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LỜI CHÚA
Bài Ð丑c I: Ðnl 4, 32-34. 39-40
Trích sách Ð羽 Nh鵜 Lu壱t.

Ông Môsê nói cùng dân chúng r茨ng: “Các ng逢挨i hãy 
tìm hi吋u nh英ng th運i xa x逢a tr逢噂c kia, t瑛 khi Thiên Chúa 
tác thành con ng逢運i trên m員t đ医t, t瑛 chân tr運i này đ院n 
chân tr運i n丑, có bao gi運 x違y ra m瓜t vi羽c v┄ đ衣i nh逢 th院 
này ch<ng? Có bao gi運 ng逢運i ta đã nghe th医y nh英ng 
vi羽c l衣 lùng nh逢 v壱y ch<ng? Có bao gi運 m瓜t dân t瓜c 
đã nghe l運i Thiên Chúa t瑛 trong l穎a phán ra nh逢 các 
ng逢挨i đã nghe mà còn s嘘ng ch<ng? Có bao gi運 Chúa đã 
dùng s詠 th穎 thách, d医u ch雨, đi隠m l衣, chi院n tranh, cánh 
tay quy隠n n<ng m衣nh m胤 và nh英ng th鵜 ki院n kh栄ng kh-
i院p, đ吋 ch丑n l医y cho mình m瓜t dân t瓜c gi英a các dân 
t瓜c khác, nh逢 Chúa là Thiên Chúa các ng逢挨i đã làm 
t医t c違 các đi隠u đó tr逢噂c m員t các ng逢挨i trong đ医t Ai-c壱p 
ch<ng? V壱y hôm nay các ng逢挨i hãy nh壱n bi院t và suy 
ni羽m trong lòng r茨ng: Trên tr運i d逢噂i đ医t, chính Chúa 
là Thiên Chúa, ch噂 không có Chúa nào khác. Hãy tuân 
gi英 các l隠 lu壱t và gi噂i r<n mà hôm nay chính ta truy隠n 
d衣y cho các ng逢挨i, h亥u cho các ng逢挨i và con cháu mai 
sau đ逢嬰c h衣nh phúc và t欝n t衣i trên ph亥n đ医t mà Chúa là 
Thiên Chúa s胤 ban cho các ng逢挨i”.

Ðó là l運i Chúa.

Bài Ð丑c II: Rm 8, 14-17
Trích th逢 Thánh Phaolô Tông đ欝 g穎i tín h英u Rôma.

Anh em thân m院n, ai s嘘ng theo Thánh Th亥n Thiên 
Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không ph違i anh 
em đã nh壱n tinh th亥n nô l羽 trong s嬰 hãi n英a, nh逢ng đã 
nh壱n tinh th亥n ngh┄a t穎; trong tinh th亥n 医y, chúng ta kêu 
lên r茨ng: “Abba - l衣y Cha!” Vì chính Thánh Th亥n đã 
làm ch泳ng cho tâm trí chúng ta r茨ng: Chúng ta là con 
cái Thiên Chúa. V壱y n院u là con cái, thì c┡ng là nh英ng 
ng逢運i th瑛a t詠, ngh┄a là th瑛a t詠 c栄a Thiên Chúa, và đ欝ng 
th瑛a t詠 v噂i Ð泳c Kitô: vì chúng ta đ欝ng ch鵜u đau kh鰻 
v噂i Ng逢運i, đ吋 r欝i chúng ta s胤 cùng h逢荏ng vinh quang 
v噂i Ng逢運i.

Ðó là l運i Chúa.

Phúc Âm: Mt 28, 16-20
Bài k院t thúc Tin M瑛ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

LỜI QUÝ CHA

Khi 医y, m逢運i m瓜t môn đ羽 đi v隠 Galilêa, đ院n núi Chúa 
Giêsu ch雨 tr逢噂c. Khi th医y Ng逢運i, các ông th運 l衣y Ng逢運i, 
nh逢ng có ít k飲 còn hoài nghi. Chúa Giêsu ti院n l衣i nói 
v噂i các ông r茨ng: “M丑i quy隠n n<ng trên tr運i d逢噂i đ医t đã 
đ逢嬰c ban cho Th亥y. V壱y các con hãy đi gi違ng d衣y muôn 
dân, làm phép r穎a cho h丑 nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Th亥n; gi違ng d衣y h丑 tuân gi英 m丑i đi隠u Th亥y đã 
truy隠n cho các con. Và đây Th亥y 荏 cùng các con m丑i 
ngày cho đ院n t壱n th院”.

Ðó là l運i Chúa.

NG姶云I A窺C SÁCH THÁNH 
TRONG THÁNH L右

Ng逢運i đ丑c Sách Thánh hay còn đ逢嬰c g丑i là đ瓜c viên 
Sách Thánh là ng逢運i thi hành tác v映 công b嘘 L運i Chúa 
(qua các Bài đ丑c) trong Thánh l宇. Aây là m瓜t 挨n g丑i 
đ逢嬰c Thiên Chúa kêu m運i dành cho nh英ng ng逢運i có t嘘 
ch医t và kh違 n<ng nói - đ丑c tr逢噂c công chúng đ吋 h丑 tr荏 
thành tác viên ph映ng v映 trong ch泳c n<ng công b嘘 L運i 
Chúa. H丑 có s泳 m衣ng làm cho Thiên chúa hi羽n di羽n 
đ嘘i v噂i c瓜ng đoàn trong ph亥n Ph映ng v映 L運i Chúa. H丑 
có th吋 là ng逢運i lãnh tác v映 đ丑c sách ho員c là ng逢運i đã 
đ逢嬰c ch丑n l詠a, hu医n luy羽n và ch雨 đ鵜nh làm đ瓜c viên 
Sách Thánh. H丑 thu瓜c v隠 m瓜t đ瓜i hay m瓜t nhóm nh英ng 
ng逢運i chuyên đ丑c Sách Thánh c栄a c瓜ng đoàn hay giáo 



x泳, ch泳 không ph違i b鵜 ch雨 đ鵜nh đ瓜t xu医t.[1]

1] Nh英ng đòi h臼i và chu育n b鵜 công b嘘 L運i Chúa

Vì là ng逢運i công b嘘 và chuy吋n đ衣t L運i Chúa cho c瓜ng 
đ欝ng tín h英u, cho nên ngoài thái đ瓜 cung kính và cách 
<n v壱n, ph映c s泳c đ泳ng đ逸n ch雨nh t隠, đ瓜c viên còn ph違i 
th医u hi吋u Bài đ丑c và có kh違 n<ng truy隠n thông L運i 
Chúa.[2]

A吋 có th吋 hoàn thành ch泳c n<ng c栄a mình m瓜t cách 
hoàn h違o và thích h嬰p, đ瓜c viên c亥n:

- Rèn luy羽n k悦 n<ng đ丑c tr逢噂c công chúng.

