
Bài đọc 1   Đnl 4,32-34.39-40

Bài trích sách Đệ nhị luật.
Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời 
có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất ; cứ hỏi từ chân 
trời này đến chân trời kia : có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe 
điều giống như vậy chăng ? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong 
đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không ? Hoặc có thần nào đã ra công 
đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu 
lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng 
đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt 
anh em không ?
“Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này : trên trời cao cũng như 
dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em 
phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh em ; như 
vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu 
trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em.”

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

LỄ CHÚA BA NGÔI - Ngày 30 Tháng 5, 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
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

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

T I N  M Ụ C  V Ụ
G I Á O  X Ứ  T H Á N H  V I N H  S Ơ N  L I Ê M
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Bài đọc 2   Rm 8,14-17

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu 
Rô-ma.
Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng 
dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã 
không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ 
và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh 
em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : “Áp-ba ! 
Cha ơi !” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng 
ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì 
cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức 
là đồng thừa kế với Đức Ki-tô ; vì một khi cùng chịu đau 
khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang 
với Người.

Tin Mừng   Mt 28,16-20

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-
thêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn 
núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy 
Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 
Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao 
toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm 
cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ 
nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

LỊCH PHỤNG VỤ
30          CHÚA NHẬT 9 MÙA THƯỜNG NIÊN
              LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. 
              Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao chúng ta có thể tôn kính ảnh tượng?
T. Vì Con Thiên Chúa đã làm người, nên chúng ta có thể 
dùng ảnh tượng để dễ hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, 
Đức Mẹ và các Thánh mà noi gương các Ngài (GLHT, 
491).

CHIA SẺ
Chúng ta không thể trông thấy Thiên Chúa vì Người là 
Đấng quyền phép thiêng liêng. Cho nên Ngôi Hai Thiên 

Chúa đã xuống thế làm người, ở với con người, để con 
người dễ nhận ra Người. Do đó mà Hội Thánh cho phép 
chúng ta dùng ảnh tượng Thánh để dễ hướng tâm hồn 
lên Chúa và các Thánh mà noi gương các ngài.
Những ảnh tượng ấy thực ra chỉ do óc tưởng tượng của 
con người theo lòng sốt mến của mình, hoặc do những 
người đã được chứng kiến Chúa, Đức Mẹ và các thánh 
hiện ra kể lại, hoặc có thể do chính những người sống 
cùng thời với các ngài vẽ lại theo ký ức của mình như 
theo tương truyền có một bức ảnh Đức Mẹ cổ xưa là do 
chính thánh Luca họa lại.

31          Thứ Hai. ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ISAVE
Lễ kính. Xp 3,14-18a; Lc 1,39-56
 

THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của 
Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa 
được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong 
cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm 
đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh 
nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta 
và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình 
Thương lạ lùng ấy.
 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Cầu cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự 
trợ giúp của cộng đồng Kitô hữu: được lớn lên trong 
tình yêu, với lòng quảng đại, trung tín và kiên nhẫn.

01          Thứ Ba. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17
              Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ
02          Thứ Tư. Tb 3,1-11.16-17a; Mc 12,18-27
03          Thứ Năm đầu tháng. 
              Tb 6,10-11.7,1.9-17.8,4-9a; Mc 12,28b-34
               Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo Lễ nhớ
04          Thứ Sáu đầu tháng. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37
05          Thứ Bảy đầu tháng. 
              Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44
              Thánh Bonifaciô, Gmtđ. Lễ nhớ
 

06        CHÚA NHẬT 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
            LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
            Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
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THÔNG BÁO
GHI NHẬN “QUÀ XÂY DỰNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ 
LA VANG” CHÚA NHẬT 23/5/21.

1.A. C Dương Vũ Đạt #602    $ 300.00 (23/5)
2.A. C Nguyễn Tiên & Toan #128 $ 100.00 (23/5)

Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La 
Vang.Quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm 
bảng Tri Ân, Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các Linh Hồn 
sau Đài Đức Mẹ La Vang,  kể từ trước, bây giờ và 
tương lai của các gia đình.

