
Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm A

Bài đ丑c 1Cv 6,1-7
Bài trích sách Công vつ Tông Aげ.
Th運i đó, khi s嘘 môn đ羽 thêm đông, thì các tín h英u Do-thái theo v<n hoá Hy-l衣p kêu 
trách nh英ng tín h英u Do-thái b違n x泳, vì trong vi羽c phân phát l逢挨ng th詠c h茨ng ngày, các 
bà goá trong nhóm h丑 b鵜 b臼 quên. B荏i th院, Nhóm M逢運i Hai tri羽u t壱p toàn th吋 các môn 
đ羽 và nói : “Chúng tôi mà b臼 vi羽c rao gi違ng L運i Thiên Chúa đ吋 lo vi羽c <n u嘘ng, là đi隠u 
không ph違i. V壱y, th逢a anh em, anh em hãy tìm trong c瓜ng đoàn b違y ng逢運i đ逢嬰c ti院ng 
t嘘t, đ亥y Th亥n Khí và khôn ngoan, r欝i chúng tôi s胤 c逸t đ員t h丑 làm công vi羽c đó. Còn 
chúng tôi, chúng tôi s胤 chuyên lo c亥u nguy羽n và ph映c v映 L運i Thiên Chúa.” A隠 ngh鵜 
trên đ逢嬰c m丑i ng逢運i tán thành. H丑 ch丑n ông Tê-pha-nô, m瓜t ng逢運i đ亥y lòng tin và đ亥y 
Thánh Th亥n, cùng v噂i các ông Phi-líp-phê, P挨-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na 
và ông Ni-cô-la, m瓜t ng逢運i ngo衣i quê An-ti-ô-khi-a đã theo đ衣o Do-thái. H丑 đ逢a các 

Tin Mục Vụ

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 1

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

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

HｿI ĐｹNG MﾋC Vﾋ 
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 9668

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng . . . . . . . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  . . . 403 262 1078

GIÁO Xﾏ THÁNH VINH SbN 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

Ngày 10 Tháng 05, Năm 2020 
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ông ra tr逢噂c m員t các Tông A欝. Sau khi c亥u nguy羽n, các 
Tông A欝 đ員t tay trên các ông.
L運i Thiên Chúa v磯n lan tràn, và t衣i Giê-ru-sa-lem, s嘘 các 
môn đ羽 t<ng thêm r医t nhi隠u, l衣i c┡ng có m瓜t đám r医t đông 
các t逢 t院 đón nh壱n đ泳c tin.

Aáp ca Tv 32,1-2.4-5.18-19 (A. c.22) 
A. Xin đ鰻 tình th逢挨ng xu嘘ng chúng con, l衣y Chúa,
nh逢 chúng con h茨ng trông c壱y n挨i Ngài.

Ng逢運i công chính, hãy reo hò m瑛ng Chúa,
k飲 ngay lành, nào c医t ti院ng ng嬰i khen.
T衣 挨n Chúa, gieo v衣n ti院ng đàn c亥m,
kính m瑛ng Ng逢運i, g違y muôn cung đàn s逸t.

A.Xin đ鰻 tình th逢挨ng xu嘘ng chúng con, l衣y Chúa,
nh逢 chúng con h茨ng trông c壱y n挨i Ngài.

Vì l運i Chúa phán qu違 là ngay th鰯ng,
m丑i vi羽c Chúa làm đ隠u đáng c壱y tin.
Chúa yêu thích đi隠u công minh chính tr詠c,
tình th逢挨ng Chúa chan hoà m員t đ医t.

A.Xin đ鰻 tình th逢挨ng xu嘘ng chúng con, l衣y Chúa,
nh逢 chúng con h茨ng trông c壱y n挨i Ngài.

Chúa đ吋 m逸t trông nom ng逢運i kính s嬰 Chúa,
k飲 trông c壱y vào lòng Chúa yêu th逢挨ng,
h亥u c泳u h丑 kh臼i tay th亥n ch院t
và nuôi s嘘ng trong bu鰻i c挨 hàn.

A.Xin đ鰻 tình th逢挨ng xu嘘ng chúng con, l衣y Chúa,
nh逢 chúng con h茨ng trông c壱y n挨i Ngài.

