
Bài đọc 1  Mk 5,1-4a
Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.

Đức Chúa phán thế này : “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong 
các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-
ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ 
mặc Ít-ra-en cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của 
người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào 
uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an 
cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính 
Người sẽ đem lại hoà bình.”

Bài đọc 2  Hr 10,5-10
Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, 
nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.  
Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như 
Sách Thánh đã chép về con.
Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, 
chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi 
Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ 
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CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - Ngày 19 Tháng 12, Năm 2021

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
Giuse Trần Thanh Hải .   .   .   .   .   . 403 608 0733
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn  .  .  .  .  .  .  .  . 403 615 9568
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 889 9872
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
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mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh 
hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm 
lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Tin Mừng  Lc 1,39-45
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, 
vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông 
Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa 
nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy 
lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn 
tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người 
phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được 
chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến 
với tôi thế này ? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em 
chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 
Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những 
gì Người đã nói với em.”

LỊCH PHỤNG VỤ
 
19. CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
 Mk 5,2-5a / Dt 10,5-10 / Lc 1,39-45

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Thiên Chúa đòi chúng ta phải làm những gì để xây dựng 
hòa bình?
T. Thiên Chúa đòi chúng ta phải làm những điều này: một là 
có sự bình an trong tâm hồn, không giận dữ oán thù người 
khác; hai là tìm mọi cách để ngăn ngừa chiến tranh; ba là 
kiên trì thực hiện công lý và tình huynh đệ. (GLHT,530)

CHIA SẺ
Một làng chài kia có hai xóm: xóm đầu làng và xóm cuối 
làng. Không hiểu vì oán ghét gì mà hai xóm chửi rủa nhau và 
vác dao, vác gậy thanh toán nhau. Trong lúc hỗn loạn, bỗng 
có một chiếc thuyền chở đầy người bị lật giữa dòng sông 
nước chảy xiết, người ta ngoi ngóp, sắp chết chìm giữa sông. 
Thấy thế, một ông lão hô to: “Ớ bà con ơi, thuyền chìm, mau 
cứu người như cứu hỏa”. Lúc ấy, dân ở hai xóm chài liền bỏ 
dao, bỏ gậy, nhào xuống sông cứu người, và đã đưa được tất 
cả lên bờ. Cứu được người, ai cũng vui vẻ và quên đi thù oán.
 Hòa bình là dấu hiệu của tình bác ái sống động.“Nơi nào có 
hòa bình, mọi thụ tạo có thể đạt tới yên tĩnh trong trật tự tốt”. 
(Thánh Toma Aquinô)
Nóng giận dẫn đến hận thù và muốn làm hại người thân cận. 
Điều đó đi ngược lại với sự bình an, sống xa công lý và làm 
mất tình huynh đệ. Thánh Phaolô đã dạy rằng: “Nóng giận, 
nhưng đừng phạm tội; chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn 
còn”. (Ep 4,26)

20. Thứ Hai. Is 7,10-14 / Lc 1,26-38
21. Thứ Ba. Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a) / Lc 1,39-45
22. Thứ Tư. 1Sm 1,24-28 / Lc 1,46-56
23. Thứ Năm. Ml 3,1-4.23-24 / Lc 1,57-66

 MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội 
Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ 
Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của 
Người; đó là Mùa Giáng Sinh. Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ 
giờ Kinh Chiều I lễ Chúa Giáng Sinh cho đến hết Chúa Nhật 
Lễ Hiển Linh, hoặc Chúa Nhật sau ngày 6 tháng giêng”. (AC 
32-33)
24. Thứ Sáu. 
Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16. Lc 1,67-79
Ban Chiều: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Tr)
Is 62,1-5 / Cv 13,16-17.22-25 / Mt 1,1-25
(hoặc Mt 1,18-25)
Lưu ý:
Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến 
chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể 
trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người” thì bái gối. (x. 
IM 137)
Trong ngày Lễ Giáng Sinh, các linh mục có thể cử hành hay 
đồng tế ba thánh lễ, và có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ 
này.  (x. GL 951,1)
25    22    Tm   Thứ Bảy
Lễ Giáng Sinh - Lễ trọng với tuần bát nhật
Lễ buộc - Lễ cầu cho giáo dân
Lễ đêm: Is 9,1-6 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14
Lễ rạng đông: Is 62,11-12 / Tt 3,4-7. Lc 2,15-20
Lễ ban ngày: Is 52,7-10 / Dt 1,1-6. Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-
5.9-14)   
Lưu ý:
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ 
thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành Thánh lễ 
an táng.
26    23    Tr     CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
Hc 3, 3-7.14-17a / Cl 3,12-21 / Lc 2,41-52