- Siêng n<ng suy ni羽m L運i Chúa.

- Chu育n b鵜 tr逢噂c đ吋 th医u hi吋u và c違m nh壱n đ逢嬰c Bài đ丑c.

- Ý th泳c và hi吋u bi院t v隠 tác v映 đ違m nh壱n và t亥m quan 
tr丑ng c栄a tác v映 này.

- N厩 l詠c t壱n d映ng m丑i ph逢挨ng th院 đ吋 ngày càng gia 
t<ng s詠 hi吋u bi院t và lòng m院n yêu Sách Thánh.[3]

D詠a theo tiêu chu育n là nên công b嘘 Sách Thánh “m瓜t 
cách thông minh, truy隠n c違m và th育m m悦”, sau đây 
là nh英ng đòi h臼i c映 th吋 liên quan đ院n vi羽c đ丑c Sách 
Thánh:[4]

- Gi丑ng nói phù h嬰p v噂i t瑛ng lo衣i b違n v<n.  

- Phát âm chính xác và rõ ràng.

- Công b嘘 m瓜t cách thông minh nh逢 đ丑c theo nhóm t瑛, 
t嘘c đ瓜 v瑛a ph違i, d瑛ng đúng ch厩…

- Lên gi丑ng và xu嘘ng gi丑ng c┡ng nh逢 thay đ鰻i nh鵜p 
đ瓜 tùy ch厩 nh茨m làm rõ h挨n ý ngh┄a c栄a b違n v<n, ví 
d映 nh逢 phân bi羽t gi英a câu h臼i và l運i khuyên r<n, l運i 
khi吋n trách, gi英a ti院ng kêu la xin xót th逢挨ng và l運i ban 
t員ng…; phân bi羽t gi英a các th吋 lo衣i v<n ch逢挨ng c栄a Bài 
đ丑c nh逢 câu truy羽n, th逢 tín hay thi ca.

- Bi院t ngh羽 thu壱t nói v噂i thính gi違 ch泳 không ph違i nói 
đ院n h丑, bi院t ti院p xúc b茨ng m逸t v噂i thính gi違 荏 nh英ng ch厩 
c亥n thi院t, nh医t là khi b逸t đ亥u (L運i Chúa trong sách...) và 
lúc k院t thúc Bài đ丑c (Aó là L運i Chúa).

- Thính gi違 có th吋 d宇 dàng nghe đ逢嬰c.

- Tr逢噂c khi công b嘘, c嘘 g逸ng đ吋 hi吋u rõ b違n v<n.

- Th詠c t壱p tr逢噂c đó vài l亥n.

- Công b嘘 v噂i s詠 xác tín và c違m nh壱n đ吋 L運i Chúa đ院n 
đ逢嬰c trái tim c栄a ng逢運i nghe.

- N院u có th吋, luy羽n kh違 n<ng ca hát.

-Th詠c t壱p vi羽c s穎 d映ng h羽 th嘘ng khuy院ch đ衣i âm thanh.

- Xem xét l衣i sau m厩i l亥n công b嘘 m瓜t cách có phê phán 
và v噂i tinh th亥n c亥u ti院n.

- Nhi羽m v映 c栄a ng逢運i đ丑c sách là công b嘘 ý ngh┄a c栄a 
s泳 đi羽p thánh theo kh違 n<ng t嘘t nh医t c栄a mình.

- Ph違i tránh lôi kéo ng逢運i ta h逢噂ng v隠 mình ho員c b荏i 
qu亥n áo ho員c b荏i cách th泳c thi hành c栄a mình nh逢 m丑i 
hình th泳c di宇n k鵜ch: di宇n xu医t ra khuôn m員t, ra c穎 đi羽u, 
hay thay đ鰻i gi丑ng theo t瑛ng nhân v壱t khác nhau…

Vi羽c chu育n b鵜 k悦 càng c栄a đ瓜c viên tr逢噂c khi công b嘘 
s胤 làm cho L運i Chúa tr荏 nên h医p d磯n và ý ngh┄a h挨n 
cho c瓜ng đoàn ph映ng v映 và giúp h丑 thu đ逢嬰c nhi隠u l嬰i 
ích t瑛 đó. A瓜c viên không nh英ng c亥n chu育n b鵜 công b嘘 
mà còn ph違i chu育n b鵜 v隠 m員t thiêng liêng: [5]

- B逸t đ亥u b茨ng vi羽c c亥u nguy羽n v噂i Chúa Thánh Th亥n 
đ吋 xin đ逢嬰c tr荏 thành khí c映 khiêm t嘘n trong bàn tay 
c栄a Chúa và c違m nghi羽m s詠 hi羽n di羽n c栄a Chúa.

- A丑c b違n v<n Sách Thánh l噂n ti院ng, ch壱m rãi.

- A丑c b違n v<n nhi隠u l亥n, nghiên c泳u b違n v<n v噂i s詠 tr嬰 
giúp c栄a các chú gi違i Kinh Thánh.

- A丑c nh英ng đo衣n li隠n tr逢噂c và li隠n sau b違n v<n s胤 công 
b嘘 đ吋 hi吋u rõ h挨n b嘘i c違nh l鵜ch s穎 và m映c đích c栄a tác gi違. 

- C亥u nguy羽n v噂i b違n v<n Sách Thánh trong nh英ng 
ngày tr逢噂c khi công b嘘 đ吋 xin Chúa nói v噂i b違n thân 
qua b違n v<n.

2] Cách th院 thi hành nhi羽m v映 

- Di chuy吋n đ院n gi違ng đài m瓜t cách không v瓜i vã ch雨 
sau khi v鵜 ch栄 t院 k院t thúc l運i t鰻ng nguy羽n ho員c ít là khi 
ngài b逸t đ亥u đ丑c câu k院t “Chúng con c亥u xin…”

- Khi đ院n gi違ng đài, đ泳ng th鰯ng ng逢運i và gi英 đ亥u cho 
ngay, ch雨nh micro phù h嬰p v噂i t亥m th逢噂c c栄a mình (đ吋 
không ki宇ng chân lên hay cúi m員t xu嘘ng quá khi đ丑c), 
d瑛ng và ch運 cho toàn th吋 c瓜ng đoàn ng欝i xu嘘ng, nhìn 
vào c瓜ng đoàn và ch運 thêm vài giây n英a đ吋 lôi kéo s詠 
chú ý c栄a h丑 v隠 phía gi違ng đài r欝i m噂i b逸t đ亥u công b嘘.

