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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
 

Bài Đọc I: Sách I-sai-a 49:14-15 
Xi-on từng nói: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi 
đã quên tôi rồi!” Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ 
của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang 
nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng 
chẳng quên ngươi bao giờ. 
 
Bài Đọc II : Thư I Cô-rin-tô 4:1-5 
Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những 
đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu 
nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người 
quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối 
với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng 
chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy 
mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ấy náy điều gì, 
nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công 
chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em 
đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa 
đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất 
trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm 
con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa 
khen thưởng đích đáng. 

 
Phúc Âm : Thánh Mát-thêu  6:24-34 
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai 
có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu 
chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. 
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi 
Tiền Của được. 
 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng 
cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho 
thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của 

ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem 
chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích 
vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. 
Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai 
trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm 
được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo 
lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc 
lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế 
mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, 
dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông 
hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã 
quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, 
thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin! Vì 
thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay 
mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm 
kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả 
những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa 
và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, 
Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày 
mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ 
của ngày ấy.” 
-------------------------------------------------------------------- 
Lời Chúa Hằng Ngày:  
Thứ Hai 27/02: Hc 17,20-24; Mc 10,17-27. 
Thứ Ba 28/02: Hc 35,1-12; Mc 10,28-31. 
Thứ Tư 01/03: Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18. 
Thứ Năm 02/03: Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25. 
Thứ Sáu 03/03: Is 58,1-9a; Mt 9,14-15. 
Thứ Bẩy 04/03: Is 58,9-14; Lc 5,27-32. 
Chúa Nhật 05/03: St 2,7-9.3,1-7;Rm 5,12-19; Mt 4,1-11. 
-------------------------------------------------------------------- 
THÔNG BÁO: 
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần: 
Thứ Hai 27/02: Tuần 8 thường niên. 
Thứ Ba 28/02: Tuần 8 thường niên. 
Thứ Tư 01/03: Lễ Tro. 
Thứ Năm 02/03: Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro. 
Thứ Sáu 03/03: Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro. 
Thứ Bẩy 04/03: Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro. 
Chúa Nhật 05/03: Chúa Nhật thứ I Mùa Chay. 
-------------------------------------------------------------------- 
1. Rửa Tội Trẻ Em: 

Ngày rửa tội cho các em bé trong tháng 3 là ngày 
25 tháng 03, năm 2017 lúc 3:30 PM.  Quí phụ huynh có 
con em rửa tội trong tháng, xin lấy mẫu đơn, điền vào 
các chi tiết và trao cho Cha xứ muộn nhất là một tuần lễ 
trước ngày rửa tội, đồng thời giáo xứ chỉ nhận đơn của 
những gia đình đã ghi tên vào giáo xứ.  
1. Chöông Trình Thaùnh Leã ngaøy Thöù Tö Leã Tro: 
 Thöù Tö Leã Tro (1/3) seõ coù hai Thaùnh Leã luùc 
11:45AM vaø luùc 7:00PM. Xin quí oâng baø anh chò em 
thu xeáp thì giôø ñeán tham döï leã nghi xöùc tro ñeå khai 
maïc Muøa chay. 



2. Luaät Giöõ Chay & Kieâng Thòt trong Muøa Chay: 
 A. Kieâng Thòt: Töø 14 tuoåi trôû leân: buoäc kieâng 
thòt ngaøy Thöù Tö Leã Tro vaø ngaøy Thöù Saùu Tuaàn 
Thaùnh (caùc ngaøy Thöù Saùu trong Muøa Chay Giaùo Hoäi 
môøi goïi chuùng ta aên chay vaø kieâng thòt chöù khoâng baét 
buoäc). 
 B. AÊn Chay: töø 18 tuoåi ñeán 59 tuoåi chaün: phaûi 
aên chay ngaøy Thöù Tö Leã Tro vaø Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh. 
AÊn chay coù nghóa laø aên 2 böõa nheï, moät böõa no. 
 C. Röôùc Leã Muøa Phuïc Sinh: Caùc tín höõu sau 
khi röôùc leã laàn ñaàu: buoäc röôùc leã moät naêm ít laø moät 
laàn trong Muøa Phuïc Sinh. Muøa Phuïc Sinh tính töø Thöù 
Tö Leã Tro cho ñeán leã Ñöùc Chuùa Trôøi Ba Ngoâi. 
3. Suy Niệm Sự Thương Khó của Đức Kitô: 
 Trước thánh lễ các ngày thứ Sáu trong suốt Mùa 
Chay, sẽ có suy niệm Đường Thánh Giá vào lúc 10 giờ 
30 và 17 giờ 30 ngày thứ Sáu đầu tháng.  Kính mời ông 
bà anh chị em đến tham dự. 
4. Tĩnh Tâm Mùa Chay: 

Nhằm giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng lễ 
Phục Sinh, giáo xứ sẽ tổ chức hai buổi tĩnh tâm: thứ Hai 
20/3 và thứ Ba 21/3 từ 7 giờ PM tới 8 giờ 30 PM. với 
chủ đề: 