Bài đ丑c 21 Pr 2,4-9
Bài trích th⇔ thと nhＸt cてa thánh Phê-rô tông đげ.
Anh em thân m院n, anh em hãy ti院n l衣i g亥n A泳c Ki-tô, 
viên đá s嘘ng đ瓜ng b鵜 ng逢運i ta lo衣i b臼, nh逢ng đã đ逢嬰c 
Thiên Chúa ch丑n l詠a và coi là quý giá. Hãy đ吋 Thiên 
Chúa dùng anh em nh逢 nh英ng viên đá s嘘ng đ瓜ng mà xây 
nên ngôi A隠n Th運 thiêng liêng, và hãy đ吋 Thiên Chúa 
đ員t anh em làm hàng t逢 t院 thánh, dâng nh英ng l宇 t院 thiêng 
liêng đ姻p lòng Ng逢運i nh運 A泳c Giê-su Ki-tô. Qu違 th壱t, có 
l運i Kinh Thánh chép : Này đây Ta đ員t t衣i Xi-on m瓜t viên 
đá quý đ逢嬰c l詠a ch丑n, làm đá t違ng góc t逢運ng : k飲 tin vào 
đó s胤 không ph違i th医t v丑ng.
V壱y vinh d詠 cho anh em là nh英ng ng逢運i tin, còn đ嘘i v噂i 
nh英ng k飲 không tin, thì viên đá th嬰 xây lo衣i b臼 đã tr荏 

nên đá t違ng góc t逢運ng, và c┡ng là viên đá làm cho v医p, 
t違ng đá làm cho ngã. H丑 đã v医p ngã vì không tin vào L運i 
Chúa. S嘘 ph壱n c栄a h丑 là nh逢 v壱y.
Còn anh em, anh em là gi嘘ng nòi đ逢嬰c tuy吋n ch丑n, là 
hàng t逢 t院 v逢挨ng gi違, là dân thánh, dân riêng c栄a Thiên 
Chúa, đ吋 loan truy隠n nh英ng k┻ công c栄a Ng逢運i, A医ng 
đã g丑i anh em ra kh臼i mi隠n u t嘘i, vào n挨i đ亥y ánh sáng 
di羽u huy隠n.

Tung hô Tin M瑛ng  Ga 14,6
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Chính Th亥y là con 
đ逢運ng, là s詠 th壱t và là s詠 s嘘ng. Không ai có th吋 đ院n v噂i 
Chúa Cha mà không qua Th亥y.” Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng  Ga 14,1-12

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi 医y, A泳c Giê-su nói v噂i các môn đ羽 r茨ng : “Anh em 
đ瑛ng xao xuy院n ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào 
Th亥y. Trong nhà Cha Th亥y, có nhi隠u ch厩 荏 ; n院u không, 
Th亥y đã nói v噂i anh em r欝i, vì Th亥y đi d丑n ch厩 cho anh 
em. N院u Th亥y đi d丑n ch厩 cho anh em, thì Th亥y l衣i đ院n và 
đem anh em v隠 v噂i Th亥y, đ吋 Th亥y 荏 đâu, anh em c┡ng 荏 
đó. Và Th亥y đi đâu, thì anh em bi院t đ逢運ng r欝i.”

Ông Tô-ma nói v噂i A泳c Giê-su : “Th逢a Th亥y, chúng con 
không bi院t Th亥y đi đâu, làm sao chúng con bi院t đ逢嬰c 
đ逢運ng ?” A泳c Giê-su đáp : “Chính Th亥y là con đ逢運ng, là 
s詠 th壱t và là s詠 s嘘ng. Không ai có th吋 đ院n v噂i Chúa Cha 
mà không qua Th亥y. N院u anh em bi院t Th亥y, anh em c┡ng 
bi院t Cha Th亥y. Ngay t瑛 bây gi運, anh em bi院t Ng逢運i và đã 
th医y Ng逢運i.”