PHỤC HỒI SỐ NGƯỜI THAM DỰ CÁC THÁNH LỄ

Kính thưa quý Cha, quý Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm 
Những ngày vừa qua tình hình dịch bệnh trong tỉnh bang 
đã được suy giảm đáng khích lệ, sáng ngày 26/5/2021 
ông Tỉnh trưởng Alberta Kenney đã ra thông báo kế 
hoạch 3 bước, để tiến đến việc dỡ bỏ các lệnh cấm, để 
dân chúng dần dần trở lại sinh hoạt bình thường,..trong 
nội dung của bước 1 : bắt đầu từ ngày 28/5/2021 các 
sinh hoạt Tôn giáo được 15% số người tham dự, GX 
VSL sẽ được 140 người trong mổi Thánh Lễ thay vì 15 
người như 3 tuần lễ vừa qua. Vì vậy HĐMV xin thông 
báo đến các Đoàn thể phụng vụ trong Giáo xứ tiếp tục 
sắp xếp các tình nguyện viên đọc sách, projector, đàn 
và hát trong các Thánh Lễ cuối tuần. 
HĐMV cũng xin nhắc nhở quý ÔBACE tiếp tục thực 
hiện các hướng dẩn của sở Y Tế như : rửa tay sát khu-
ẩn mổi khi ra vào Thánh Đường, đeo khẩu trang, giữ 
khoảng cách xã hội, không tụ tập trò chuyện bên trong 
cũng như bên ngoài Thánh đường, khử trùng phòng 
ốc sau mổi Thánh Lễ,…Ghi danh để được tiêm chủng 
ngừa dịch Covid 19. 
Ngoài ra mọi Giáo dân luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng; Nếu một người 
trong gia đình có một trong những triệu chứng của 
Covid-19 như nóng sốt, đột nhiên ho nhiều, đau cổ 
họng, khó thở, mất khứu giác, hay chỉ là cảm cúm 
thường nói chung, xin tự cách ly và đừng đến Thánh 
đường. 
Khi trở về từ các tỉnh thành có dịch nên tự cách ly theo 
quy định và hạn chế đến những nơi công cộng.
Xin các trưởng ban ngành thông báo rộng rải đến các 
thành viên trong giáo xứ 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ÔBACE 
Kính chúc quý ÔBACE luôn bình an và vững niềm 
trông cậy nơi lòng thương xót của Thiên Chúa 
TM HĐMVGXTVSL 
Nguyễn Ngọc Ánh 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Kính chào quý Phụ Huynh,
Chương trình học giáo lý qua trực tuyến chỉ còn một 
vài buổi nữa là kết thúc năm học. Xin quý phụ huynh 
cố gắng nhắc nhở và giúp đỡ các em tham dự các buổi 
học còn lại cho việc ôn thi để làm tốt bài thi cuối khoá. 
Cũng như chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Các em học 
sinh xuất sắc mỗi lớp sẽ nhận được bằng khen của năm 
học, Và sẽ được gửi về tận nhà cho các em
1. Ngày mai thứ bảy ngày 29-5-2021 Các em học sinh 
lớp 3 sẽ thi cuối khóa, các lớp khác ôn thi.

2. Thứ 7 tuần sau ngày 5 - 6 -2021 Thi cuối khóa cho 
các lớp (ngoại trừ lớp 3). Các em học sinh lớp 3 sẽ 
tập nghi thức tại nhà thờ từ 1:30-3:30 chiều.

3. Thứ 7 ngày 12 - 6 - 2021. Các em học sinh lớp 3 
sẽ tĩnh tâm và xưng tội tại nhà thờ từ 10:00 am  - 
12:00 pm.

4. Chúa nhật 13 - 6 - 2021. Các em lớp 3 Rước Lễ 
Lần Đầu vào thánh lễ 4:00 pm (Các em cần đến sớm 
lúc 3:00 pm)

5. Thứ 7 ngày 19 - 6 - 2021. Các em học sinh lớp 6 
tĩnh tâm, xưng tội và tập nghi thức tại nhà thờ từ 
10:00 am  - 12:00 pm.

6. Chúa nhật ngày 20 - 6 - 2021. Các em lớp 6 lãnh Bí 
Tích Thiêm Sức vào thánh lễ 4:00 pm (Các em cần 
đến sớm lúc 3:00 pm)

Cảm ơn sự cộng tác của quý phụ huynh trong việc học 
hỏi đức tin của các em. Cầu chúc quý phụ huynh được 
luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa luôn khỏe mạnh, 
hạnh phúc bình an.
BGL Thiếu Nhi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 SẼ LÃNH NHẬN 
BÍ TÍCH GIẢI TỘI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 Ngày 12 & 13 tháng 6, 2021
1. Đỗ Maria   2. Lê Nguyễn Phi Hải   3. Lê Ryan
4. Lê Trúc Quỳnh   5. Ngô Hoàng Gia Bảo
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6. Nguyễn Đức Thịnh Tyler   7. Nguyễn Kingston
8. Nguyễn Sophie   9. Nguyễn Trọng Hiếu Ethan
10. Nguyễn Vicky   11. Phạm Quinton
12. Phan Bảo Jacob   13. Tạ Christopher
14. Trần Minh Phú Drake   15. Trần Trâm Thư Teresa
16. Võ Thiên Hân    17. Vũ Quốc Tin

