
Chúa Nhật 
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Bài đ丑c 1Cv 2,1-11

Bài trích sách Công vつ Tông Aげ.
Khi đ院n ngày l宇 Ng┡ Tu亥n, m丑i ng逢運i đang t隠 t詠u 荏 m瓜t n挨i, b厩ng t瑛 tr運i phát ra m瓜t ti院ng 
đ瓜ng, nh逢 ti院ng gió m衣nh ùa vào đ亥y c違 c<n nhà, n挨i h丑 đang t映 h丑p. R欝i h丑 th医y xu医t hi羽n 
nh英ng hình l逢叡i gi嘘ng nh逢 l逢叡i l穎a t違n ra đ壱u xu嘘ng t瑛ng ng逢運i m瓜t. Và ai n医y đ隠u đ逢嬰c 
tràn đ亥y 挨n Thánh Th亥n, h丑 b逸t đ亥u nói các th泳 ti院ng khác, tu┻ theo kh違 n<ng Thánh Th亥n 
ban cho.
Lúc đó, t衣i Giê-ru-sa-lem, có nh英ng ng逢運i Do-thái sùng đ衣o, t瑛 các dân thiên h衣 tr荏 v隠. 
Nghe ti院ng 医y, có nhi隠u ng逢運i kéo đ院n. H丑 kinh ng衣c vì ai n医y đ隠u nghe các ông nói ti院ng 
b違n x泳 c栄a mình. H丑 s穎ng s嘘t, thán ph映c và nói : “Nh英ng ng逢運i đang nói đó không ph違i là 
ng逢運i Ga-li-lê c違 逢 ? Th院 sao m厩i ng逢運i chúng ta l衣i nghe h丑 nói ti院ng m姻 đ飲 c栄a chúng ta ? 
Chúng ta đây, có ng逢運i là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-
đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có ng逢運i là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-c壱p, và nh英ng vùng 
Li-by-a giáp gi噂i Ky-rê-nê ; nào là nh英ng ng逢運i t瑛 Rô-ma đ院n đây ; nào là ng逢運i Do-thái 
c┡ng nh逢 ng逢運i đ衣o theo ; nào là ng逢運i đ違o C挨-rê-ta hay ng逢運i 謂-r壱p, v壱y mà chúng ta đ隠u 

Tin Mục Vụ
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lỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

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 31 Tháng 05, Năm 2020 
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nghe h丑 dùng ti院ng nói c栄a chúng ta mà loan báo nh英ng k┻ 
công c栄a Thiên Chúa !”

Aáp caTv 103 

A.L衣y Chúa, xin g穎i th亥n khí t噂i,
và Ngài s胤 đ鰻i m噂i m員t đ医t này.

Chúc t映ng Chúa đi, h欝n tôi h叡i !
L衣y Chúa là Thiên Chúa con th運, Chúa muôn trùng cao c違 !
Công trình Ngài, l衣y Chúa, qu違 thiên hình v衣n tr衣ng !
Nh英ng loài Chúa d詠ng nên lan tràn m員t đ医t.

Ngài l医y sinh khí l衣i, là chúng t逸t th荏 ngay,
mà tr荏 v隠 cát b映i.
Sinh khí c栄a Ngài, Ngài g穎i t噂i, là chúng đ逢嬰c d詠ng nên,
và Ngài đ鰻i m噂i m員t đ医t này.

Vinh hi吋n Chúa, nguy羽n muôn n<m t欝n t衣i,
công trình Chúa làm Chúa đ逢嬰c hân hoan.
Nguy羽n ti院ng lòng tôi làm cho Ng逢運i vui tho違,
đ嘘i v噂i tôi, ni隠m vui là chính Chúa.

Bài đ丑c 21 Cr 12,3b-7.12-13

Bài trích th⇔ thと nhＸt cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín 
hのu Cô-rin-tô.