Ông Phi-líp-phê nói : “Th逢a Th亥y, xin t臼 cho chúng con 
th医y Chúa Cha, nh逢 th院 là chúng con mãn nguy羽n.” A泳c 
Giê-su tr違 l運i : “Th亥y 荏 v噂i anh em b医y lâu, th院 mà anh 
Phi-líp-phê, anh ch逢a bi院t Th亥y 逢 ? Ai th医y Th亥y là th医y 
Chúa Cha. Sao anh l衣i nói : ‘Xin t臼 cho chúng con th医y 
Chúa Cha’ ? Anh không tin r茨ng Th亥y 荏 trong Chúa Cha 
và Chúa Cha 荏 trong Th亥y sao ? Các l運i Th亥y nói v噂i anh 
em, Th亥y không t詠 mình nói ra. Nh逢ng Chúa Cha, A医ng 
luôn 荏 trong Th亥y, chính Ng逢運i làm nh英ng vi羽c c栄a mình. 
Anh em hãy tin Th亥y : Th亥y 荏 trong Chúa Cha và Chúa 
Cha 荏 trong Th亥y ; b茨ng không thì hãy tin vì công vi羽c 
Th亥y làm. Th壱t, Th亥y b違o th壱t anh em, ai tin vào Th亥y, thì 
ng逢運i đó c┡ng s胤 làm đ逢嬰c nh英ng vi羽c Th亥y làm. Ng逢運i 
đó còn làm nh英ng vi羽c l噂n h挨n n英a, b荏i vì Th亥y đ院n cùng 
Chúa Cha.”
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Ca hi羽p l宇  Ga 15,1.5
Chúa nói :
“Th亥y là cây nho th壱t, anh em là cành ; ai luôn k院t h嬰p 
v噂i Th亥y và Th亥y luôn k院t h嬰p v噂i ng逢運i 医y, thì ng逢運i 医y 
sinh hoa k院t qu違 d欝i dào.” Ha-lê-lui-a.

L卯CH TRONG TU井N
10  CHÚA NH一T 5 MÙA PH影C SINH. Cv 6,1-7; 1 Pr 
2,4-9; Ga 14,1-12. Thánh v鵜nh tu亥n 1

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. 愛n Chúa Thánh Th亥n là gì?

T. 愛n Chúa Thánh Th亥n là nh英ng xu h逢噂ng th逢運ng xuy-
ên, giúp chúng ta d宇 dàng tuân theo s詠 h逢噂ng d磯n c栄a 
Thiên Chúa.

H. Có m医y 挨n Chúa Thánh Th亥n?

T. Có b違y 挨n Chúa Thánh Th亥n: M瓜t là 挨n Khôn ngoan; 
Hai là 挨n Hi吋u bi院t; Ba là 挨n Thông minh; B嘘n là 挨n Lo 
li羽u; N<m là 挨n S泳c m衣nh; Sáu là 挨n A衣o đ泳c; B違y là 挨n 
Kính s嬰 Chúa.

CHIA S引

愛n Chúa r医t c亥n thi院t cho đ運i s嘘ng. Chúa Giêsu d衣y r茨ng: 
“Không có Th亥y chúng con ch鰯ng làm đ逢嬰c vi羽c gì” (Ga 
15, 5). Và vua thánh Aavid c┡ng d衣y: “N院u Chúa không 
xây nhà thì nh英ng ng逢運i th嬰 n隠 lu嘘ng công vô ích. N院u 
Chúa không gi英 đ欝n thì nh英ng ng逢運i lính gác c┡ng u鰻ng 
công” (Tv 127,1).

Chúa Cha đã hoàn t医t công vi羽c sáng t衣o. Chúa Con ch鵜u 
ch院t đ吋 c泳u chu瓜c con ng逢運i. Chúng ta đang s嘘ng trong 
th運i đ衣i c栄a Chúa Thánh Th亥n. Hãy n<ng c亥u kh育n v噂i 
Ng逢運i, đ吋 Ng逢運i ban cho chúng ta nh英ng 挨n c亥n thi院t.

B違y 挨n Chúa Thánh th亥n là b違y h欝ng ân c栄a Ngài giúp 
ta nên gi嘘ng Chúa Kitô trong t逢 t逢荏ng, l運i nói và hành 
đ瓜ng, đ欝ng th運i còn giúp các tín h英u d宇 dàng vâng ph映c 
Thánh ý Chúa cách mau m逸n.