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 SẼ LÃNH NHẬN 
BÍ TÍCH THÊM SỨC Ngày 20 Tháng 6, 2021

1. Bùi Triết Dụ_Ben.    2. Hoàng Đức Mạnh Jason
3. Lê Duy Bảo   4. Lê Minh Christian
5. Lê Nguyễn Phi Vân   6. Nguyễn Brittney
7. Nguyễn Hoàng Anh   8. Nguyễn Hoàng Justin
9. Nguyễn Huy Andrew   10. Nguyễn Julie
11. Phạm Alex   12. Phạm Duy Bảo
13. Phạm Ngọc Jonathan   14. Tạ Tường Vy Anna
15. Tang Sofia   16. Võ Đình Natasha
17. Vũ Mạnh Levi   18. Vũ Viết Khang Kenny

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ LÚC 11 GIỜ 
SÁNG CHÚA NHẬT NGÀY 6/6/21

Trong niềm cậy trông và hy vọng ngày một bớt đi dịch 
bệnh, vào ngày Chúa nhật 6/6/21 là ngày lễ Mình Máu 
Thánh Chúa Ki-Tô, chúng con xin kính mời quý Thừa 
Tác Viên Thánh Thể đến tham dự thánh lễ vào lúc 11 
giờ để cùng cầu nguyện và tiếp tục xin Chúa thương 
cho sớm chấm dứt dịch bệnh, mọi người sum họp thờ 
phượng Chúa, cũng là thời gian cho chúng ta sớm trở 
lại phục vụ qua việc trao Mình Thánh Chúa cho giáo 
dân. Kính mời.

PHÁT HÀNH ĐẶC SAN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG

Thông báo về việc Phát hành Đặc San Nhân ngày Khánh 
Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang Giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm 
Kính Chào quý Cha, quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta 
Nhân ngày Đại hội Đức Mẹ La Vang lần IV và cũng là 
ngày Đại lễ Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại 
giáo xứ Vinh Sơn Liêm Calgary Alberta vào trung tuần 
tháng 8/ 2021 
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm xin 
được kêu gọi tất cả mọi thành phần đoàn thể, cá nhân 

cùng tham gia đóng góp bài vở để phát hành một đặc san 
chủ đề về Đức Mẹ La Vang thể hiện qua các thể loại như 
Ca khúc, Thơ, Văn, bút ký, hồi ký, những mẩu chuyện 
thuật lại từ những người đến khấn cầu xin Mẹ Maria và 
được ơn,..chuyện vui, mẹo vặt,… 
Rất hoan nghênh và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia cộng 
tác của quý vị. Mong rằng thời gian tới chúng tôi sẽ nhận 
được sự cộng tác quý báu của quý vị. Các bài vở, ảnh gửi 
kèm theo bài viết xin gửi qua địa chỉ email: St.vsl@telus.
net hoặc điện thoại số: (587)889-7907 (Ông Ánh)  bắt 
đầu từ hôm nay đến hết ngày 15/ 7/2021 .

TIỀN THU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN 23/5/2021
  

1. Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy  $ 140.00
2. Thánh lễ 6 giờ 30 chiều  thứ Bảy $   60.00.
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $ 575.00 
4. Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật $   80.00
5. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật $ 270.00
6. Thánh lễ 5 giờ chiều Chúa nhật $ 110.00
7. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật $ 875.00

CỘNG 7 LỄ     $2,110.00
Quỹ Xây Dựng    $   210.00 
Đài Đức Mẹ La Vang    $   400.00
Đám tang Cụ Bà Huyền   $   200.00
Quảng cáo Nhân Nghĩa Market  $   400.00
Đổi tiền lẻ     $     90.00

TỔNG CỘNG CUỐI TUẦN   $ 3,410.00

TIỀN THU CHÚA NHẬT 23/5, SỐ TIỀN TRÊN $50

54 A. C Đỗ Văn Hòa & Nga  $500.00
34      $300.00
602 A. C Dương Vũ Đạt   $300.00
31 Chị Đặng Kim Lan   $200.00
128 A. C Nguyễn Tiên & Toan  $150.00
32 Ô. B Đặng Anthony & Tân  $100.00
280 Ô. B Pham Giao & Ngọc  $100.00
420 A. C Vũ  Trung & Trân  $100.00
130 A. C Nguyễn  Cẩn & Vui  $70.00
231 A. C Nguyễn Thạch & Thanh  $70.00
226 Ô. B Rossi Nguyễn & Thanh  $65.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm  $60.00
33 A. C Đặng  Phan & Tần  $50.00
111 A. C Mạch Hiền & Huệ  $50.00
189 A. C Nguyễn Long & Thy  $50.00
199 A. C Nguyễn Nam & Điệp  $50.00
288 A. C Phạm  Hưng & Phượng  $50.00
623 A. C Phạm  Huy & Hiền  $50.00
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 Chị Nguyễn Phượng (Kincora) $50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP, 
TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA 

QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH.

