui dâng trào. Nó lại hỏi một lần nữa: – Biển ơi, hãy nói 
đi, ngươi là ai?
Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó và nó từ từ tan biến trong 
nước. Nó chợt reo vui lần cuối cùng: – Bây giờ ta mới hiểu thế 
nào là biển: biển là một phần của chính ta.
 “Biển là một phần của chính ta”.
Câu chuyện hạt muối khát khao tìm biển diễn tả tâm tình của tâm 
hồn khao khát đi tìm Chúa một cách mãnh liệt. Như hạt muối chỉ 
có thể hiểu được thế nào là biển khi nó “mở lòng” và lên đường 
đi tìm gặp biển, thì chúng ta chỉ có thể hiểu được Thiên Chúa khi 
chúng ta mở lòng mình và lên đường đi tìm gặp Chúa.

Nhưng cuộc gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta không chỉ dừng 
bước nơi việc “hiểu”. Hạt muối không chỉ hỏi biển: “Biển ơi, 
hãy nói đi, ngươi là ai?”, mà còn sẵn sàng để biển ôm ấp vào 
lòng. Cái ôm ấp của sự hiệp nhất, cái ôm ấp của tình yêu khát 
khao trở nên một, cái ôm ấp làm cho mình hòa tan thật sự, làm 
cho mình chết đi thật sự. Nhưng cái chết và sự hòa tan không 
làm cho “muối” biến mất khỏi sự sống này. Ngược lại, qua 
chính sự hòa tan đó, muối đã hiệp nhất với biển và muối nhận ra 
được chân lý cao quý và căn bản: “Bây giờ ta mới hiểu thế nào 
là biển: biển là một phần của chính ta”.
Đọc kỹ lại tâm tình của muối, sẽ khám phá được những điểm 
thú vị và đặc sắc. Đó là qua “cái hiểu”, muối đã khám phá được 
mối tương quan thân thương và gắn bó với biển, một tương quan 
thuộc về của tình yêu: “biển là một phần của chính ta”.
 “Thiên Chúa thuộc về định nghĩa của con người”.
Câu chuyện của muối nhắc nhớ tôi nhớ lại những suy tư rất căn 
bản của cha Alfred Delp, một linh mục dòng Tên bị giết bởi 
phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi bị giam hãm 
trong tù, Alfred đã viết những bài suy niệm rất tuyệt vời. Một 
trong những tâm tình cha Alfred để lại đó là: “Thiên Chúa thuộc 
về định nghĩa của con người”. Nghĩa là, nếu con người muốn đi 
tìm chính mình là ai, thì con người không thể “bỏ qua” Thiên 
Chúa được, hay nói đúng hơn, con người chỉ tìm được chính 
mình, con người chỉ là người thực sự, khi con người gặp gỡ 
được Thiên Chúa, khi con người “bước ra khỏi chính mình” và 
mở lòng mình ra để đi vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Nhưng 
cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không là cuộc gặp gỡ “giữa đường” 
hỏi thăm cho đúng phép lịch sự, cũng không là cuộc gặp gỡ của 
“nhu cầu khi nào cần thì mới đến thăm Chúa”, mà cuộc gặp gỡ 
với Thiên Chúa mang chiều kích thân tình, cuộc gặp gỡ thật cá 
nhân (personnel). Thật vậy, khi nào con người bước vào được 
cuộc gặp gỡ thân tình như thế với Thiên Chúa, thì con người 
mới có thể hiểu được Ngài, hiểu được mình. Và từ cái hiểu đó, 
chúng ta sẽ khám phá ra chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa 
giành cho chúng ta. Tình yêu đó nói với chúng ta rằng: “Con là 
một phần của chính Cha”.

Lm. Nguyễn ngọc Thế SJ