THÔNG BÁO
BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
NHIỆM KHÓA 2022-2024
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4 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN.
Kính thưa quý vị, chiếu theo quy chế Hội Đồng Mục Vụ 
Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm cứ 2 năm có cuộc bầu cử để 
chọ 4 thành viên cho niên khóa mới. Trong lần bầu cử này 
số người được tiến cử chỉ có 4 người:
1. Ông Phao-lô Nguyễn Ngọc Ánh.
2. Anh Vincent Liêm Nguyễn Michael.
3. Chị Maria Nguyễn Thị Minh Phương.
4. Ông Al-phon-sô Lê Châu Tuấn.
Hai tuần vừa qua 
I. Giai đoạn 1: Ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh đã tham 
khảo với quý vị Cố Vấn Ông Nguyễn Minh Hưng, Ông Đỗ 
Minh Sơn và Ông Bùi Đình Tân.Được biết nếu chỉ có 4 
người thì chọn trực tiếp vào làm thành viên Ban Thường Vụ 
cho niên khóa mới 2022-2024 mà không cần phải tổ chức 
bầu cử. 
II. Giai đoạn 2: Ông Đinh Minh Thọ trưởng Ban Bầu Cử 
đã phôn đến quý Hội Đoàn, Phong Trào, Ca Đoàn các Ban 
để xin tiến cử nhưng không có ứng viên. Theo thời gian 
quy định thì đúng 8 giờ tối thứ Sáu ngày 10/12/21 là kết 
thúc việc gửi ứng viên (không Hội Đoàn nào gửi ứng viên). 
Trong tuần lễ từ 12/12-18/12/21 này nếu ai có thắc mắc xin 
liên lạc trực tiếp với Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Ánh hay 
Anh Đinh Minh Thọ chủ tịch ủy ban Bầu Cử. Nếu ai nhận 
thấy 1 trong 4 người này với lòng nhiệt huyết, hy sinh phục 
vụ của họ nhưng vì một lỗi lầm liên quan đến giáo luật xin 
cho quý cha biết.
III. Giai đoạn 3: Từ ngày 12-15/12/21 Ông Đinh Minh Thọ 
1 một lần nữa phôn đến hỏi tất cả các Hội Đoàn, Ca Đoàn, 
Ban Ngành như sau
Thưa cha và các anh,
Con đã gọi và hỏi trưởng của các đoàn thể. Thay mặt cho 
hội của ông/bà có tín nhiệm và chấp nhận bốn thành viên 
mà cha tuyên bố trong các thánh vừa rồi, để họ thành lập 
HĐMV cho niên khoá 2022-2023? 
Yes= tín nhiệm và chấp nhận.
No= không tín nhiệm, không chấp nhận.
Kết quả:
1. ĐLMTT - ông cố Nguyễn Thành Tri - yes
2. HĐĐM - ông Đỗ Hoà - yes
3. HCBM Công giáo - bà cố Đỗ Hương - yes
4. Hội Mân Côi- bà Nuyễn Bích Ngọc - yes
5.  Cđ Trầm Hương – Ông Đinh Minh Thọ -yes
6. Cđ Niềm Tin- ông Đức - yes
7. Cđ ĐMLV - cô Nguyễn Kiên Trinh - yes
8. Ban Giáo Lý Đức tin - ông Nguyễn Duy- yes
9. Ban Phụng Vụ - ông Đặng Ngọc - yes

10. Ban công bố lời Chúa - ông Nguyễn Duy - yes
11. Cđ VSL Ông Nguyễn Tú - Yes
12. Thiếu nhi Thánh Thể không liên lạc được (đi vắng xa)
13. Hội Legio Marie Ông Dương Hà - Yes
14. Thăng Tiến Hôn Nhân (Chị Ngân) - Yes
15. Đoàn Knight Columbus Ông Tuấn?? 