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 6

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 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. Ông Martin Vũ Joseph 55 tuổi. Mất ngày 

2/6/2013. Dâng lễ thứ Tư 2/6/21
2. Anh Đa Minh Đinh Minh Thám 46 tuổi. Mất ngày 

8/6/2007. Dâng lễ thứ Ba 8/6/21
3. Ông Rene Maximin Joly 72 tuổi . Mất 8/6/2012. 

Dâng lễ thứ Ba 8/6/21
4. Anh Giuse Nguyễn Đức Hoàng 56 tuổi Mất 

11/6/2020. Dâng lễ thứ Sáu 11/6/21
5. Anh Elton Nguyễn Phát 53 tuổi. Mất 15/6/2019. 

Dâng lễ thứ Ba 15/6/21
6. Ông Phê Rô Nguyễn Văn Phúc 70 tuổi . Mất 

19/06/2007. Dâng lễ Thứ Bảy 19/06/2021.
7. Bà Maria Nguyễn Thị Hương 76 tuổi. Mất 

20/6/2014. Dâng lễ Chúa nhật 20/6/21
8. Bà Maria Madalena Nguyễn Thị Phiến. 98 tuổi. 

Mất ngày 21/06/2016. Dâng lễ Thứ Hai 21/06/21.
9. Anh Phê Rô Lê Văn Thủy 52 tuổi. Mất  ngày 

21/06/2017. Dâng lễ Thứ Hai 21/06/21.
10. Bà Maria Nguyễn Thị Tía 88 tuổi. Mất ngày 

30/06/2015.Dâng lễ Thứ Tư 30/06/21
11. Bà Maria Nguyễn Thị Điềm 97 tuổi. Mất ngày 

30/06/2016. Lễ Thứ Tư 30/06/19.
Chúng con kính mời quý thân nhân đến tham dự thánh lễ 
cầu nguyện cho người thân trong gia đình. Nếu trong danh 
bị sai hay chưa co tên xin cho quý Cha biết sớm. Kính báo

GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

NĂM THÁNH KÍNH THÁNH GIUSE, VIẾNG NGHĨA 
TRANG GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM MỖI THỨ 
BẢY CUỐI TUẨN

Kính thưa quý gia đình nhất là những gia đình có người 

thân đã mất và chôn cất tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm. Một trong những việc bác ái trong Năm 
Thánh Giuse để lãnh ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các linh 
hồn đang được thanh luyện trong Luyện Ngục đó là việc 
viếng Đất Thánh. Rất quý hóa cho Giáo xứ chúng ta đã 
có 1 Nghĩa Trang mà rất nhiều người là quý Linh Mục, 
Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em trong giáo xứ đã được an 
táng tại đây. Mỗi Tuần trong tờ Mục Vụ đều có danh sách 
những người đã qua đời, chúng con muốn dùng thời gian 
mùa hè, thời tiết tốt, nếu không có những việc chung có 
tính cách Giáo Xứ, chúng con sẽ ra thăm tại Nghĩa Trang 
Thánh Vinh Sơn Liêm vào lúc 10 giờ 15 mỗi sáng thứ Bảy 
và đi thăm từng mộ phần của các gia đình có người đi theo. 
Kính mong quý gia đình có người thân đã qua đời tại đây 
cùng với chúng con hy sinh thời gian cuối tuần đến thăm 
họ và cầu nguyện cho họ được hưởng ơn Toàn Xá mà Giáo 
Hội đang rộng ban để cầu nguyện cho các linh hồn trong 
Năm Thánh Thánh Giuse, chúng con bắt đầu từ thứ 7 ngày 
29/5/21. Dĩ nhiên chúng con cũng sẽ ra thăm mộ của gia 
đình có người thân qua đời vào chính ngày nếu gia đình 
yêu cầu. GIÊ-SU MA-RI-A XIN CỨU CÁC LINH HỒN. 
Kính mời.

Tự Sắc 
Antiquum Ministerium

thiết lập Thừa Tác Vụ Giáo Lý Viên 
của Đức Thánh Cha Phanxicô (tt)

Hôm thứ Ba 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành 
Tông thư dưới dạng Tự sắc Antiquum Ministerium, nghĩa là 
Thừa Tác Vụ Cổ Kính, nhằm thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên 
trong Giáo Hội Công Giáo. 
Tự sắc được giới thiệu trong cuộc họp báo, do Đức Tổng Giám 
Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền 
giảng Tin mừng chủ tọa tại Phòng báo chí Tòa thánh.