11  Th泳 Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

12  Th泳 Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a

13  Th泳 T逢. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8 A泳c M姻 Fatima.

14  Th泳 N<m. THÁNH MATTHIA TÔNG A唄. L宇 kính. 
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17

15  Th泳 Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

16  Th泳 B違y. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
 
17  CHÚA NH一T 6 MÙA PH影C SINH. Cv 8,5-8.14-
17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21 Thánh v鵜nh tu亥n 2

TI陰N THU CHÚA NH一T IV PH影C SINH 3-5-2020 
(không có l宇)

NH頴NG NG姶云I GIÚP GIÁO X永 TRONG TU井N

Các ch英 vi院t t逸t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti隠n m員t: Tm

1. Ô. B Bùi Hu羽 & Ng丑c(Tm)#7  1,200.00

2. A. C Ph衣m Ben & Kim (Ck)#273  1,000.00

3. A.C Ainh H逢ng & Hi隠n (Ck)#631  $500.00

4. A. C Lê Tu医n & Ng丑c (Ck)#105  $400.00

5. Bác Lê Cát Aào (Tm)  #87  $300.00

6. A. C Nguy宇n C育n & Vui (Tm)#130 $300.00

7. A.C Ph衣m Châu & Sâm (Ck) #277 $300.00

8. Th逸ng Nguy宇n & Trâm (Ck)#232  $300.00

9. A. C Ph衣m Luy院n & Thoa (Tm) #463 $200.00

10. (Ck) #266     $200.00.

11. Bác Nguy宇n Th鵜 M壱n   (Tm)      #295 $200.00

12. A. C Ph衣m Ng丑c Tánh (Ck)#303  $200.00

13. A. C Mai & Thi (Tm) #561  $200.00

14. Ô. B Ph衣m Th逢運ng & H逢挨ng (Ck)#306 $200.00

15. Ô.B Nguy宇n Th衣ch & Thanh (Ck)#231  $200.00

16.A.C Phan Th衣ch & Trâm (Ck)#318 $180.00

17.A.C Nguy宇n Thành & Liên  (Tm)#295  $150.00

18.A.C Tr亥n Randy & Di羽u Nga (Tm)#492 $150.00

19. Bác D逢嬰ng Th鵜 Nhung (Tm)#69  $140.00

20. Ch鵜 Nguy宇n H欝ng Aào (Tm)#444 $100.00

21. A.C Nguy宇n Hi羽p & Tuy院t  (Tm)#160 $100.00

22.A. C Ph衣m Nhân & Huy隠n  (Tm) #392 $100.00

23.Ô C嘘 Nguy宇n Quang Thanh (Tm) #216 $100.00
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24.A.C Nguy宇n H瓜i & H逢挨ng  (Ck) #168 $100.00

25.A.C T衣 Kh逢挨ng & Hi隠n (Ck)#325 $100.00

26.A.C Nguy宇n Mi院n & Thanh (Tm)#173 $100.00

27.Tr亥n Paul  (Thìn)   (Tm) #187  $90.00

28.A. C  Ph衣m Hùng & Dung (Tm)#287 $90.00

29.Bác Nguy宇n Th鵜 N映 (Tm) #209  $50.00

30. Anh V┡ Hi院u (Tm)  #543  $50.00

31. Ch鵜 Cao Th鵜 Hu羽 (Tm)#12  $50.00 

32. Anh Nguy宇n Aông (Tm)  #556  $40.00

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N   $7,290.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C曳 
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 
TRONG C愛N A萎I D卯CH. 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).

M洩NG NGÀY HI陰N M郁U

Hôm nay, Chúa Nh壱t, ngày 10 tháng 5, Giáo x泳 xin g穎i 
l運i chúc m瑛ng đ院n quýBà. Nguy羽n xin tình yêu Thiên 
Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a M姻 La Vang, Thánh Vinh S挨n 
Liêm, chúc lành và tr違 công cho các b壱c làm m姻, còn 
s嘘ng c┡ng nh逢 đã qua đ運i, và xin cho các con cái bi院t 
s嘘ng. trong tâm tình bi院t 挨n b壱c sinh thành. Chúng con 
luôn c亥u n guy羽n cho quý Ng逢運i M姻 .

XIN Y韻M TR営 TÀI CHÁNH A蔭N GIÁO X永  QUA BAO 
TH姶 THÁNG 5/2020

Trong tu亥n qua, Giáo x泳 đã g荏i các bao th逢 xin l宇 và các 
phong th逢 có đ鵜a ch雨 c栄a Giáo x泳 đ吋 quí v鵜 tùy nghi s穎 
d映ng khi g荏i các đóng góp v隠 cho Giáo x泳. Quí v鵜 có th吋 
b臼 các phong bì đóng góp có s嘘 danh b瓜 c栄a gia đình quí 
v鵜 cùng v噂i ngân phi院u và bao th逢 xin l宇 vào các phong 
th逢 có đ鵜a ch雨 c栄a Giáo x泳.