Con Thọ Đinh

HIỆP SĨ ĐOÀN 174747 HỌP LÚC 10:20 SÁNG 
CHÚA NHẬT 19/12/2021

Ban Chấp Hành Hiêp Sĩ Đoàn 174747 thân mời quý 
thành viên của hội tham dự buổi họp vào lúc 10 giờ 20 
sáng Chúa nhật 19/12/21 để cùng cầu nguyện và họp 
bàn chương trình giúp người nghèo trong những ngày 
sắp tới. Thân mời. Alphong Lê Châu Tuấn

MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI VÀO NGÀY LỄ THÁNH 
GIA THẤT 26/12/2021

Kính thưa quý gia đình, thứ Hai ngày 29/11/21, cha xứ 
đã gửi danh sách 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. Vào thờ gian sắp tới (1 tuần trước 
lễ Thánh Gia), Chị Ngân trong phong trào Thăng Tiến 
Hôn Nhân cũng là trưởng ban tổ chức sẽ phôn đến từng 
gia đình để thông báo và sắp xếp chương trình thánh lễ 
Kỷ Niệm ngày thành hôn cho quý vị hoặc nếu quý vị 
nào muốn biết thêm chi tiết về việc tổ chức này xin phôn 
(587) 890-3226. Kính báo.

LỊCH GIẢI TỘI CHUẨN BỊ GIÁNG SINH 2021

Kính thưa quý vị, do hiện tình dịch bệnh vẫn còn tại 
Thành Phố Calgary. Cho đến nay Giáo Phận Calgary chỉ 
khuyến khích các linh mục và giáo dân cho việc hòa giải 
với Chúa và với nhau qua Bí Tích Giải Tội. Sau đây là 
lịch trình giải tội cho Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 

* Thứ Sáu ngày 17/12/21: 6:30 PM quý cha đến giải tội.

* Thứ Bảy 18/12/21: 6:45 quý cha đến giải tội.

* Chúa nhật 19/12/21: 12:00 PM quý cha đến giải tội.

3. Kể từ nay, hai cha sẽ giải tội trước các thánh lễ Chúa 
nhật 30 phút, ngày thường 15 phút.

QUỸ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO TRONG MÙA VỌNG
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Vì đại dịch đang còn gia tăng tại Việt Nam, việc giúp 
đỡ cho chén gạo người nghèo năm nay tùy thuộc vào 
những thành phố có nguy cơ dịch bệnh cao. Do đó sau 
khi thu được số tài chánh do sự giúp góp của quý vị, 
chúng con sẽ dựa trên những nơi có nhu cầu cần thiết 
hơn để giúp đỡ cho họ. Nếu gia đình nào biết những 
giáo xứ đang bị hoàn cảnh bệnh dịch tăng cao xin cho 
chúng con biết để chúng con liên lạc trực tiếp với các 
giáo xứ ấy.

GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2021.

Kính thưa quý vị, chúng ta cùng cảm tạ Chúa , trong năm nay 
giáo xứ sẽ có 8 Anh Chị Em đang học Giáo Ký Dự Tòng do hai 
cha, hai Anh Phan Thạch và Đinh Hòa hướng dẫn. 

Sau đây là danh sách Anh Chị Em Giáo Lý Dự Tòng niên khóa 
2021-2022

1. Nguyễn Hoàng Ngọc Hiếu.
2. Nguyễn Thị Hồng
3. Trịnh Nhi
4. Nguyễn Thị Kim Phụng.
5. Nguyễn Ngọc Sơn.
6. Vũ Quang Huy
7. Tạ Bích Trâm.
8. Lý Huê Huê.

Vào thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 8 giờ, chúng con sẽ giới 
thiệu quý Anh Chị Em này với Cộng Đoàn . 

Cũng vậy, có 1 Anh tên là Nguyễn Long Quân, trước thời gian 
bị Covid  năm 2019 Anh đã học chương trình Giáo Lý Dự 
Tòng và đã về Việt Nam và chưa được Rửa Tội. Nay Anh đã 
trở lại Calgary và vào đầu năm sẽ đi học tại Regiana nên chúng 
con sẽ Rửa Tội và Thêm Sức cho Anh vào đêm Giáng Sinh. 
Xin Cộng Đoàn cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho 
những Anh Chị Em này luôn hăng say tiến bước con đường 
theo Chúa qua việc tham dự các lớp Dự Tòng trong Giáo xứ 
của chúng ta , rất hy vọng Anh Chị Em sẽ được lãnh nhận các 
Bí Tích vào đêm Vọng Phục Sinh năm 2022. 