7.    Với tầm nhìn rất xa, Thánh Phao-lô VI đã ban hành 
Tông thư Ministeria Quaedam (Một số thừa tác vụ) với 
ý định không chỉ thích nghi các thừa tác vụ Đọc sách và 
Giúp lễ với những hoàn cảnh lịch sử thay đổi (x. Tông thư 
Thần Khí của Thiên Chúa [Spiritus Domini]), nhưng còn 
khuyến khích các Hội đồng Giám mục cổ võ cho các thừa 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

tác vụ khác, bao gồm thừa tác vụ Giáo lý viên. “Thêm vào 
những thừa tác vụ chung cho toàn thể Giáo hội La Tinh, 
không có gì ngăn cản các Hội đồng Giám mục xin phép 
Tòa Thánh để thiết lập những thừa tác vụ khác, vì những lý 
do riêng, được xem là cần thiết hay rất ích lợi trong vùng 
miền của các ngài. Chẳng hạn, trong số những thừa tác vụ 
này, có các thừa tác vụ Giữ cửa, Trừ quỷ và Dạy giáo lý. 
Lời mời gọi tha thiết này cũng được tìm thấy trong Tông 
huấn Loan báo Tin Mừng [Evangelii Nuntiandi]; khi kêu 
gọi phân định những nhu cầu hiện tại của cộng đoàn Giáo 
hội trong sự tiếp nối trung thành với những cội nguồn của 
mình, Đức Thánh cha khuyến khích phát triển những hình 
thức thừa tác vụ mới cho hoạt động mục vụ được đổi mới. 
“Những thừa tác vụ như thế, tuy có vẻ mới mẻ nhưng gắn 
liền với những kinh nghiệm mà Giáo hội đã trải qua trong 
suốt lịch sử, chẳng hạn như thừa tác vụ giáo lý viên… đều 
quý giá cho việc thiết lập, cho đời sống và sự tăng trưởng 
của Giáo hội cũng như cho khả năng tác động của Giáo hội 
trên những người xung quanh và đến với những người ở 
xa Giáo hội” (THÁNH PHAOLÔ VI, Tông huấn Loan báo 
Tin Mừng [Evangelii Nuntiandi], 73).

Chắc hẳn “đã có sự ý thức ngày càng nhiều hơn về căn tính 
và sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội. Thực vậy, chúng 
ta có thể cậy dựa vào nhiều giáo dân, dù hầu như vẫn chưa 
đủ, là những người có một cảm thức sâu xa về cộng đoàn 
và một sự trung thành lớn lao đối với các nhiệm vụ bác ái, 
dạy giáo lý và cử hành đức tin” (Tông huấn Niềm vui của 
Tin Mừng [Evangelii Gaudium], 102). Hệ quả là việc tiếp 
nhận thừa tác vụ giáo dân, như thừa tác vụ Giáo lý viên 
chẳng hạn, sẽ nhấn mạnh hơn nữa việc dấn thân truyền 
giáo vốn thuộc sứ vụ của mỗi người đã được rửa tội, dù 
việc dấn thân này phải được thực hiện một cách hoàn toàn 
“trần thế”, tránh bất cứ hình thức giáo sĩ hóa nào.

8.    Thừa tác vụ này rõ ràng có khía cạnh ơn gọi, như được 
minh chứng bởi Nghi thức Thiết lập, và do đó kêu gọi sự 
phân định thích đáng của Giám mục. Thực vậy, thừa tác vụ 
này là một hình thức phục vụ bền vững dành cho Giáo hội 
địa phương, tương ứng với những nhu cầu mục vụ được 
Bản Quyền địa phương xác định, nhưng hình thức phục 
vụ này được thực hiện như công việc của giáo dân, như 
bản chất của thừa tác vụ đòi hỏi. Điều thích đáng là những 
người được kêu gọi vào thừa tác vụ Giáo lý viên được thiết 
lập phải là những người nam và nữ có một đức tin sâu xa 

và trưởng thành nhân bản, tham dự tích cực vào đời sống 
cộng đoàn Kitô hữu, có khả năng tiếp đón, quảng đại và 
đời sống hiệp thông huynh đệ. Họ cũng cần được huấn 
luyện về Thánh Kinh, thần học, mục vụ và sư phạm để trở 
thành những người có khả năng thông truyền sự thật của 
đức tin và là những người đã có kinh nghiệm dạy giáo lý 
(x. VATICANÔ II, Sắc lệnh về Nhiệm vụ Mục tử của các 
Giám mục trong Giáo hội [Christus Dominus], 14; CIC 
231 khoản 1; CCEO 409 khoản 1). Là những cộng sự viên 
trung thành của các linh mục và phó tế, điều thiết yếu là 
họ phải sẵn sàng thi hành sứ vụ của mình bất cứ nơi nào 
cần đến sứ vụ này, và họ phải được thúc đẩy bởi lòng nhiệt 
thành tông đồ.