Th逢a anh em, không ai có th吋 nói r茨ng : “A泳c Giê-su là 
Chúa”, n院u ng逢運i 医y không 荏 trong Th亥n Khí.
Có nhi隠u đ員c s栄ng khác nhau, nh逢ng ch雨 có m瓜t Th亥n Khí. 
Có nhi隠u vi羽c ph映c v映 khác nhau, nh逢ng ch雨 có m瓜t Chúa. 
Có nhi隠u ho衣t đ瓜ng khác nhau, nh逢ng v磯n ch雨 có m瓜t Thiên 
Chúa làm m丑i s詠 trong m丑i ng逢運i. Th亥n Khí t臼 mình ra n挨i 
m厩i ng逢運i m瓜t cách, là vì ích chung.
Th壱t v壱y, ví nh逢 thân th吋 ng逢運i ta ch雨 là m瓜t, nh逢ng l衣i 
có nhi隠u b瓜 ph壱n, mà các b瓜 ph壱n c栄a thân th吋 tuy nhi隠u, 
nh逢ng v磯n là m瓜t thân th吋, thì A泳c Ki-tô c┡ng v壱y. Th壱t th院, 
t医t c違 chúng ta, d亥u là Do-thái hay Hy-l衣p, nô l羽 hay t詠 do, 
chúng ta đ隠u đã ch鵜u phép r穎a trong cùng m瓜t Th亥n Khí đ吋 
tr荏 nên m瓜t thân th吋. T医t c違 chúng ta đã đ逢嬰c đ亥y tràn m瓜t 
Th亥n Khí duy nh医t.

Tin M瑛ngGa 20,19-23
Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Vào chi隠u ngày th泳 nh医t trong tu亥n, n挨i các môn đ羽 荏, các 
c穎a đ隠u đóng kín, vì các ông s嬰 ng逢運i Do-thái. A泳c Giê-su 

đ院n, đ泳ng gi英a các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói 
xong, Ng逢運i cho các ông xem tay và c衣nh s逢運n. Các môn 
đ羽 vui m瑛ng vì đ逢嬰c th医y Chúa. Ng逢運i l衣i nói v噂i các ông : 
“Bình an cho anh em ! Nh逢 Chúa Cha đã sai Th亥y, thì Th亥y 
c┡ng sai anh em.” Nói xong, Ng逢運i th鰻i h挨i vào các ông và 
b違o : “Anh em hãy nh壱n l医y Thánh Th亥n. Anh em tha t瓜i 
cho ai, thì ng逢運i 医y đ逢嬰c tha ; anh em c亥m gi英 ai, thì ng逢運i 
医y b鵜 c亥m gi英.”

L卯CH TRONG TU井N

31        L右 CHÚA THÁNH TH井N HI烏N XU渦NG. L宇 
tr丑ng. Cv 2,1-11; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG
H. Chúng ta ph違i làm gì đ吋 đón nh壱n lòng th逢挨ng xót c栄a 
Thiên Chúa?
T. Chúng ta ph違i nhìn nh壱n và th嘘ng h嘘i t瓜i l厩i c栄a mình đ吋 
đón nh壱n lòng th逢挨ng xót c栄a Thiên Chúa.

CHIA S引

Chúa nói v噂i tiên tri Giôna r茨ng: “Hãy đ院n v噂i dân thành 
Ninivê và b違o h丑 r茨ng: còn b嘘n m逢挨i đêm ngày n英a ta s胤 
tri羽t h衣 thành ph嘘 này.” Nghe bi院t th院, t瑛 vua cho t噂i th泳 
dân đ隠u m員c áo nh員m, b臼 tro trên đ亥u <n n<n sám h嘘i t瓜i l厩i. 
Nh運 th院, h丑 đ逢嬰c 挨n c泳u thoát (Jona 3, 4…).
M瓜t trong hai tên gian phi b鵜 treo trên th壱p giá, nh映c m衣 
Chúa Giêsu, nh逢ng tên kia m逸ng nó: “Chúng ta ch鵜u hình 
ph衣t nh逢 th院 này là đích đáng,…… còn ông này đâu có làm 
gì sai trái.” R欝i anh ta th逢a v噂i Chúa Giêsu: “Ông Giêsu 挨i, 
khi ông vào n逢噂c c栄a ông, xin nh噂 đ院n tôi.” Và Ng逢運i nói 
v噂i anh ta: “Tôi b違o th壱t anh, hôm nay anh s胤 đ逢嬰c 荏 trên 
Thiên đàng v噂i tôi.”
V壱y đ吋 đ逢嬰c Thiên Chúa xót th逢挨ng, chúng ta ph違i <n n<n 
th嘘ng h嘘i nh逢 dân thành Ninivê và tên gian phi. Nh運 th院, 
Thiên Chúa s胤 tha t瓜i cho chúng ta và thanh t育y chúng ta 

THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

Kính nh噂 Thánh Tâm là kính nh噂 Tình Th逢挨ng c栄a Thiên 
Chúa. Tình Th逢挨ng C泳u A瓜 c栄a Thiên Chúa đ逢嬰c t臼 bày ra 
n挨i con ng逢運i A泳c Giêsu và nh医t là trong các ch院t trên th壱p 
giá vì t瓜i l厩i loài ng逢運i. Thánh Tâm đã b鵜 đâm thâu là hình 違nh 
rõ r羽t nh医t, là ti院ng nói m衣nh nh医t v隠 Tình Th逢挨ng c栄a Thiên 
Chúa đ嘘i v噂i chúng ta và là m瓜t b茨ng ch泳ng không th吋 ch嘘i cãi 
đ逢嬰c c栄a Tình Th逢挨ng l衣 lùng 医y.
 