- Hai bàn tay c亥m sách nh逢 mu嘘n ôm l医y cu嘘n sách, 
ho員c có th吋 đ吋 sách trên gi違ng đài.

- Không bao gi運 đ逢嬰c b逸t đ亥u b茨ng câu “Bài đ丑c I” hay 
“Bài đ丑c II”, c┡ng không đ丑c nh英ng câu đ逢嬰c trích t瑛 
b違n v<n hay tóm t逸t b違n v<n s逸p công b嘘.[6]

- Sau khi đ丑c câu “L運i Chúa trong sách…” thì d瑛ng la鵜 
vài giây r欝i m噂i đ丑c chính b違n v<n Sách Thánh.

- K院t thúc Bài đ丑c, d瑛ng l衣i vài giây r欝i m噂i c医t ti院ng 
nói “Aó là L運i Chúa”. A嬰i cho c瓜ng đoàn đáp l衣i “T衣 挨n 
Chúa” xong thì m噂i di chuy吋n v隠 l衣i ch厩 ng欝i. M瓜t ng逢運i 



khác có th吋 thay th院 đ丑c hay hát “Aó là L運i Chúa”.

- Ng逢運i đ丑c Bài đ丑c I có th吋 đ丑c hay hát Thánh v鵜nh 
Aáp ca luôn. Th院 nh逢ng, tr瑛 khi thi院u nhân s詠 tr亥m 
tr丑ng, hãy dành vi羽c hát hay đ丑c Thánh v鵜nh Aáp ca 
cho m瓜t ng逢運i khác thì t嘘t h挨n. Ng逢運i đ丑c Bài đ丑c I có 
th吋 đ丑c Bài đ丑c II ch泳 không đ丑c hay hát Thánh v鵜nh 
Aáp ca. T嘘t h挨n n英a, dành Bài đ丑c II cho m瓜t ng逢運i th泳 
III công b嘘.[7]

- A院n và r運i gi違ng đài, đ瓜c viên nên cúi chào bàn th運.

- Cách nói rõ ràng, d宇 nghe và thông minh là ph逢挨ng th院 
đ亥u tiên đ吋 truy隠n thông L運i Chúa đ院n cho c瓜ng đoàn.

- N院u có hát L運i Chúa, ph違i tôn tr丑ng v亥n đi羽u và s詠 tinh 
túy c栄a ngôn ng英 c┡ng nh逢 nêu b壱t ý ngh┄a c栄a L運i Chúa 
ch泳 không làm c瓜ng đoàn khó nghe khó hi吋u L運i.[8]

3] Ch厩 ng欝i

T衣i s嘘 101, Quy ch院 T鰻ng quát Sách l宇 Rôma có nói 
đ院n tr逢運ng h嬰p v逸ng th亥y đ丑c sách thì giáo dân khác 
có th吋 đ逢嬰c 栄y nhi羽m đ吋 công b嘘 Bài đ丑c L運i Chúa. 
Tuy nhiên, ph違i chú ý r茨ng ch泳c n<ng thay th院 荏 đây 
ch雨 quy chi院u đ院n vi羽c công b嘘 Bài đ丑c ch泳 không 
ph違i các ch泳c n<ng khác. Các ch泳c n<ng khác c栄a th亥y 
đ丑c sách hay th亥y giúp l宇 khi tham gia vào c穎 hành 
ph映ng v映 khi院n cho h丑 nên ng欝i trong cung thánh. 
Còn m瓜t giáo dân, n院u ch雨 có nhi羽m v映 lên đ丑c Sách 
Thánh thì nên ng欝i 荏 hàng gh院 bên ngoài cung thánh, 
càng g亥n cung thánh bao nhiêu càng t嘘t b医y nhiêu, và 
đi lên gi違ng đài đ丑c Sách Thánh t瑛 đó.[9] Nh逢ng gi違 
s穎 h丑 đ逢嬰c s逸p x院p ng欝i trong cung thánh c┡ng ch鰯ng 
sao b茨ng cách đi theo đoàn r逢噂c nh壱p l宇 cùng v噂i ch栄 
t院 và các tác viên ph映ng v映 khác r欝i ng欝i trong cung 
thánh luôn cho t噂i khi hoàn thành ch泳c n<ng công b嘘 
L運i Chúa. H丑 không nên ng欝i n挨i quá xa ho員c b鵜 che 
khu医t h亥u có th吋 d宇 dàng quan sát các c穎 hành di宇n ra 
trên cung thánh và di chuy吋n mau chóng đ院n gi違ng đài 
đ吋 thi hành nhi羽m v映.[10]

4] Y ph映c

Y ph映c cho th瑛a tác viên đ丑c Sách Thánh có th吋 là áo 
alba (tr逸ng dài), th逢運ng ph映c x泳ng đáng hay tu ph映c 
c栄a các dòng tu (n院u là tu s┄) nh茨m m映c đích v瑛a di宇n 
t違 ch泳c v映 c栄a th瑛a tác viên v瑛a di宇n t違 lòng tôn kính 
và trang tr丑ng c栄a nghi l宇 thánh.[11]

________________________________________
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Tác giＶ: Lm. Giuse PhＴm Aình Ái,sss

Nguげn: giaolyductin.net

1. TI陰N THU NGÀY CHÚA NH一T, L右 CHÚA 
THÁNH TH井N HI烏N XU渦NG 20/05/2018

L右 6 :00 PM TH永 B謂Y:   1,723$

L右 9:00 AM CN:   1,435$

L淫 11:00 AM CN:   1,688$

L右 6:00 PM CN:                            552$

QU駅 XÂY D衛NG                             550$

C浦NG CHUNG CU渦I TU井N 5,948$+5 EU.

2.CHÚC M洩NG 40 EM A姶営C R姶閏C L右 L井N A井U. 
LÚC 6 :PM TH永 B謂Y 02/6/2018.