Vì vậy, sau khi đã suy xét mọi sự, và với năng quyền tông 
tòa, tôi thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên giáo dân.

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sẽ sớm ban hành Nghi thức 
Thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên giáo dân.

9.    Vì thế, tôi mời gọi các Hội đồng Giám mục làm cho 
thừa tác vụ Giáo lý viên nên hiệu quả, bằng cách xác định 
tiến trình huấn luyện cần thiết và tiêu chuẩn mang tính quy 
phạm cho việc tiếp nhận vào thừa tác vụ này, cũng như đặt 
ra những hình thức thích hợp nhất cho việc phục vụ mà 
những người nam và người nữ sẽ được kêu gọi để thực thi, 
phù hợp với nội dung của Tông Thư này.

10. Các Thượng Hội đồng Giám mục của các Giáo hội 
Đông Phương hay các Hội nghị Giáo phẩm có thể thích 
nghi thừa tác vụ được thiết lập ở đây với các Giáo hội đặc 
thù của mình, phù hợp với luật riêng của mỗi Giáo hội.

11. Các giám mục nên cố gắng tuân theo lời khuyên của 
các Nghị phụ Công đồng: “Các chủ chăn... biết rằng mình 
được Đức Kitô thiết lập không phải để chỉ riêng các ngài 
lãnh lấy tất cả sứ mệnh cứu độ của Giáo hội đối với thế 
giới, nhưng để nhận lãnh phận vụ cao cả là chăn dắt các 
tín hữu và nhìn nhận các phận vụ và đặc sủng của họ, để 
mọi người theo cách thức riêng của mình, đồng lòng cộng 
tác vào trọng trách chung này” (Hiến chế tín lý về Giáo hội 
[Lumen Gentium], 30). Ước gì sự phân định các ân huệ mà 
Chúa Thánh Thần không ngừng ban cho Giáo hội, sẽ nâng 
đỡ nỗ lực của các ngài trong việc làm cho thừa tác vụ Giáo 
lý viên giáo dân nên hiệu quả, vì sự tăng trưởng của các 
cộng đoàn của các ngài.

Tôi truyền rằng những điều được quy định trong Tông Thư 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

dưới dạng Tự Sắc này có hiệu lực chính thức và bền 
vững, bất chấp tất cả những gì trái ngược, dù đáng kể 
tới đâu, đồng thời được công bố trên báo Quan sát viên 
Rô-ma (L’Osservatore Romano), có hiệu lực cùng ngày, 
và được phát hành sau đó trong Công Báo Tòa Thánh 
(Acta Apostolicae Sedis)

Ban hành tại Rô-ma, cạnh Đền thờ Thánh Gio-an La-
tê-ra-nô, ngày 10 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày lễ nhớ 
Thánh Gio-an thành A-vi-la, Linh mục và Tiến sĩ Hội 
Thánh, năm thứ Chín triều đại giáo hoàng của tôi.

© Bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội 
đồng Giám mục Việt Nam

LỜI CHIA BUỒN 
VÀ TRI ÂN

Kính thưa hai cha chánh phó xứ giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm, Calgary 

Con xin cám ơn hai cha đã cho con có dịp bày tỏ ít lời 
về mẹ con, bà Maria Nguyễn thị minh Huyền, được 
Chúa gọi về vào ngày 12/05/2021.

Mẹ con là một trong rất nhiều những người phụ nữ 
Công giáo VN điển hình. 

Về phần đạo, cả đời kính mến Chuá, tôn sùng Thánh 
Thể, mến yêu Đức mẹ một cách đặc biệt. Suốt hơn 30 
năm ở Calgary, mẹ con đã coi nhà thờ thánh Vinh Sơn 
Liêm như một ngôi nhà thứ hai, đến tham dự thánh lễ 
hay đọc kinh cầu nguyện chung riêng nhiều lần như 
có thể. Cả những lúc yếu đau, trí óc mênh mông, lúc 
nhớ lúc quên mẹ con vẫn đọc kinh rõ ràng vì trong 
tâm tưởng đã hằn sâu những lời kinh nguyện. Khi 
còn tỉnh táo, lúc nào cũng lần chuỗi cầu nguyện cho 
con cháu vì mẹ con biết rất rõ sự gì cũng ở trong tay 
Chúa. Nhìn lại quãng đời đã qua, con cảm nhận sâu 
sắc về ảnh hưởng của những lời cầu nguyện. Những 
lời kinh cầu này đã soi sáng dẫn đưa và bảo vệ săn 

sóc con và gia đình con. Con nghĩ, cả đại gia đình 
con luôn được nhờ vào lời cầu nguyện tín thác và 
chân thành cuả mẹ con. Trong những năm tháng cuối 
đời trí óc lẫn lộn, hoang vắng, nhưng con tin rằng 
lúc nào có thể nhớ, mẹ con vẫn tiếp tục cầu nguyện. 