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 3

Ý C井U NGUY烏N TRONG THÁNG:
 

C亥u cho nh英ng ng逢運i đang đau kh鰻 tìm đ逢嬰c h逢噂ng đi trong 
cu瓜c đ運i và cho h丑 đ逢嬰c Thánh Tâm Chúa đ映ng ch衣m đ院n.
 

MÙA TH姶云NG NIÊN
Sau Chúa nh壱t Chúa Thánh Th亥n Hi羽n Xu嘘ng

01        Th泳 Hai tu亥n 9 Mùa TN. 2 Pr 1,2-7; Mc 12,1-12 A泳c 
Maria, M姻 H瓜i Thánh. L宇 nh噂; Thánh v鵜nh tu亥n 1
02        Th泳 Ba 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
03        Th泳 T逢 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
Thánh Carôlô Lwanga và các b衣n tđ. L宇 nh噂.
04        Th泳 N<m 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28-34
05        Th泳 Sáu đ亥u tháng 2 Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
Thánh Boniphát, Gmtđ. L宇 nh噂.
06        Th泳 B違y đ亥u tháng 2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44

07      CHÚA NH一T 10 MÙA TN. L右 CHÚA BA NGÔI. L宇 
tr丑ng. Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13; Ga 3,16-18;

Thông báo 
v隠 vi羽c khôi ph映c 

các sinh ho衣t trong Giáo x泳
Kính chào quý ông bà anh ch鵜 em trong Chúa Kitô, Hôm 
nay HAMV xin thông báo m瓜t tin vui cho quý ÔBACE 
tin vui mà nhi隠u giáo dân đã mong ch運 trong 2 tháng qua, 
tin vui đó là các Giáo ph壱n cho phép các Thánh l宇 đang 
d亥n d亥n m荏 l衣i, và tòa giám m映c 荏 Calgary đã thông báo: 
trong nh英ng ngày qua tình hình đ衣i d鵜ch viêm ph鰻i V┡ Hán 
(COVID 19) 荏 Alberta, Canada và trên th院 gi噂i đang có d医u 
hi羽u gi違m thi吋u, các bi羽n pháp phòng ng瑛a đã đ逢嬰c d荏 b臼 1 
ph亥n, Nhi隠u giáo dân v磯n th逢運ng đ員t câu h臼i bao gi運 chúng 
ta m噂i đ逢嬰c tr荏 l衣i tham d詠 Thánh l宇 ? và th壱t là b医t ng運 và 
đ亥y xúc đ瓜ng hôm 26/5/2020. A鵜a ph壱n Calgary cùng v噂i 
s荏 Y t院 Alberta đã thông báo và t衣o đi隠u ki羽n cho phép các 
sinh ho衣t c栄a t医t c違 các Nhà th運 trong giáo ph壱n đ逢嬰c m荏 
c穎a tr荏 l衣i vào ngày 1 tháng 6, nh逢ng v磯n ph違i đ吋 cao c違nh 
giác, ch医p nh壱n s嘘ng trong tr衣ng thái có d鵜ch, nguy c挨 dich 
b羽nh tái bùng phát v磯n là đi隠u đang đe d丑a chúng ta,…xin 
chung tay c育n th壱n áp d映ng các bi羽n pháp phòng ng瑛a mà 
A鵜a ph壱n và các c挨 quan chuyên môn khuy院n cáo.

Liên quan đ院n các sinh ho衣t m映c v映 trong giáo x泳, HAMV 
xin trân tr丑ng thông báo m瓜t s嘘 l逢u ý sau:
L宇 Ngày th逢運ng: B逸t đ亥u t瑛 ngày 1 tháng 6 n<m 2020 (ngày 
l宇 A泳c M姻 đ欝ng trinh m姻 Giáo h瓜i), giáo x泳 s胤 m荏 l衣i các 
Thánh l宇 t瑛 th泳 2 đ院n th泳 6 nh逢 th逢運ng l羽, 11 gi運 sáng và 6 

gi運 chi隠u, th泳 7 s胤 có l宇 lúc 9 gi運 30 sáng
L宇 Ngày Chúa Nh壱t: B逸t đ亥u t瑛 ngày 7 tháng 6 n<m 2020 
(l宇 kính Chúa Ba Ngôi) s胤 có 4 Thánh l宇 vào các gi運 nh逢 
sau: Th泳 B違y- 6 gi運 chi隠u, Chúa nh壱t: 9 gi運 - 11 gi運 sáng, 
và 6 gi運 chi隠u- S嘘 ng逢運i tham d詠 cho m厩i Thánh l宇, t嘘i đa 
là 50 ng逢運i bao g欝m các Cha và ban Ph映ng v映,(không 
có giúp l宇)