             Lời Từ Trên Cao.  
Trong thế giới hôm nay, nhiều người sống vội 

vã, giành giật, hưởng thụ, để cuối cùng chỉ cảm thấy bế 
tắc, lạc lõng, cô đơn. 
         Trên đồi Tám Mối Phúc Thật Chúa Giêsu đã 
dạy cho nhân loại cách sống hạnh phúc đích thực 
và trên đồi Gôngôtha Chúa đã thực hiện những lời dạy 
của Ngài để làm gương cho chúng ta. Những lời dạy và 
gương sáng từ trên đồi cao này là cẩm nang để sống 
hạnh phúc ở đời này và đạt được nước thiên đàng ở đời 
sau. 
         Để suy gẫm, cầu nguyện, và tìm được đường đến 
cõi phúc thật, kính mời cộng đồng dân Chúa tham dự 
2 buổi tĩnh tâm với chủ đề: “Lời Từ Trên Cao”, do LM 
Joseph Nguyễn Thiết Thắng hướng dẫn. 
 
 Linh mục Joseph Nguyễn Thiết Thắng, O.S.B. là 
đan sĩ dòng Biển Đức thuộc đan viện Mount Angel, tiểu 
bang Oregon, U.S.A. Cha thụ phong linh mục năm 2003 
và hiện nay đang dạy học và linh hướng tại đan viện và 
đại chủng viện Mount Angel. Ngoài ra cha cũng thường 
đi giảng thuyết tại các giáo xứ và các đại hội Công Giáo. 
5. Chương Trình Sám Hối và Xưng Tội: 
 Để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh, chương trình 
Sám Hối và Xưng Tội sẽ được cử hành trong hai ngày:  
Thứ Hai và Thứ Ba ngày 3 và 4 tháng 4 năm 2017, bắt 
đầu lúc 7:00PM tại thánh đường. Xin quí ông bà anh chị 
em thu xếp công việc để dọn mình và xưng tội vào  một 

trong hai buổi tối nói trên. Xin lưu ý là các cha sẽ không 
ngồi tòa trước các nghi lễ và thánh lễ Vọng Phục Sinh 
trong Tuần Thánh. 
 Ngoài chương trình Sám Hối và Xưng Tội nêu 
trên, qúi ông bà anh chị em có thể đến xưng tội tại bất 
cứ nhà thờ Công giáo nào trong giáo phận Calgary vào 
các ngày thứ Tư trong Mùa Chay từ 7:30 PM – 8:30 
PM. 
6.	YOUTH	RALLY	2017	
You Can Make the Difference! 
Join the 2017 Youth Rally happening APril 22, 2017 
at St. James Parish in Okotoks, AB. All youth ages 
12-18 are invited to come. For more information, visit 
the Diocese of Calgary Youth Ministry website 
at WWW.YELLOWTREE.CA. 
Registration is $35 per person, or $100 per family 
(with 3 or more kids). Shirts are also available to pre-
purchase at $10 each. 
To register, click on the button to the right. If you 
have any questions, please contact Harriett Cariaga 
at 403-218-5507, or via email 
at HARRIETT.CARIAGA@CALGARYDIOCESE.CA. 

8. Lễ nhậm chức Giám Mục giáo phận Calgary: 
        Đức cha McGrattan sẽ nhậm chức Giám mục Giáo 
phận Calgary ngày 27 tháng 2, 2017 (thứ hai), lúc 7:30 
tối, tại nhà thờ chính tòa St. Mary.  Ban tổ chức ước 
lượng sẽ rất đông người tham dự, nên ra điều kiện là 
phải có vé mới được vào.  Nếu ai muốn có vé (miễn 
phí), xin vào trang mạng www.calgarydiocese.ca bắt đầu 
từ ngày 7 tháng 2.  Mỗi người chỉ được xin 2 vé.  Nếu 
không biết sử dụng trang mạng thì quí vị có thể gọi 
(403) 218-5531, cũng bắt đầu ngày 7 tháng 2, nhưng mà 
Giáo phận khuyên nên dùng trang mạng. 
10. Số phone của nhà xứ khi có việc quan trọng: 
     Tạm thời trong thời gian tịnh dưỡng của Cha Xứ, mọi 
việc cần thiết xin liên lạc số phone: 403-710-0922.  
11. Website của Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm: 
      Kính mời quý ông bà anh chị em vào trang mạng sau 
đây: gxvinhsonliem.ca hay stvincentliem.ca  để theo dõi 
sinh hoạt và những mục đặc thù của giáo xứ.  

 
TIỀN ĐÓNG GÓP: 

   
Tiền đóng góp trong các thánh lễ 
cuối tuần 18 và 19/02/2017 là: 
$4,760.00.  Chân thành cám ơn 
lòng hảo tâm của quí vị đã đóng 
góp xây dựng Nhà Chúa.  Nguyện 
xin Chúa trả công bội hậu cho qúi 
ông bà anh chị em. 