Kính th逢a quý v鵜, vào lúc 6 gi運 chi隠u th泳 B違y ngày 
02/06/2018 Giáo x泳 chúng ta s胤 có 40 em đ逢嬰c R逢噂c 

THÔNG BÁO



L宇 L亥n A亥u. Chúng ta cùng cám 挨n Chúa, quý Th亥y Cô 
trong ch逢挨ng trình Giáo lý và quý Ph映 huynh đã t瑛ng hy 
sinh đ逢a các cháu đ院n h丑c hàng tu亥n trong nh英ng n<m 
qua. A吋 chu育n b鵜 chu đáo cho các em, xin quý Ph映 Huynh 
đ逢a các em đ院n thánh đ逢運ng lúc 5 gi運 chi隠u th泳 B違y, 
ngày 02/06/2018, đ吋 giúp các em có gi運 g員p g叡 Chúa, 
các b衣n bè và s逸p x院p đúng ch厩 ng欝i trong nhà th運.

Ban Giáo D映c kính Báo.

3.THÔNG BÁO CHO CÁC B萎N TR引 TRONG GIÁO X永. 

I would like to let you know nhóm gi噂i tr飲 would like 
to host the event follow:

- Theology of the Body, June 3 after mass (in base-
ment), with Th亥y Troy leading the session, from 12:30-
2:30 pm.

Phuong Anh

403.827.2954

4.CHÚC M洩NG TÂN LINH M影C LOUIS A姥 NG窺C 
TUY蔭N 26/05/2018.

Kính th逢a quý v鵜, Giáo x泳 nh壱n đ逢嬰c tin vui v隠 Th亥y 
Sáu Louis A厩 Ng丑c Tuy院n, cháu cha c詠u chánh x泳 
Phaolo Tr亥n Trung Dzung (g丑i b茨ng C壱u) s胤 đ逢嬰c ch鵜u 
ch泳c linh m映c t衣i Nhà Th運 Chánh Tòa “Chúa Kitô Vua” 
thu瓜c A鵜a Ph壱n Arkansas, Hoa K┻ vào lúc 10:00 AM 
Th泳 B違y 26/05/2018. Th亥y Tuy院n đ院n Calgary du h丑c 
n<m 2004, và t瑛ng ph映c v映 trong Ban Giáo Lý thi院u 
nhi. N<m 2006-2010 Th亥y nh壱p vào A鵜a Ph壱n Cal-
gary Alberta và đ逢嬰c g穎i đi h丑c t衣i St Peter Seminary, 
London, Ontario. T瑛 n<m  2012-2014, đ逢嬰c chuy吋n 
v隠 Newman Theological College, Edmonton. T瑛 n<m 
2014-2018 Th亥y nh壱p vào A鵜a ph壱n Arkansas và ti院p 
t映c h丑c Th亥n h丑c t衣i Sacred Heart Seminary, Wiscon-
sin, USA. Chúng ta cùng hi羽p l運i c亥u nguy羽n cho Th亥y 
luôn trung thành ph映c v映 Giáo H瓜i trong tác v映 m噂i. 
Giáo X泳  Thánh Vinh S挨n Liêm chúc m瑛ng Th亥y và 
xin chia vui v噂i Ông Bà C嘘, thân nhân và nh医t là v噂i 
Cha Phaolo Tr亥n Trung Dzung O.P., c詠u chánh x泳 giáo 
x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm Calgary.

5.M洩NG TÂN LINH M影C PHÊRÔ NGUY右N TH蔭 
THI烏N 02/06/2018.

 Kính th逢a quý Cha, quý h瓜i đ欝ng m映c v映, quý ban 
ngành đoàn th吋, quý ông bà c嘘, quý c映, quý ông bà và 
anh ch鵜. Chúng con xin kính báo v噂i toàn th吋 quý v鵜, 

gia t瓜c chúng con có ng逢運i cháu tên là Phêrô Nguy宇n 
Th院 Thi羽n, s胤 lãnh nh壱n tác v映 Linh M映c t衣i T鰻ng 
Giáo Ph壱n New Orleans, Hoa K┻ lúc 10 gi運 sáng, ngày 
02/06/2018. Th亥y là cháu ru瓜t c栄a Cha V逢嬰ng (con c栄a 
ng逢運i anh c違), c┡ng là cháu c栄a m瓜t s嘘 gia đình ch鵜 
C壱y, anh A泳c, anh C育n và ch鵜 H逢挨ng hi羽n ng映 t衣i Giáo 
x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm. N<m 2007 Th亥y đi du h丑c t衣i 
New Orleans L.A., Hoa K┻. Ngày 20/05/2017, Th亥y đã 
nh壱n Tác V映 Phó T院. Chúng con vui m瑛ng kính báo, 
đ吋 xin quý Cha và quý v鵜 ti院p t映c c亥u nguy羽n cho Th亥y 
trong tác v映 Tân Linh M映c, đ逢嬰c luôn trung thành v噂i 
Chúa, ph映c v映 Chúa và Giáo H瓜i. 

Kính báo và xin c亥u nguy羽n.

6. C謂M 愛N NH頴NG HY SINH AÓNG GÓP C曳A 
M窺I NG姶云I D卯P MOTHER’S DAY

Nh逢 quý v鵜 đã bi院t, v瑛a qua bu鰻i ca nh衣c Tri Ân M姻 đã 
di宇n ra t衣i Giáo x泳 chúng ta. L亥n đ亥u tiên, nh英ng ng逢運i 
m姻 đ院n v噂i ch逢挨ng trình c違m nh壱n đ逢嬰c tình th逢挨ng 
yêu n欝ng nàn và 医m áp nh医t t瑛 nh英ng ng逢運i thân yêu 
và ch逢挨ng trình. Aêm nh衣c tr英 tình l逸ng đ丑ng, không 
quá đông ng逢運i, mang đ院n cho ng逢運i nghe s詠 hài lòng, 
tho違i mái.

C違m 挨n nh英ng c瓜ng tác viên c栄a ch逢挨ng trình nh逢 Ban 
nh衣c ca đoàn Lavang và các anh ch鵜 em ngh羽 s┄, ca 
s┄, các Nhóm múa: thi院u nhi, tông đ欝 tr飲; c違m 挨n Ban 
育m th詠c, Ban âm thanh, trang trí, s逸p đ員t. C違m 挨n các 
ân nhân đã đóng góp cách này cách khác cho ch逢挨ng 
trình. A員c bi羽t, c違m 挨n các anh ch鵜 em huynh tr逢荏ng 
c栄a Thi院u Nhi Thánh Th吋 đã mang đ院n cho Giáo x泳 
m瓜t tinh th亥n ph医n kh荏i, vui t逢挨i và m瓜t s泳c s嘘ng m噂i.