-Xin goi đi羽n tho衣i tr逢噂c: cho các Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Th泳 
B違y và 3 Thánh l宇 Chúa nh壱t. A吋 tránh tình tr衣ng giáo dân 
đ院n nhi隠u h挨n s嘘 ng逢運i đ逢嬰c 医n đ鵜nh là 50 ng逢運i trong m厩i 
Thánh l宇 ngày Chúa Nh壱t: HAMV s胤 l壱p Danh sách cho 
nh英ng giáo dân nào g丑i đi羽n tho衣i đ院n đ<ng ký gi運 l宇 mình 
ch丑n. Xin liên l衣c ông CT. Nguy宇n ng丑c Ánh (587)889-
7907 đ吋 ghi tên và s嘘 ng逢運i tham d詠 và gi運 l宇.

-Xin đ院n tr逢噂c gi運 c穎 hành thánh l宇 30 phút, Khi đ院n Nhà 
th運 tham d詠 Thánh l宇 nh噂 mang theo kh育u trang, quý v鵜 
s胤 đ逢嬰c các thi羽n nguy羽n viên h逢噂ng d磯n đi隠n tên và s嘘 
đi羽n tho衣i, tr違 l運i b違n theo dõi s泳c kh臼e, sau đó đ逢嬰c h逢噂ng 
d磯n vào ch厩 ng欝i, tr逢噂c khi b逸t đ亥u Thánh l宇 các c穎a Nhà 
th運 s胤 đ逢嬰c khóa l衣i và không ai đ逢嬰c vào.

- Gi英 các quy đ鵜nh v隠 Y t院: c亥n r穎a tay sát khu育n tr逢噂c và 
sau khi tham d詠 Thánh l宇, c亥n đeo kh育u trang khi tham d詠 
Thánh l宇, ng欝i đúng ch厩 quy đ鵜nh, duy trì kho違ng cách t嘘i 
thi吋u (2 mét) v噂i ng逢運i khác.

- Nh英ng ng逢運i cao tu鰻i (65 tr荏 lên) các thi院u nhi và nh英ng 
ng逢運i có tri羽u ch泳ng ho, s嘘t xin mi宇n d詠 l宇.

- Nh英ng ng逢運i đi xa v隠 xin t詠 ý cách ly theo quy đ鵜nh c栄a 
c挨 quan Y t院.

- Nh英ng ng逢運i ch逢a mu嘘n tham d詠 Thánh l宇 chung v噂i 
c瓜ng đoàn trong các d鵜p l宇 bu瓜c 荏 th運i đi吋m này, v磯n đ逢嬰c 
phép 荏 nhà, tham d詠 các Thánh l宇 tr詠c tuy院n.

- S胤 không x逢噂ng kinh ho員c đ丑c kinh chung tr逢噂c các Thánh 
l宇, không hát trong Thánh l宇, ch雨 thinh l員ng hi羽p thông cùng 
v噂i ch栄 t院 trong Thánh l宇.

- Ban Giúp L宇 và Th瑛a Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa 
t衣m th運i ch逢a làm vi羽c trong giai đo衣n này.

- Tr逢噂c khi R逢噂c Mình Thánh Chúa Ch栄 t院 ch雨 x逢噂ng 1 
l亥n” Mình Thánh Chúa Kitô” Sau đó s胤 không x逢噂ng đáp 
khi r逢噂c Mình Thánh, Ch栄 t吋 ph違i đeo kh育u trang khi cho 
r逢噂c Mình Thánh Chuá, giáo dân đ逢嬰c m荏 kh育u trang khi 
lên r逢噂c Mình Thánh (luôn gi英 kho違ng cách 2 mét )

Ti隠n Dâng cúng: Hai thùng ti隠n dâng cúng s胤 đ逢嬰c đ員t bên 
l嘘i đi lên r逢噂c mình Thánh Chúa, giáo dân s胤 b臼 vào khi đi 
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r逢噂c Mình Thánh.

- S胤 có b違n h逢噂ng d磯n L渦I VÀO và L渦I RA riêng bi羽t, 
ngoài khu v詠c trong lòng nhà th運 t医t c違 các phòng 嘘c xung 
quanh đ隠u đ逢嬰c khoá l衣i.