GIÁO PHẬN KONTUM Ngày 14/ 12/2021
GIALAI- VIỆT NAM
Kính Gởi: CHA CHÁNH XỨ và HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ 
CÙNG BÀ CON GIÁO DÂN
Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm.
Con là linh mục Guse Trần Sĩ Tín CSsR, thừa sai phục vụ anh 
chị em sắc tộc Jrai, Bahnar ở Gialai 52 năm. Con xin thay 
mặt các gia đình đang bị cách ly do Covid, xin chân thành 
cám ơn Cha, Hội Đồng Giáo Xứ cùng bà con giáo dân trong 
giáo xứ của Cha đã rộng tay chia sẻ ‘CHÉN CƠM CHÚA 
HÀI ĐỒNG” cho các cháu mồ côi người sắc tộc của chúng 
con trong những thời gian qua và bây giờ lại sẵn sàng giúp đỡ 
chúng con

trong trong gia đoạn Covid khó khăn này. Sau hơn 4 tháng bị 
thất nghiệp và bị kẹt ở Miền Nam do Covid nhiều anh chị em 
đã đi bộ hay đi honđa quay về lại Gialai, vượt qua hơn 500km 
vì không có xe đò! Sau khi về tới Gialai, họ phải cách ly tập 
trung 2 tuần và sau đó phải tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 2 
tuần nữa. Người sắc tộc thường có những sinh hoạt tập thể như 
làm đổi công trong việc đồng áng, vì vậy dịch bệnh covid lây 
lan trong cộng đồng rất nhanh. Nhiều nơi phải cách ly cả làng!
Vì vậy chúng con rất vui mừng khi nghe cô Thiên Phước báo 
rằng cha và anh chị em giáo dân trong xứ sẵn lòng chia sẽ 
“CHÉN CƠM CHÚA HÀI ĐỒNG’ năm nay cho các gia đình 
đang bị cách ly vì covid!
Mùa Vọng và Giáng Sinh, Năm Mới cũng sắp đến chúng con 
xin thay mặt các gia đình đang bị cách ly, xin chân thành cám 
ơn và kính chúc Cha, Hội Đồng Giáo Xứ cùng bà con giáo dân 
của Cha luôn an vui, khoẻ mạnh. Chuá Yêsu đã nói rằng: “Ai 
làm cho một anh chị em bé nhỏ là làm cho chính Ta” nên Ngài 
sẽ luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp Qúi vị đã làm cho các gia 
đình đang gặp khó khăn vì Covid hôm nay. 
Xin chân thành cám ơn
Lm. Giuse Trần Sĩ Tín CSsR.

TIỀN THU CHÚA NHẬT III MV 12/12/2021  

1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy $     340.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy $     595.00.
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật $  1,930.00 
4. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $  1,400.00
5. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $      915.00

CỘNG CÁC LỄ    $  5,180.00
Quỹ Xây Dựng    $     920.00
Bán hàng     $  2,200.00
Ban Giáo Lý (Chị Lê Minh & Chị Bùi Nhung gửi lại 
      $  9,000.00
Quảng Cáo : Tiệm Kenatic   $     450.00
Quảng Cáo : Western Nail   $     400.00
Quảng Cáo: Advance    $     300.00
Gửi tiền sửa hàng rào #643   $  1,000.00
Linh Đài Đức Mẹ La Vang #362  $  1,000.00 
   