7. K蔭T THÚC TR萎I HU遺N LUY烏N HUYNH 
TR姶雲NG C遺P I (GIUDEA X)

M羽t, đau đ亥u nh逢ng vui và h丑c h臼i đ逢嬰c nhi隠u đi隠u b鰻 
ích, đó là nh英ng tâm tr衣ng và c違m giác c栄a các tr衣i sinh 
khi tham d詠 tr衣i hu医n luy羽n v瑛a qua t衣i Lacombe Coun-
ty, Red Deer. Aây là h瓜i tr衣i hu医n luy羽n huynh tr逢荏ng 
đ亥u tiên có s詠 tham gia c栄a các thành ph亥n và đ瓜i ng┡ 
hu医n luy羽n đ院n t瑛 nhi隠u n挨i; kho違ng 70 huynh tr逢荏ng, 
d詠 tr逢荏ng và tr嬰 tá, đ院n t瑛 Houston TX, Cali, Ottawa, 
Toronto, Montreal, Winnepeg, Saskatoon, Edmonton 
và Calgary, trong đó các tr逢荏ng, d詠 tr逢荏ng và tr嬰 tá c栄a 
Calgary đông nh医t, trên 20 ng逢運i.

Ch逢挨ng trình c栄a 3 ngày tr衣i t瑛 3:00 PM Th泳 6 ngày 
18/5 đ院n 2:00 PM Chúa Nh壱t 20/5 đ亥y 逸p n瓜i dung 



hu医n luy羽n. M員c dù th運i ti院t c栄a nh英ng ngày tr衣i không 
đ逢嬰c t嘘t l逸m, tr運i n逸ng và gió m衣nh. Ban đêm nhi羽t đ瓜 
xu嘘ng th医p, c瓜ng thêm s泳c gió m衣nh và l衣nh run ng逢運i, 
nh逢ng các tr衣i sinh đã v逢嬰t qua đ逢嬰c t医t c違 nh英ng bài 
h丑c và nh英ng th穎 thách do ban t鰻 ch泳c đ隠 ra. A員c bi羽t 
là đêm Th泳 B違y, khi k院t thúc m丑i s詠, tr衣i sinh tr荏 v隠 
phòng lúc 2 – 3 gi運 sáng.

Ai隠u đáng ghi nh壱n là sau nh英ng ngày hu医n luy羽n 医y, 
tinh th亥n c栄a các Huynh Tr逢荏ng, d詠 tr逢荏ng và tr嬰 tá đã 
tr荏 nên m衣nh m胤 và g逸n bó h挨n, đ員c bi羽t là g逸n bó v噂i 
Chúa Giêsu Thánh Th吋 trong vi羽c c亥u nguy羽n, đ丑c kinh 
đêm, dâng bó hoa thiêng và s嘘ng ngày Thánh Th吋. 姶噂c 
mong sao các anh ch鵜 em huynh tr逢荏ng, d詠 tr逢荏ng và 
tr嬰 tá v磯n ti院p t映c duy trì tinh th亥n đoàn k院t, s嘘ng g逸n 
bó m壱t thi院t h挨n v噂i Chúa Giêsu Thánh Th吋 m厩i ngày.

M瓜t tin khá vui là Ban T鰻 Ch泳c Tr衣i r医t hài lòng và ca 
ng嬰i v隠 s詠 nhi羽t tình, h<ng say và c亥u ti院n c栄a các anh 
ch鵜 em tr衣i sinh Calgary. M瓜t s嘘 anh ch鵜 trong ban hu医n 
luy羽n đã đ院n s噂m và l逢u l衣i Calgary m瓜t vài ngày đ吋 
giao l逢u và ti院p xúc v噂i các tr衣i sinh. Khi ra v隠 h丑 nói 
r茨ng nh英ng ngày 荏 Calgary h丑 đã n院m tr違i đ逢嬰c nh英ng 
kinh nghi羽m tuy羽t v運i v隠 lòng hi院u khách, s詠 t壱n tâm và 
vui t逢挨i c栄a các anh ch鵜 em Huynh Tr逢荏ng.

8.M洩NG 50 N;M LINH M影C CHA AA MINH 
PH萎M V;N B謂O . O.P.

Kính th逢a quý c映, quý ông bà và anh ch鵜 em, Cha B隠 
Trên Dominic Ph衣m V<n B違o OP. là ng逢運i thành l壱p 
C瓜ng Aoàn Công Giáo Vi羽t Nam t瑛 n<m 1978 và là 
c詠u Phó x泳 Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm c栄a chúng ta 
t瑛 n<m 2009-2012. Nhân d鵜p l宇 Kim Khánh Linh M映c 
c栄a ngài và đ吋 t臼 lòng tri ân đ嘘i v噂i ngài, Giáo x泳 s胤 
t鰻 ch泳c thánh l宇 m瑛ng 50 n<m linh m映c c栄a ngài vào 
tr逢a Chúa nh壱t ngày 24/06/2018 và sau thánh l宇 có ti羽c 
m瑛ng. Kính xin quý v鵜 b噂t chút th運 gi運 đ院n tham d詠 và 
chung vui trong d鵜p đ衣i l宇 này.

9.A萎I H浦I THÁNH CA T萎I SURREY, BC. 2018

Anh Ch鵜 Em trong các Ca đoàn quý m院n. N<m nay quý 
Ca Aoàn Mi隠n Tây, Canada. S胤 t鰻 ch泳c H瓜i Ng瓜 Tình 
Thân. T医t c違 quý ca viên đ逢嬰c m運i đ吋 tham d詠 t瑛 ngày 
th泳 3,4,5 và 6 tháng 8/2018 t衣i Surrey BC,Canada. N院u 
ai mu嘘n tham d詠 xin vào website c栄a giáo x泳 ho員c các 
Ca Aoàn Tr逢荏ng đ吋 bi院t thêm các chi ti院t và hình th泳c 
ghi danh tham d詠.

Ban Thánh Nh衣c Thân m運i.