- S胤 livestream Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa Nh壱t trên 
website stvincentliem.ca và facebook  vincentliem saint. 
Nh英ng ai không th吋 tham d詠 thánh l宇 t衣i nhà th運, có th吋 vào 
Website và Facebook c栄a Giáo X泳 tham d詠 b医t c泳 lúc nào. 

- Các Thánh l宇 và gi運 kinh tr詠c tuy院n t衣i tu vi羽n Aa Minh 
v磯n ti院p t映c duy trì

- Các l噂p Giáo lý và sinh ho衣t đoàn th吋: ti院p t映c t衣m ng逢ng 
cho đ院n khi có thông báo m噂i,...

Quý ÔBACE thân m院n, m員c d亥u xã h瓜i đã t衣m th運i m荏 c栄a 
tr荏 l衣i, nh逢ng ch逢a ph違i là đã h院t d鵜ch b羽nh, quý v鵜 c亥n ph違i 
c育n th壱n h挨n n英a, hãy chú ý b違o v羽 s泳c kh臼e c栄a mình và 
c栄a gia đình, c瓜ng đoàn, th逢運ng xuyên r穎a tay và đeo kh育u 
trang khi ra ngoài,...

Chúng ta cùng t衣 挨n Thiên Chúa đã th逢挨ng tr嬰 giúp giáo x泳 
chúng ta trong hoàn c違nh khó kh<n này, xin quý ÔBACE 
ti院p t映c c亥u nguy羽n, làm vi羽c lành đ吋 c挨n đ衣i dich s噂m đ逢嬰c 
ch医m d泳t trên toàn th院 gi噂i, c┡ng m運i g丑i m丑i ng逢運i chung 
tay giúp đ叡 các anh ch鵜 em g員p hoàn c違nh khó kh<n trong 
c挨n gian nan này.

Nh運 l運i chuy吋n c亥u c栄a A泳c trinh n英 Maria, M姻 Thiên 
Chúa, thánh Vinh S挨n Liêm chúng ta cùng hi羽p thông c亥u 
nguy羽n và tin t逢荏ng Thiên Chúa s胤 nh壱m l運i

Xin các H瓜i đoàn ph鰻 bi院n r瓜ng rãi thông báo này đ院n giáo 
dân trong giáo x泳.
Chân thành c違m 挨n quý ÔBACE.
TM HAMVGXTVSL
CT. Nguy宇n ng丑c Ánh

TI陰N THU CHÚA NH一T V PH影C SINH 24-5-2020 
(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. Bà C嘘 Tr亥n Aình Tân (Tm)#406  $2,000.00
2. Ô. B Nguy宇n Ai隠n & M悦 (Ck)#141  $1,000.00
3. A. C Nguy宇n Anh & Nga (Ck)#122  $640.00
4. A. C Nguy宇n Tùng & H逢挨ng (Tm)#261 $600.00
5. A. C Nguy宇n C逢運ng & Hòa (Tm) #137 $500.00

6. Ch鵜 Nguy宇n Th映 Th違o (Ck)#91  $500.00
7. Ch鵜 Tr鵜nh M悦 H逢挨ng (Tm)#380  $500.00
8. A. C Ph衣m V<n Minh & Bình(Tm)#481 $500.00
9. A. C Nguy宇n Chánh & Tanya (Tm)#136 $500.00
10. A. C Nguy宇n Daniel & Tâm (Ck)#202 $400.00
11. A. C Tr亥n Khánh & Nhung (Ck)#354 $400.00
12. A. C Bùi Qu嘘c Hi院u & Sáng (Tm)#6 $400.00
13.A. C Lê Aình Ch逢挨ng & Thu(Tm)#86 $400.00
14. Bác Tr亥n Th鵜 Tho (Tm) 5-6#502  $400.00
15. Aám Tang Bà Ngô Th鵜 Hoa (Tm)#117 $400.00
16.A. C Nguy宇n Anh & Khánh (Tm)#600 $330.00
17.A. C Tr亥n V<n A逢挨ng & Hu羽 (Tm)#341 $300.00
18.A. C Nguy宇n Thu壱n & Linh (Tm)#247 $200.00
19.A. C Ch鵜 Ph衣m Hùng & H茨ng (Ck)#290 $200.00
20.Ch鵜 Nguy宇n Thúy H茨ng (Ck)#509  $200.00
21.Ch鵜 Nguy宇n Anh (Ck) #490  $200.00
22.A. C  V┡ Khanh & tr亥n Th違o (Ck)#405 $200.00
23.Ô. B Ph衣m Sinh & Soi (Ck)#609  $200.00
24.A. C V┡ Toàn & Chi (Tm)#419  $150.00
25.Ch鵜 Nguy宇n Kim Chi (Tm)#424  $100.00
26.Ô. B C嘘 Bùi V逢嬰ng & Aào#17  $100.00
27.Lê T衣o & Ph逢嬰ng (Tm)   $100.00
28.A. C Nguy宇n Ánh & Th栄y (Tm)#121 $100.00
29.A. C Ainh Hòa & Thu (Ck)#45  $100.00
30.Gia đình  (Tm)  #162  $100.00
31.A.C Tr亥n Paul & Bác Thìn  (Tm)#187 $90.00
32.Ch鵜 Nguy宇n H欝ng Aào (Tm) #444  $60.00
33.Gia đình 育n danh     $50.00
34.Ô. B Ngô Thái & Dung (Tm)#119  $50.00
35.Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n (Ck)#159 $50.00