L⇔u ý: Xin đなng bぎ tiｚn mｐt vào phong bì mà chえ dùng 
ngân phiｘu.

Hay g丑i đi羽n tho衣i cho chúng con bi院t đ吋 nh壱n, ho員c 
quý thành viên  H瓜i A欝ng M映c V映: Ông  Nguy宇n Ng丑c 
Ánh (587) 889-7907( NE); Bà V┡ Th鵜 H欝ng, (403) 889-
9873 (NE) Anh Tr亥n Thanh H違i (403) 608-0733 (SE) và 
Anh Nguy宇n Micae (403) 615-9668(NE) ho員c gia đình 

nào mu嘘n dùng h羽 th嘘ng ETRANSFER Xin liên l衣c v噂i 
Cô Th逢 Ký Loan (403) 389-9017. 

Trong nh英ng ngày s逸p t噂i H瓜i A欝ng Tài Chánh s胤 thi院t 
l壱p m瓜t ch逢挨ng trình đóng góp tr詠c ti院p vào m厩i tháng 
đ吋 gia đình các B衣n Tr飲 d宇 giúp đ叡 cho Giáo X泳 trong 
m丑i hoàn c違nh (đ逢嬰c h逢噂ng d磯n sau).

Tùy kh違 n<ng c栄a m厩i gia đình “Vì Chúa là A医ng 
th逢荏ng công, s胤 tr違 l衣i cho con g医p b違y l亥n (Hc 35,10).
A吋 minh b衣ch s嘘 ti隠n nh壱n đ逢嬰c qua b逢u đi羽n hay đ逢a 
tr詠c ti院p; Chúng con s胤 phôn cho bi院t và cu嘘i tu亥n đ<ng 
lên t運 M映c V映.

Chúng con xin chân thành cám 挨n s詠 quan tâm và h厩 tr嬰 
c栄a quí v鵜 v噂i Giáo x泳 trong c挨n A衣i D鵜ch này.

Linh mつc  JB Nguyいn Aとc V⇔ぢng 
Linh mつc Giuse PhＴm Công Liêm

M影C V影 A萎O A永C C曳NG C渦 A永C TIN!

Chúng con ti院p t映c m運i g丑i quý V鵜 tham d詠 các ch逢挨ng 
trình Thánh L宇 lúc 7 gi運 sáng, A丑c kinh Kính Lòng 
Th逢挨ng Xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u và Kinh Mân Côi 
lúc 5 gi運 chi隠u v噂i quý Cha trong nhà dòng trên tr詠c 
tuy院n website stvincentliem.ca và facebook vincentli-
em saint. (Có bài hát, x逢噂ng đáp, kinh đ丑c v噂i các hình 
違nh c映 th吋).

A窺C KINH TRÊN ZOOM: WEBEX MEET VÀ VIBER 
XIN LIÊN L萎C

1. Nhóm c亥u nguy羽n đ丑c kinh m厩i t嘘i lúc 8 gi運. Ch鵜 
Trinh (403) 400-3629 (30 phút)

2. Aoàn Thi院u Nhi Thánh Th吋 lúc 10 gi運 t嘘i. Anh Duy 
(587) 832-1710 (12 phút)

3. Huynh Aoàn Aa Minh 1, lúc 9 gi運 t嘘i, Anh A厩 Hòa 
(403) 200-1465 (30 phút)

4. Huynh đoàn Aa Minh 2, lúc 9 gi運 t嘘i, Ch鵜 Tr亥n Lan 
(403) 830-7696 (30 phút).

5. Xóm A衣o North West, lúc 5 gi運 chi隠u CN m厩i tháng 
1 l亥n. Anh Tu医n (403) 862-3226.

6. Hai Ti吋u A瓜i Lê-gi-ô, lúc 7 gi運 t嘘i, Ch鵜 H衣nh 
(587)718-1078. (30 phút)

7. Ch逢挨ng trình Lê-gi-ô đ鵜a ph壱n lúc 8gi運 sáng và 8 
gi運 t嘘i (Ti院ng Anh) To join the Rosary from your any 
phone: Step 1) From your regular phone, dial 587 328 
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1099   Step 2) Then enter the Meeting ID: 403 454 4770. 
Step 3) Then Press # . The pass word is 1212.