10.L右 THÁNH TÂM CHÚA.B蔚N M萎NG AOÀN 
LIÊN MINH THÁNH TÂM 08/06/18

Kinh th逢a quý c映, quý ông bà và anh ch鵜 em, đ吋 chu育n 
b鵜 cho ngày m瑛ng l宇 Thánh Tâm Chúa s胤 c穎 hành lúc 
11:00 AM. Chúa nh壱t ngày 08/06/2018, Ban Ch医p 
Hành quy院t đ鵜nh s胤 có bu鰻i t┄nh tâm: b逸t đ亥u lúc 5 gi運 
chi隠u th泳 Sáu ngày 06/06, và sau đó có thánh l宇 đ員c bi羽t 
c亥u nguy羽n cho gia đình và quý thành viên trong Aoàn. 
Ban Ch医p Hành kính báo và thân m運i quý thành viên và 
gia đình đ院n tham d詠.

C┡ng v壱y n院u quý Ông, Anh ch逢a vào h瓜i đoàn nào, 
kính m運i đ院n tham d詠 và ghi danh vào Aoàn Liên Minh 
Thánh Tâm đ吋 chúng ta ti院p t映c cùng nhau ph映ng th運 
Chúa và ph映c v映 tha nhân. Kính báo và kính m運i.

Ban Ch医p Hành.

11.TRI ÂN.

Ca Aoàn Tr亥m H逢挨ng xin chân thành tri ân hai gia đình 
B違o Tr嬰 “ M瓜t V鵜 域n Danh 600$ và Ti羽m Ph荏 Hoàn 
400$” đã giúp cho Ca Aoàn Tr亥m H逢挨ng có thêm 1 
cây đàn đ吋 các B衣n Tr飲 ti院p t映c tham gia vào Ban Nh衣c 
ph映c v映 cho Giáo X泳 qua Ca Aoàn. C┡ng v壱y n院u Anh 
Ch鵜 Em nào th逢運ng tham d詠 thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa 
nh壱t và mu嘘n dùng l運i ca ti院ng nh衣c ph映ng th運 Chúa và 
Giáo X泳, xin liên l衣c v噂i Ca Aoàn Tr亥m H逢挨ng.

Tri ân và kính m運i.

12.XIN TI陰N L井N 2 CHO QU駅 XÂY D衛NG VÀ 
PHÁT TRI韻N V閏I PHONG BÌ MÀU TR溢NG VÀO 
TU遺N NÀY.

Chúng con cám 挨n Chúa cho giáo x泳 chúng ta r医t nhi隠u 
ng逢運i đã r瓜ng l逢嬰ng giúp góp đ吋 chúng ta có m瓜t ngôi 
thánh đ逢運ng khang trang và đ姻p đ胤. Nhi隠u ch厩 đ壱u xe, 
các phòng và h瓜i tr逢運ng cho nhi隠u sinh ho衣t khác nhau 
t瑛 giáo lý, v<n hóa và th吋 thao. 姶噂c mong v噂i t医m lòng 
đ衣i l逢嬰ng c栄a m厩i gia đình, chúng ta cùng v噂i quý cha 
giúp đ叡 cho l亥n ti隠n th泳 Hai vào cu嘘i tu亥n 03/06/2018. 
Xin Chúa tr違 công b瓜i h壱u trên quý V鵜.

13.L閏P GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Kính th逢a Quý Ph映 Huynh và các b衣n tr飲 thân m院n,

Hi羽n nay có m瓜t s嘘 b衣n tr飲 trong Giáo X泳 mu嘘n h丑c 
Giáo Lý Hôn Nhân đ吋 l壱p gia đình vào th運i gian t噂i, 
Ban Gi違ng Viên các l噂p Giáo Lý Hôn Nhân quy院t đ鵜nh 



s胤 m荏 l噂p đ吋 ph映c v映 cho các b衣n tr飲.

A嘘i t逢嬰ng tham gia: Các b衣n tr飲 t瑛 18 tu鰻i tr荏 lên

Th運i gian:Th泳 7 và CN ngày 28 - 29 tháng 7 n<m 2018

A鵜a Ai吋m: Giáo x泳 Vinh S挨n Liêm

N瓜i Dung và ng逢運i ph映 trách

Ngày 28 tháng 7 (Th泳 B違y)
9:30 AM - 11:00 AM: 愛n g丑i hôn nhân & Hôn nhân 
công giáo (Cha Liêm Ph衣m)

11:00 AM - 12:30 PM: Giáo lu壱t v隠 Bí Tích Hôn Nhân 
& Hôn nhân khác tôn giáo (Anh Nguy宇n Tùng)

1:00 PM - 3:00 PM: Tính d映c và hôn nhân & Ng瑛a thai 
và tránh thai (Bác s┄ A泳c)

Ngày 29 tháng 7 (Chúa Nh壱t)

9:30 AM - 11:00 AM: Hoà h嬰p v嬰 ch欝ng (khác bi羽t nam 
n英, tri吋n n荏 trong tình yêu, gi違i quy院t xung đ瓜t) (Anh 
Phan Tâm)

11:00 AM - 12:30 PM: Linh đ衣o hôn nhân & c亥u nguy羽n 
trong gia đình (Anh Phan Th衣ch)

1:00 PM - 3:00 PM: Sinh con có trách nhi羽m, giáo d映c 
con cái, đ衣o hi院u (Anh Ph衣m Th逢運ng)

3:00 PM - 4:00 PM: Bài ki吋m tra và đúc k院t. (Cha Liêm)

*** Các ph映 huynh có con em đ院n tu鰻i l壱p gia đình, 
nên l逢u ý và nh逸c nh荏 con em đ院n v噂i l噂p, tránh tr逢運ng 
h嬰p b鵜 tr宇.

14.A韻 CÓ M浦T GIA AÌNH H萎NH PHÚC:

T瑛 6 gi運 chi隠u ngày Th泳 Sáu 13/07 đ院n 6:30 chi隠u 
Chúa nh壱t 15/07/2018 (không ngh雨 l衣i đêm): L亥n đ亥u 
tiên, Ch逢挨ng trình Th<ng Ti院n Hôn Nhân và gia đình t鰻 
ch泳c t衣i giáo x泳. 

Kính th逢a Quý V鵜, 

Hi羽n nay, kh栄ng ho違ng gia đình đang tr荏 thành m嘘i 
lo ng衣i và đáng quan tâm đ嘘i v噂i giáo h瓜i Công Giáo, 
vì th院 A泳c Thánh Cha đã ch丑n n<m 2018 là N<m Gia 

Aình. Làm th院 nào đ吋 gi違i quy院t nh英ng gây c医n, xung 
đ瓜t trong gia đình? Làm th院 nào đ吋 hoà gi違i nh英ng b医t 
hoà và n嘘i l衣i nh英ng yêu th逢挨ng? Làm th院 nào đ吋 gi英 
đ逢嬰c gia đình đ亥m 医m, an vui và h衣nh phúc? Aó là m映c 
đích c栄a Khoá H丑c này. 