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N   $12,020.00
            

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C盈 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 LÚC C愛N A萎I D卯CH. TRONG 
KHI GIA AÌNH QUÝ V卯 C┠NG G咽P NH頴NG KHÓ KH;N. 
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). QUÝ CHA LUÔN C井U 
NGUY烏N CHO QUÝ GIA AÌNH

THÔNG BÁO T洩 TÒA GIÁM M影C 
TI蔭NG ANH VÀ TI蔭NG VI烏T

Updates on Gathering # COVID 19
Date: May 26, 2020

Catholics will be allowed to take their irst steps back to church 
for Mass in June under new guidelines issued by the Roman 
Catholic Bishops of Alberta.
The Guidelines for the Reintroduction of the Public Celebra-
tion of Holy Mass  were developed by a task force the Bishops 
established under the direction of Archbishop Richard Smith of 
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Edmonton and Bishop William McGrattan of Calgary. The doc-
ument follows the recent release of the Alberta government’s 
Guidance for Places of Public Worship as part of Stage 1 of the 
provincial relaunch strategy, as well as consultations with Al-
berta’s Chief Medical Oficer of Health and other experts.
Parishes that have made the necessary preparations will be 
able to
begin offering weekday masses on Monday, June 1, the Me-
morial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church; and 
Sunday masses as of June 7, the Solemnity of the Most Holy 
Trinity. In order to protect the health of parishioners, volun-
teers, staff and clergy, the Bishops have set a detailed list of 
conditions that must be met before congregants can safely be 
invited back to Mass. These include:

 Các x泳 đ衣o đã có nh英ng chu育n b鵜 c亥n thi院t s胤 có th吋 b逸t 
đ亥u các l宇 ngày th逢運ng vào th泳 hai mùng 1 tháng 6, ngày 
l宇 A泳c M姻 A欝ng Trinh, M姻 Giáo H瓜i; và các l宇 Chúa 
nh壱t vào ngày mùng 7 tháng 6, l宇 kính Chúa Ba Ngôi. A吋 
b違o v羽 s泳c kho飲 cho giáo dân, thi羽n nguy羽n viên, nhân 
viên và giáo s┄, các AGM đã đ逢a ra m瓜t danh sách chi ti院t 
v隠 các đi隠u ki羽n bu瓜c ph違i tho違 tr逢噂c khi c瓜ng đoàn đ逢嬰c 
m運i tr荏 l衣i tham d詠 thánh l宇 m瓜t cách an toàn. Nh英ng 
đi隠u ki羽n g欝m có:
• Limiting the total number of participants at each Mass to 50, 
or fewer if that is required to ensure physical distancing

• Gi噂i h衣n s嘘 ng逢運i tham d詠 m厩i thánh l宇 là 50 ng逢運i, 
hay ít h挨n n院u không đ栄 ch厩 cho kho違ng cách an toàn.
• Asking attendees to answer a series of health and travel-re-
lated questions as recommended by Alberta Health Services

• Nh英ng ng逢運i đ院n tham d詠 c亥n tr違 l運i nh英ng câu h臼i liên 
quan đ院n s泳c kho飲 và du l鵜ch theo nh逢 đ隠 ngh鵜 c栄a S荏 Y 
T院 Alberta.
• Recording contact information of attendees for the purpose 
of contact tracing if necessary

• Ghi l衣i nh英ng thông tin liên l衣c c栄a ng逢運i tham d詠 đ吋 
khi c亥n có th吋 liên l衣c.
• Sanitizing hands upon entry and exit

• Sát trùng tay khi ra vào.
• Requiring masks for all volunteers and encouraging attend-
ees also to wear masks

• Các thi羽n nguy羽n viên ph違i đeo kh育u trang và khuy院n 
khích nh英ng ng逢運i tham d詠 đeo kh育u trang.
• Observing physical distancing throughout the celebration

• A吋 ý v隠 kho違ng cách an toàn trong su嘘t thánh l宇.
• Extra cleaning of the church between masses.