Chúng con m運i g丑i quý H瓜i đoàn, Ca đoàn,  quý Ban  
hay m瓜t s嘘 gia đình cùng nhau hình thành m瓜t nhóm 
đ丑c kinh trên các h羽 th嘘ng tin h丑c này giúp c栄ng c嘘 
đ泳c tin cho nhau trong c挨n A衣i D鵜ch. C┡ng v壱y xin cho 
chúng con bi院t đ吋 s逸p x院p tham gia v噂i quý V鵜.

Kinh nguy羽n trong c挨n d鵜ch b羽nh

L衣y Thiên Chúa Ba Ngôi toàn n<ng, chúng con đang 
h丑p nhau c亥u nguy羽n, tha thi院t nài xin cho c挨n d鵜ch 
b羽nh mau ch医m d泳t.  

L衣y Chúa Cha giàu lòng th逢挨ng xót, xin nhìn đ院n n厩i 
th嘘ng kh鰻 c栄a đoàn con trên kh逸p th院 gi噂i, đ員c bi羽t t衣i 
nh英ng n挨i d鵜ch b羽nh đang hoành hành. Xin c栄ng c嘘 đ泳c 
tin c栄a chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào 
tình yêu quan phòng c栄a Cha.  

L衣y Chúa Giêsu là A医ng c泳u đ瓜 duy nh医t, là v鵜 l逢挨ng 
y đ亥y quy隠n n<ng và lòng th逢挨ng xót, xin th逢挨ng cho 
các b羽nh nhân s噂m đ逢嬰c ch英a lành, và an 栄i các gia 
đình đang g員p khó kh<n th穎 thách. Xin cho l運i chúng 
con khiêm t嘘n c亥u nguy羽n, đ逢嬰c ch衣m t噂i trái tim nhân 
lành c栄a Chúa, xin gi違m b噂t gánh n員ng kh鰻 đau, và cho 
chúng con c違m nh壱n đ逢嬰c bàn tay Chúa đang ân c亥n 
nâng đ叡 chúng con. 

L衣y Chúa Thánh Th亥n là ngu欝n s泳c m衣nh tình yêu, xin 
soi sáng các v鵜 h英u trách và nh英ng ng逢運i có kh違 n<ng, 
giúp h丑 s噂m tìm ra ph逢挨ng thu嘘c ch英a tr鵜 d鵜ch b羽nh, xin 
ban cho các bác s┄ và nhân viên y t院 s泳c m衣nh c栄a tình 
th逢挨ng và lòng nhi羽t thành qu違ng đ衣i, luôn t壱n tâm t壱n 
l詠c ph映c v映 các b羽nh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay t瑛 m磯u c栄a M姻 Maria, 
nh英ng l運i kh育n nguy羽n trong c挨n đ衣i n衣n, nh運 l運i A泳c 
M姻 chuy吋n c亥u, xin Chúa nh壱n l運i chúng con. Amen 

Bà R鵜a, ngày 17-02-2020
+ Emmanuel Nguy宇n H欝ng S挨n
Ch栄 t鵜ch 曳y Ban Ph映ng T詠 / HAGMVN

NH頴NG NG姶云I  AÃ QUA A云I THÁNG 5

Xin quý v鵜 trong gia đình cùng hi羽p thông v噂i quý cha 

theo ngày qua đ運i trong tháng N<m vào lúc 3 gi運 chi隠u  

1. Ông C嘘 Thomas A員ng H欝ng Nhan 87 tu鰻i. M医t ngày 
11/5/2016 A丑c kinh Th泳 Hai ngày11/5/20

2. Cha C嘘  Aa Minh Ngô H逢ng Ngh┄a 71 tu鰻i. M医t ngày 
12/5/2005. A丑c kinh th泳 Ba ngày 12/5/20

3. Bà Maria Aoàn Th鵜 Hi隠n 82 tu鰻i. M医t ngày 16/5/2013. 
A丑c kinh th泳 B違y ngày 16/5/20

4. Cha Giuse A厩 V<n L詠c 64 tu鰻i. M医t ngày  29/5/2009. 
A丑c kinh  th泳 Sáu ngày 29/5/20

N院u quý v鵜 th医y có đi隠u gì sai sót xin cho chúng con bi院t 
đ吋 s穎a ch英a. Kính

Xin Thiên Chúa chúc lành 
và ban muôn ¬n trên quý vお

vì sば hＶo tâm và nhのng đóng góp cてa quý vお.
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