Chúng con đã m運i Cha Phêrô Chu Quang Minh, v鵜 sáng 
l壱p phong trào Th<ng Ti院n Hôn Nhân Gia Aình đ院n giáo 
x泳 chúng ta đ吋 giúp cho quý Ông Bà Anh Ch鵜 Em, đ員c 
bi羽t là các gia đình. Vì v壱y, chúng con mong m臼i quý v鵜 
đ<ng ký tham gia khóa h丑c 3 ngày này, đ吋 hâm nóng l衣i 
tình v嬰 ch欝ng, tình gia đình, đ吋 hàn g逸n nh英ng đ鰻 v叡, 
đau th逢挨ng và đ吋 n嘘i l衣i nh鵜p c亥u chia c逸t. 

Trong nhi隠u n<m qua, Phong Trào Th<ng Ti院ng Hôn 
Nhân Gia Aình đã đóng góp r医t nhi隠u trong vi羽c c栄ng 
c嘘 tình yêu hôn nhân, c泳u v噂t các gia đình trên b運 v詠c 
đ鰻 v叡 và n嘘i l衣i nh英ng gia đình đang g員p c違nh chia ly. 
A院n v噂i Phong Trào này và đ<ng ký khoá h丑c này s胤 
giúp cho chúng ta thêm nhi隠u k悦 n<ng đ吋 gìn gi英 gia 
đình h衣nh phúc, cùng bi院t thêm nhi隠u anh ch鵜 em t瑛 
Hoa K┻, t瑛 kh逸p Canada v隠 chia s飲 v噂i chúng ta. 

A挨n t瑛 ghi danh cho khoá h丑c s胤 phát sau m厩i thánh l宇 
Chúa Nh壱t. N院u mu嘘n bi院t thêm chi ti院t, xin liên l衣c v噂i 
Cha Phó Liêm. (phone: 403 465 3101)

Xin Quý V鵜 nh壱n đ挨n và đ<ng ký s噂m, đ吋 Ban T鰻 Ch泳c 
d宇 dàng s逸p x院p cho khoá h丑c đ逢嬰c t嘘t đ姻p.

15.L閏P H窺C CH曳 A陰 GIÁO X永 LÀNH M萎NH 
(27/05/2018) 

Kính th逢a quý c映, quý ông bà và anh ch鵜 em. T瑛 n<m 
2014 cho đ院n nay, hàng n<m giáo ph壱n đ隠u g穎i th逢 đ院n 
các giáo x泳 đòi bu瓜c t医t c違 các ng逢運i ph映c v映 công đoàn 
theo t逢 cách Thi羽n Nguy羽n Viên cho ng逢運i GIÀ ho員c 
gi噂i TR引 (d逢噂i 18 tu鰻i), n院u là ng逢運i đã t瑛ng ph映c v映 
mà ch逢a đ逢嬰c ki吋m tra b荏i c違nh sát c栄a thành ph嘘, ho員c 
nh英ng ng逢運i m噂i b逸t đ亥u ph映c v映. A隠u ph違i liên l衣c đ吋 
đ逢嬰c ki吋m tra đ吋 đ逢嬰c ph映c v映 cho ng逢運i GIÀ và gi噂i 
TR引. Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm , Cô Lê Minh làm 
giám đ嘘c trung tâm Giáo D映c Giáo Lý , Vi羽t Ng英 cho 
các em Thi院u Nhi, t瑛 n<m 2014 đ逢嬰c Giáo Ph壱n và 
quý cha Ti隠n Nhi羽m giao trách v映 nh壱n đ挨n c栄a nh英ng 
Th亥y Cô, Th瑛a Tác Viên Thánh Th吋, Ban Th吋 Thao , 
nh英ng Thi羽n Nguy羽n Viên hay đi th<m nh英ng ng逢運i 
già y院u, b羽nh t壱t th逢運ng xuyên. Lúc 1 gi運 30 , th泳 T逢 
ngày 18/04/18. Bà Barbara đ衣i di羽n cho tòa Giám M映c 
đ院n V<n phòng Giáo X泳 h丑p v噂i Cha X泳, Cha Phó, Cô 
Minh và Cô Th逢 Ký Bà cho bi院t sau 4 n<m t医t c違 các 
Thi羽n Nguy羽n Viên Ph映c v映 cho gi噂 GÌA và TR引 đ隠u 



ph違i h丑c l衣i l噂i l噂p h丑c này. Chúng con xin đ逢嬰c phép 
đ吋 h丑c t衣i Giáo X泳 vào CHÚA NH一T 26/05/2018.T瑛 
1 gi運 đ院n 2 gi運 30 chi隠u. Vì v壱y, chúng con yêu c亥u t医t 
c違 nh英ng ai đang ph映c v映 cho hai gi噂i GÌA và TR引 , 
và nh英ng ai trong t逢挨ng lai mu嘘n ph映c v映 , ch逢a làm 
th栄 t映c giúp cho Giáo X泳 Lành M衣nh, xin liên l衣c v噂i 
cô Lê Minh s嘘 đi羽n tho衣i (403) 701-4377 đ吋 đ逢嬰c ghi 
danh và ti院n hành các th栄 t映c nói trên. N院u b医t c泳 vì lý 
do gì nh英ng n衣n nhân th逢a ki羽n, giáo x泳 s胤 không ch鵜u 
trách nhi羽m tr逢噂c giáo ph壱n , nh医t là phía chính quy隠n. 
姶噂c mong quý v鵜 thông c違m cho quý cha trong vi羽c này 
đ吋 giáo x泳 luôn là n挨i bình an và lành m衣nh cho t医t c違 
nh英ng ai đ院n cùng sinh ho衣t v噂i nhau. Giáo x泳 không 
ch鵜u trách nhi羽m khi gi噂i tr飲 đ院n nhà th運 sinh ho衣t khi 
ch逢a có th亥y cô giáo hay hu医n luy羽n viên.