• Lau chùi th壱t s衣ch nhà th運 gi英a các thánh l宇.
• Congregants will be able to receive Holy Communion in the 

form of the consecrated bread, but there will be no distribution 
of consecrated wine. Communicants will need to wear a mask 
to approach for Holy Communion, as will the priest when he 
is distributing it.

• C瓜ng đoàn đ逢嬰c r逢噂c Mình Thánh, nh逢ng không ban 
Máu Thánh. Giáo dân và linh m映c s胤 ph違i đeo kh育u trang 
khi r逢噂c hay ban Mình Thánh.
• During this irst stage, singing during Mass will not be al-
lowed, as this activity has been shown to spread respiratory 
droplets that can infect others with the COVID-19 coronavi-
rus. And any socializing after Mass will have to take place 
outside, still observing the physical distancing protocol.

• Không đ逢嬰c hát thánh ca vì khi hát n逢噂c b丑t b逸n ra có 
th吋 truy隠n vi khu育n COVID-19. M丑i t壱p h丑p trò chuy羽n 
sau thánh l宇 ph違i 荏 bên ngoài nhà th運 và kho違ng cách an 
toàn v磯n ph違i gi英.
• The guidelines will applybroadly to the Archdiocese of Ed-
monton, Archdiocese of Grouard-McLennan, Diocese of Cal-
gary, and Diocese of St. Paul. Some particulars will vary in 
each diocese, so parishes  should consult the guidelines for 
their own diocese.

• Các h逢噂ng d磯n trên dùng chung cho t鰻ng giáo ph壱n 
Edmonton,
Grouard-McLennan, giáo ph壱n Calgary và giáo ph壱n St. 
Paul. Có nh英ng tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t thay đ鰻i theo t瑛ng 
đi衣 ph壱n, nên các giáo x泳 nên theo các h泳噂ng d磯n cu違 đi衣 
ph壱n mình.
Parish priests will be busy in the coming days preparing for 
the return of congregants in small numbers. However, since 
parishesvary greatly in terms of facilities and resources, it is 
likely that not all will be able to resume public masses in the 
irst week of June.
Parishioners are encouraged to check their parish website for 
local information.

Các linh m映c s荏 t衣i s逸p t噂i s胤 b壱n s逸p x院p đ吋 c瓜ng đoàn 
tr荏 l衣i theo t瑛ng đ嬰t nh臼. Tuy nhiên vì các giáo x泳 có 
nhi隠u khác bi羽t v隠 c挨 s荏 và nhân tài l詠c, có th吋 không 
ph違i t医t c違 m丑i giáo x泳 đ隠u có th吋 c穎 hành l衣i các thánh 
l宇 cho giáo dân vào đ亥u tháng 6. Giáo dân nên vào các 
website c栄a giáo x泳 mình đ吋 theo dõi các tin t泳c.
It has been two months since public celebrations of the Mass 
were cancelled in Alberta. The full reinstatement of public 
masses will take place gradually, in parallel with the provin-
cial relaunch strategy.

Aã hai tháng t瑛 ngày các Thánh l宇 b鵜 t衣m d瑛ng 荏 Alberta. 
Các thánh l宇 cho toàn giáo dân s胤 đ逢嬰c di宇n ra d亥n d亥n 
song song v噂i vi羽c m荏 l衣i cu違 t雨nh bang.
“The return of our people to the Eucharist after all this time 
will be a moment of great joy for both priests and parishioners, 
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but there is still a long way to go,” said Archbishop Smith. “We 
will need to demonstrate that we have succeeded in providing 
a safe environment for Mass with small groups before we can 
proceed to the next stage and open masses to larger groups. For 
that reason, we ask once more for your patience, understanding, 
and prayers as we take these irst steps forward.” 

 “S詠 tr荏 l衣i c栄a giáo dân đ院n Bí tích Thánh Th吋 sau th運i 
gian này s胤 là m瓜t s詠 hân hoan l噂n lao cho c違 các linh m映c 
và giáo dân, tuy v磯n còn m瓜t thòi gian khá dài đ吋 có th吋 tr荏 
l衣i” A泳c T鰻ng Giám M映c Smith nói “Chúng ta c亥n ph違i 
ch泳ng t臼 r茨ng chúng ta đã có đ逢嬰c môi tr逢運ng an toàn cho 
các thánh l宇 v噂i nh英ng nhóm nh臼 tr逢噂c khi chúng ta ti院n 
t噂i các thánh l宇 cho nh英ng nhóm l噂n h挨n. Vì v壱y, chúng tôi 
m瓜t l亥n n英a xin s詠 kiên nh磯n, thông hi吋u, và nh英ng l運i c亥u 
nguy羽n trong lúc này khi chúng ta thi hành nh英ng b逢噂c 
đ亥u tiên này”. (HAMV D卯CH)