TỔNG CỘNG     $18,350.00

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 12/12/2021 

362 A. C Trần  Phát @ Loan $1,000.00
643 A. C Trương Thăng & Oanh $1,000.00
604 Ô. B Đinh Duy Thuần  $600.00
72 A. C Nguyễn  Lương & Xuân $320.00
277 A. C Phạm  Châu & Sâm $200.00
361 A. C Hồ  Bổn & Oai  $200.00
351 Ô.B Trần  Hưng & Thơm $150.00
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441 A. C Phạm  Thoại & Thủy $110.00
87 Cụ Bà Lê Thị Đào  $100.00
124 A. C Nguyễn Bảo & Hải $100.00
179 A. C Nguyễn Khoa & Đào $100.00
206 A. C Nguyễn Nhi & Nga $100.00
215 Ô. B Nguyễn Phong & Oanh $100.00
220 A. C Nguyễn Phương & Hạnh $100.00
276 Bà Phạm Cậy   $100.00
420 A. C Vũ  Trung & Trân  $100.00
450 A. C Lưu Khải & Uyên $100.00
676 A. C Nguyễn  Sơn & Tâm $100.00
84 A. C Lâm Thanh & Đồng $90.00
297 A. C Phạm  Lưu & Thủy $70.00
318 A. C Phan  Thạch & Trâm $60.00
697 A. C Ninh  Phi & Nhung $60.00
36 A. C Đinh Hiệp & Oanh $50.00
195 Cụ Bà Nguyễn Thị Mến $50.00
251 A. C Cố Nguyễn  Tri & HỒng $50.00
338 A. C Trần Dũng & Thúy $50.00
343 A. C Trần  Hà & Thảo  $50.00
380 Cô Trịnh Mỹ Hương  $50.00
426 Ông Vũ Đình Long  $50.00
567 Chị Nguyễn Thị Thu Trang $50.00
640 Chị Lê Thị Vân  $50.00
663 Ô. B Đặng Quang & Thủy $50.00
675 Anh Nguyễn Văn Hiệp  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 12

Qúy Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất 
của từng người trong giáo xứ. Kính mời quý gia đình có 
những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian 
đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nếu trong danh 
sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để sửa 
chữa ngay. Kính báo.
1. Cụ Cố Giuse Nguyễn Hồng Rạng 85 tuổi. Mất 
19/12/2009. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều Chúa nhật 19/12/21.
2. Chị Maria Nguyễn Thị Khơi 47 tuổi. Mất 21/12/1997. 
Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Hai 21/12/20.
3. Ông Gioan B. Lương Quân Nhiên 88 tuổi. Mất 
26/12/2011. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều Chúa nhật 26/12/21.
4. Cô Maria Lê Hoàng Khánh Nguyên 36 tuổi. Mất 
28/12/2015. Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Ba 28/12/21.
5. Bà Maria Nguyễn Thị Mới 86 tuổi. 28/12/2012. Dâng lễ 
thứ Ba 28/12/21.
6. Ông Đa Minh Nguyễn Văn Nhường. Mất 28/12/1968. 
Dâng lễ lúc 6 giờ chiều thứ Ba 28/12/21.

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

Việc rời nhà thờ 
ngay sau Rước lễ 
là sai như thế nào?

Đây là một vấn đề “muôn thuở”, nhưng người ta phải giải 
quyết nó bằng sự kiên nhẫn, bằng cách hãy lên tiếng “lúc 
thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (opportune et 
inopportune, 2 Tm 4, 2) như Thánh Phaolô nói, cho đến 
khi kết quả tốt đạt được.

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến câu chuyện của một linh mục 
thánh thiện. Linh mục này có cùng vấn đề như thế với một 
trong các giáo dân mộ đạo của mình. Họ tham dự thánh lễ 
hàng ngày nhưng lại rời nhà thờ ra về ngay lập tức sau khi 
rước lễ. Cha đã giải quyết vấn đề bằng cách bảo hai chú 
giúp lễ cầm đèn nến sáng đi hai bên ông ấy, khi ông ấy đi 
ra khỏi nhà thờ và cùng đi với ông cho đến khi ông lên xe 
ra về.

Sau ba ngày sự việc cứ diễn ra như thế, ngưởi giáo dân lịch 
lãm ấy cảm thấy bối rối và lấy làm lạ, nên xin cha xứ giải 
thích sự việc. Cha trả lời rằng bởi vì Chúa Kitô vẫn còn 
hiện diện trong ông khi ông rời khỏi nhà thờ, nên sự hiện 
diện của ông cần được tôn vinh bằng đèn nến thắp sáng. 
Không cần phải nói thêm gì nữa, kể từ đó người ấy không 
bao giờ ra về sớm nữa.

Giai thoại này có thể được sử dụng như là một điểm khởi 
đầu cho vị linh mục, để giải thích với giáo dân về tầm quan 
trọng của việc tạ ơn vì hồng ân của Thánh Lễ, của việc 
được Lời Chúa dưỡng nuôi, của việc tham dự vào hy tế độc 
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nhất của Chúa Kitô, và của việc Rước lễ.