Về phần đời, mẹ con suốt đời tận tụy phụ giúp bố 
con nuôi nấng dạy dỗ con cái. Từ lúc khôn lớn, nhìn 
lại chỗ nào con cũng thấy sự hết lòng hy sinh không 
quản ngại để lo cho con cháu. Thời gian vất vả nhất 
là sau 1975, khi bỗng chốc trở nên trắng tay, mẹ con 
đã xoay sở buôn bán, tằn tiện từng đồng kim, mũi 
chỉ để tiếp tục nuôi con cái. Khi qua tới đây vào năm 
1990, mẹ con cũng âm thầm làm tất cả những gì có 
thể để giúp con cái.  Đối với những sự vô tâm thờ ơ 
của con cháu, mẹ con bỏ qua tất cả. Với sự hiền lành, 
mẹ con được con cái cháu chắt yêu thương luôn quây 
quần chung quanh. Đêm thứ ba 11/05 trước khi ra đi, 
con cháu cũng tụ họp bên giường bệnh ôm châm ôm 
tay suốt đêm dù lúc ấy mẹ con đã mê man.  Ngồi viết 
những dòng chữ này, bao nhiêu kỷ niệm chia sẻ ngọt 
bùi, buồn vui, uà về trong tâm trí con. Những năm 
tháng cuối đời kể từ tháng 9/2015 là quãng đời phải 
chịu đựng nhiều nhất của mẹ con. Với căn bệnh trí óc 
hoang mang, lẫn lộn, cuộc sống cứ chầm chậm mỗi 
ngày trôi vào sự mờ nhạt.  Ai cho ăn gì ăn đấy, mặc gì 
mặc đấy. Không diễn tả được những gì mong muốn, 
những điều muốn nói. Nhiều khi có sự khó chịu, đau 
đớn, sợ hãi trong người cũng không thể biểu lộ hoàn 
toàn. Đời sống chỉ quanh quẩn từ trong giường ra 
ghế, rồi lại vào giường. Trước đây, còn được đến nhà 
thờ trong các lễ Chúa Nhật. Từ muà Covid, chuyện 
này rồi cũng phải dừng lại. Rồi mọi sự dần trôi để 
đến ngày hôm nay mẹ con đi vào cõi im lặng hoàn 
toàn. 

Về tương quan với các linh mục, tu sĩ, mẹ con luôn 
quý mến các cha, các tu sĩ và luôn tìm cách để được 
gần các cha.  Cậu con, tức là em ruột cuả mẹ con, linh 
mục Giuse Nguyễn hương Tiến, từng phục vụ cho một 
số giáo xứ ở New Jersey và sau này ở Orange County 
truớc khi qua đời vào  năm 1985 cũng được mẹ con 
thương mến đặc biệt. Một ước vọng to lớn của mẹ 
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con là khi ra đi được nhiều cha đến dâng thánh lễ tiễn 
biệt, nhưng vì hoàn cảnh Covid, ước vọng này đã không 
được thoả. Nhưng gia đình con đã được nhiều linh mục 
quan tâm cách riêng đã dâng các thánh lễ, nhiều người 
thân quen xin lễ và cầu nguyện cho linh hồn Maria. Ít 
ra, trong lúc này mẹ con cũng được những thánh lễ và 
những lời cầu nguyện nâng lên gần tới Chúa. Mẹ con 
tham gia một số hội đoàn trong giáo xứ như Huynh đoàn 
Đa minh, Legio Mariae, hội các bà mẹ. Hôm nay đây, 
gia đình con tiễn mẹ con ra đì trong chiếc áo dòng để 
về quê thật, cũng là một ước vọng chưa kịp nói ra của 
mẹ con. 

Sau đây con xin có ít lời từ biệt với mẹ. 