16.TR萎I HÈ BAN NGÀY CHO THI蔭U NHI

Hãy cùng chung vui trong sinh ho衣t lành m衣nh

Ban Giáo lý Thi院u nhi c栄a GX Vinh S挨n Liêm t鰻 
ch泳c Tr衣i Hè Ban Ngày cho các em trong Giáo x泳 t瑛 
6 tu鰻i cho đ院n 13.  M瓜t Tr衣i Hè Ban Ngày n<ng đ瓜ng 
và lành m衣nh trong tinh th亥n Vi羽t Nam.  Các em s胤 
đ逢嬰c h逢噂ng d磯n trong các trò ch挨i vui, th吋 thao, h丑c 
h臼i ti院ng Vi羽t và sinh ho衣t ngoài tr運i n院u th運i ti院t cho 
phép.  Tr衣i s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c trong m瓜t tu亥n l宇 t瑛 Th泳 
Hai 16 Tháng 7 đ院 Th泳 Sáu 20 Tháng 7, 2018 t瑛 8 gi運 
30 sáng cho đ院n 4 gi運 30 chi隠u.  L羽 phí cho m厩i em 
là $150.00 (s胤 cung c医p th泳c <n tr逢a).  S嘘 tr衣i viên có 
gi噂i h衣n.  Xin vui lòng ghi danh s噂m.  B逸t đ亥u nh壱n 
đ挨n t瑛 cu嘘i tu亥n ngày 15 Tháng 05/2018.  A挨n ghi 
danh s胤 có t衣i v<n phòng Ban Giáo lý. Xin liên l衣c cô 
Minh đ吋 bi院t thêm chi ti院t.

ST. Vincent Liem Day Camp 

Let’s be active, healthy and have fun!

What’s the most unique summer day camp at St. Vin-
cent Liem where kids learn and play? It’s fun, active 
summer camps with a Vietnamese twist! Children 
aged from 6 to 13 year old will engage in Sport, Art, 
Science, Craft, Music or Games, and Outdoor activi-
ties. There is a unique, fun and skill building experi-
ence for everyone. Our programs are quality-based, 
well-rounded, educational, reasonably priced and 
most of all, safe and fun. Camps run for a week from  
Monday, July 16 to Friday July 20, 2018. Spaces are 
limited. The fee for the camp is $150.00 (hearty and 
healthy lunch is included)

Welcome (back) to ST. Vincent Liem Summer Camp! 
We have an exciting line up planned for our 2018 
summer camp season. Whether your camper’s inter-
est is in Sport, Art, Craft, Music or Games, there’s a 
unique, fun and skill-building experience for every-
one. Our programs are quality-based, well-rounded, 
educational,reasonably priced and most of all, safe 
and fun. Great program and great prices! The camps 
ill up quickly so register early.

17. RAO HÔN PH渦I (l亥n 1)

Có anh T衣 V<n Thanh con ông T衣 V<n A逸c và bà Ph衣m 
Th鵜 H欝ng, thu瓜c Giáo x泳 Thánh Vinh S挨n Liêm, Calgary

S胤 k院t b衣n v噂i ch鵜 Ph衣m Th鵜 Lân, con ông Ph衣m V<n 
Yên và bà Tr逢挨ng Th鵜 Ph逢嬰ng, hi羽n ng映 t衣i qu壱n 12, 
Sài gòn. 

Ai bi院t đôi b衣n này có ng<n tr荏 gì, xin trình báo.

18.NH頴NG NG姶云I Y陰U AAU B烏NH T一T TRONG 
GIÁO X永: 

“ Ai trong anh em đau y院u 逢? Ng逢運i 医y hãy m運i các k┻ 
m映c c栄a H瓜i Thánh đ院n; h丑 s胤 c亥u nguy羽n cho ng逢運i 
医y, sau khi x泳c d亥u nhân danh Chúa. L運i c亥u nguy羽n do 
lòng tin s胤 c泳u đ逢嬰c b羽nh nhân” (Gc 5, 14). Chúng ta 
cùng hi羽p ý c亥u nguy羽n cho nh英ng ng逢運i y院u đau trong 
Giáo x泳 c栄a chúng ta đ員c bi羽t là nh英ng ng逢運i sau đây:

1. C映 Maria Nguy宇n Th鵜 Khi 107 tu鰻i 

2. C映 Maria Ngô Th鵜 Ng逢嬰i 103 tu鰻i. 

3. C映 Maria V┡ Th鵜 Mát 99 tu鰻i. 

4. C映 Phê Rô Thomas Tr逢挨ng Qu違ng V<n 93 tu鰻i. 

5. C映 Madalena Tr亥n Th鵜 Sen (Loan) 92 tu鰻i. 

6. C映 Maria V┡ Th鵜 Thanh 92 tu鰻i. 

7. C映 Maria Tr亥n Th鵜 渦c 91 tu鰻i. 

8. C映 Phê Rô Nguy宇n V<n Aây 92 tu鰻i. 

9. Cháu Nguy宇n Th鵜 Hu┻nh Trâm 37 tu鰻i. 

10. Ông Philip A厩 Thúc Bính 82 tu鰻i. 

11. C映 Maria Ph衣m Th鵜 Mai 85 tu鰻i.

12.Ch鵜 Nguy宇n Tú Vân.



18. S渦 TI陰N 50 $ TR雲 LÊN

SDB H丑 và Tên S嘘 Ti隠n

497 BS. Ph衣m V<n A泳c  $200.00

179 A.C Nguy宇n A<ng Khoa $100.00

191 A.C Nguy宇n H欝ng Luân $100.00

276 Cô Ph衣m C壱y   $100.00

277 A.C Ph衣m  Châu&Sâm $100.00

406 A.C Ph衣m Lu壱t  $100.00

551 A.C Tr亥n V<n K院t  $100.00

318 A.C Phan Huy Th衣ch   $60.00

34 A. B違o Hoàng   $50.00

44 A.C Ainh Q. Hàn  $50.00

45 A.C Ainh Hòa&Thu  $50.00

76 Cô Hoàng Th鵜 Nga  $50.00

97      $50.00

121 A.C Nguy宇n  Ánh&Th栄y $50.00

189 A.C Nguy宇n Long&Thi $50.00

306 A.C Ph衣m Th逢荏ng  $50.00

343 A.C Tr亥n Hà&Th違o  $50.00

511 A.C V┡ Thanh Phong  $50.00

Chân thành cám 挨n
lòng h違o tâm c栄a quí v鵜

đã đóng góp xây d詠ng Nhà Chúa.
Nguy羽n xin Chúa

tr違 công b瓜i h壱u cho qúi ông bà anh ch鵜 em.