Điều này cũng đòi hỏi phải một khoảng thời gian thực sự 
thinh lặng sau bài thánh ca hiệp lễ, và linh mục, phó tế và 
các thừa tác viên khác cần làm gương cho giáo dân, bằng 
cách ngồi thinh lặng chiêm niệm trong 2-3 phút.

Vào lúc này, linh mục có thể giúp giáo dân bằng suy niệm 
một lời kinh tạ ơn ngắn gọn. Điều này đặc biệt là có hiệu 
quả trong các Thánh lễ dành cho thiếu nhi, vì trong khi lời 
kinh được hướng tới cách rõ ràng cho trẻ em, nó cũng có 
ích cho người lớn nữa.

Một điểm khác cần được nhấn mạnh là tầm quan trọng 
của việc tham dự trọn Thánh Lễ. Có nhiều hình ảnh tạo 
hình để minh họa cho điều này, nhưng đa số có thể hiểu 
một việc đơn giản là nếu ông chủ của họ, hoặc thị trưởng 
địa phương chẳng hạn, triệu tập họ đến dự một cuộc họp, 
họ sẽ không dám ra về, trước khi người chủ ấy chính thức 
kết thúc buổi họp. Thậm chí điều này còn là đúng hơn khi 
người cha người mẹ, anh chị em ruột hoặc người bạn thân 
mời chúng ta dành thì giờ ở bên họ.

Nếu chúng ta ứng xử như vậy trước các người khác và các 
mối quan hệ, thì điều này cần phải đúng hơn nhiều khi 
người chủ của chúng ta là Chúa Cha tạo dựng nên ta, Chúa 
Con chết và phục sinh vì chúng ta, và Chúa Thánh Thần 
ban sự sống cho chúng ta.

O D Y S S E Y
A U T O  R E P A I R  &  T I R E

Sửa Xe Chuyên Nghiệp * Kỹ Lưỡng * Giá Hợp Lý
Chuyên sửa chữa, bảo trì máy móc cho tất cả các loại xe Âu - Mỹ - Nhật - Hàn Quốc

Kiểm tra bảo hiểm, trước khi mua hay bán, xe ngoài tỉnh hoặc từ Mỹ
125-1725 32 Ave NE           Tel: 403-230-6889 (Thành hoặc Tuân)

Hân hạnh phục vụ qúy khách!
Odyssey would like to support the church by offering 10% to all staff and volunteers. As well, 5% will go back to 

St. Vincent Liem Parish (parishioners just need to mention they are from St. Vincent Liem Parish

Chúng ta hãy bỏ phép lịch sự qua một bên, và trở về với sự 
tạ ơn. Thánh Lễ là một cái mà chúng ta cùng cử hành với 
nhau với tư cách là Giáo Hội, và với tư cách là một cộng 
đoàn thờ phượng được hiệp nhất với Chúa Kitô qua vị linh 
mục. Do đó, thánh lễ không chỉ là một cái mà chúng ta cử 
hành với tư cách cá nhân Kitô hữu.

Trong cùng một cách thức như vậy, việc tạ ơn của chúng 
ta cho Thánh Lễ không thể được giản lược vào lĩnh vực 
cá nhân, nhưng phải được thực hiện với tư cách Giáo Hội. 
Việc tạ ơn tập thể này được làm qua vị linh mục trong lời 
nguyện kết lễ, mà tất cả đồng thanh thưa “Amen”.

Cuối cùng, Thánh Lễ được kết hiệp mật thiết với 
đời sống và sứ mạng của Kitô hữu. Nghi thức kết 
lễ (phép lành và lời chúc đi bình an) sai chúng ta 
ra về để thông chuyển cho anh chị em mình những 
gì chúng ta đã nhận được. Do đó, nếu chúng ta rời 
nhà thờ ngay sau khi Rước Lễ, thì chúng ta mất đi 
thành phần quan trọng của đời sống thiêng liêng 
của chúng ta.

Về một quan điểm vật chất, người ta cũng có thể 
thấy liệu có động lực hữu hình nào làm cho người 
ta rời nhà thờ sớm chăng. Sợ bị kẹt xe ở bãi xe 
chăng? Giờ hai thánh lễ quá gần nhau chăng? Nếu 
thực sự có sự bất tiện liên quan như thế, thì một 

mình thần học là không hiệu quà trong việc thay đổi thói 
quen của người ta, cho đến khi các bất tiện ấy được giải 
quyết trước đã.

Nguồn: Báo Công Giáo 24h