Vài ngày nữa, sau khi mẹ đã được chôn cất, con biết 
con phải đối diện với sự trống vắng, không còn mẹ để 
hỏi thăm, săn sóc. Con cũng chưa biết khi nào thì nỗi 
trống vắng này được lắp đầỵ  Tuy vậy, mẹ giờ đây đã 
thanh thản, bỏ lại những chịu đựng thể xác  và đi về với 
Chúa.  Mẹ có về với Chuá, xin cầu cho tất cả các con 
cái, cháu chắt. Nếu có ai hỏi con điều gì mẹ dạy mà con 
nằm lòng, con sẽ trả lời ngay là sự tha thứ. Mẹ dạy con 
từ hồi còn bé là có giận hồn, buồn bực gì thì cũng phải 
tha thứ, bỏ qua. Nhờ vậy, mà cuộc sống con được nhiều 
lúc thanh thản và thăng hoa. Con cũng không cần phải 
nói, nhưng thế nào thì mẹ cũng chẳng buồn phiền giận 
hờn về những điều con, hay mọi người trong gia đình 
làm buồn lòng mẹ. Vì hoàn cảnh Covid không cho phép, 
một số không về tiễn biệt mẹ và bà được, thì mẹ cũng 
hiểu và thông cảm. 

Mẹ ơi, khi còn sống, trong những lúc nửa tỉnh nửa 
hoang mang, mẹ hay nói : “Cậu ơi, đi về Thiên đàng 
đi” Con hay trả lời giỡn giờ : “Con rất muốn về Thiên 
đàng, nhưng giờ thì con chưa muốn đi!”  Giờ mẹ đã đi 
trước, xin Chuá cho mẹ lên Thiên đàng. Khi lên Thiên 
đàng, mẹ nhớ cầu nguyện để tất cả con cái cháu chắt, 
những người thân quen, sau cuộc sống tạm bợ này, cũng 
được về quê trời xum họp vĩnh viễn với mẹ và với những 
người đã đi trước. Tạm biệt mẹ!!

Tiện đây, con xin được có ít lời tri ân  :

Xin được cám ơn người bạn đời. Trong những năm tháng 
mẹ bệnh hoạn có nhiều khó khăn, em đã giúp đỡ, lo toan 

không nề hà việc sạch dơ, để anh yên tâm cùng làm việc 
nuôi dạy con cái và săn sóc mẹ gi.  Mẹ ra đi chỉ chọn có 
em bên cạnh, như để bày tỏ sự cám ơn, tin tưởng người 
con dâu, vì trong lúc còn sống không nói ra được.  Cám 
ơn các con đã luôn nghe lời bố mẹ, thương yêu săn sóc 
bà nội những khi cần thiết, và các con cũng chẳng nề hà 
những việc không sạch sẽ. Không có sự trợ giúp của mẹ 
và các con, rất khó để bố chăm sóc nội hoàn toàn. Cám 
ơn các chị người thì khuyến khích, người thì luôn bên 
cạnh để trợ giúp khi cần. Xin cám ơn những người care-
givers đã đến chăm sóc bà cụ với sự ân cần và chu đáo.

Xin cám ơn hai cha chánh phó xứ giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm đã tạo những điều kiện thuận tiện trong thời 
gian cuối đời của mẹ con.  Cha xứ đã không quản ngại, 
đến xức dầu ngay khi được yêu cầu, tại nhà hay ngay cả 
lúc nửa đêm phải vào nhà thương Peter Lougheed.  Hai 
cha đã cho thêm những lời chỉ dẫn khi lúc mẹ con qua 
đời, tang gia bối rối. Gia đình chúng con rất cảm kích 
về sự quan tâm của hai cha. 

Gia đình con cũng xin được cám ơn:  

- Cha Bề trên dòng Đaminh Việt nam hải ngoại, cha Bề 
trên tu viện,  cha cựu chánh xứ giáo xứ Thánh Vinh Sơn 
Liêm, quý cha thuộc tu viện Đa minh tại Calgary. 

- Quý cha thân quen với gia đình và hai cha cùng lớp 
Gioan Vianey.

- Toàn thể quý Đức cha, linh mục, tu sĩ và anh chị em 
thuộc gia đình Cựu chủng sinh Xuân lộc 

- Quý cha và cộng đoàn Xứ ĐMLV Santa Ana. 

- Các anh chị em thuộc các ca đoàn giáo xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm và thuộc Liên ca đoàn miền Tây Canada.

- Tất cả bạn hè, thân hữu xa gần và quý ông bà ace 
thuộc cộng đoàn giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm

đã dâng lễ &  cầu nguyện cho linh hồn Maria, tặng vòng 
hoa, giúp đỡ cách này hay cách khác, an ủi qua điện 
thoại hay qua email, facebook ... 

Đại gia đình chúng con xin tri ân và nguyện xin Thiên 
Chúa luôn gìn giữ, ban mọi ơn lành hồn xác để sau này 
tất cả được về quê thật vĩnh viễn bên Thiên Chúa. 