 

CH迂 D郁N V陰 THÁNH L右 AN TÁNG C曳A A卯A PH一N T洩 
NGÀY 01/06/2020

V磯n ti院p t映c đ逢嬰c c穎 hành t衣i các nhà th運 thu瓜c đ鵜a ph壱n 
Calgary nh逢ng s嘘 ng逢運i tham d詠 d逢噂i 50 ng逢運i. Gi英 kho違ng 
cách c亥n thi院t cho m丑i ng逢運i
1. Kho違ng cách c亥n thi院t là 6 feet hay 2 mét cho nh英ng ng逢運i 
không cùng trong m瓜t gia đình. Các hàng gh院 qu┻ ph違i c<ng 
dây đ吋 phân ra hàng nào có th吋 dùng và hàng nào ph違i đ吋 
tr嘘ng. Tr逢荏ng ban tang ch院 ph違i h逢噂ng d磯n vào ch厩 ng欝i 
thích h嬰p.
2. Nh英ng ng逢運i d宇 b鵜 lây nhi宇m n員ng nh逢 nh英ng ng逢運i t瑛 
65 tu鰻i tr荏 lên hay nh英ng ng逢運i có nh英ng c<n b羽nh mãn tính 
không nên tham d詠.
3. Tr逢荏ng ban tang l宇 ph違i cung c医p danh sách ng逢運i đ院n 
tham d詠 tang l宇, bao g欝m nh英ng ng逢運i cùng gia đình, nh英ng 
cá nhân đ院n riêng v噂i s嘘 đi羽n tho衣i liên l衣c. Danh sách này 
đ逢a cho cha x泳 đ吋 l逢u tr英. Trong tr逢運ng h嬰p lây nhi宇m, 
nh英ng ng逢運i tham d詠 s胤 đ逢嬰c liên l衣c d詠a theo h逢噂ng d磯n 
c栄a Alberta Health Services.
4. Con s嘘 50  ng逢運i bao g欝m linh m映c, các th瑛a tác viên, 
tr逢荏ng ban ngành và nh英ng ai liên quan đ院n vi羽c s穎a so衣n 
tang l宇. Nên gi英 con s嘘 các ng逢運i ch鵜u trách nhi羽m t嘘i thi吋u 
có đ逢嬰c kho違ng cách an toàn c亥n thi院t.
5. A吋 tránh s詠 lây nhi宇m có th吋 x違y ra, thánh l宇 tuy v磯n gi英 s詠 
nghiêm trang và tôn kính nh逢ng nên ng逸n g丑n và:
• Không có đi院u v<n tr逢噂c và sau thánh l宇.
• Bài gi違ng gi噂i h衣n trong 5 phút.
• Không hát chung trong nhà th運.
• Không hát sô lô đ吋 tránh tình tr衣ng có ng逢運i khác hát theo.
• T嘘i đa 2 nh衣c c映 đ逢嬰c dùng đ吋 đánh nh衣c. Kho違ng cách c亥n 
thi院t gi英a nh衣c công ph違i luôn đ逢嬰c gi英
6. A鵜a ph壱n ch雨 cho phép dùng lòng nhà th運 đ吋 c穎 hành thánh 
l宇. Hành lang, H瓜i tr逢運ng và t医t c違 nh英ng n挨i khác ph違i đ逢嬰c 

ng<n ho員c khóa l衣i đ吋 tránh ng逢運i ra vào.
7. Thánh l宇 đ逢嬰c phép truy隠n tr詠c tuy院n nh逢ng không đ逢嬰c 
chi院u lên 荏 m瓜t ch厩 khác bên ngoài lòng nhà th運.
8. Không cho phép th<m vi院ng hay t壱p h丑p t衣i các c挨 s荏 c栄a 
nhà x泳. Th<m vi院ng hay t壱p h丑p ngoài các c挨 s荏 có th吋 cho 
phép nh逢ng ph違i tránh ch厩 đông ng逢運i nh逢 c穎a và các đ逢運ng 
lái xe ra vào. Luôn gi英 kho違ng cách c亥n thi院t.
9. Nhà th運 ph違i lau chùi và sát trùng sau thánh l宇 dùng ph逢挨ng 
pháp “Lau 2 l亥n” nh逢 h逢噂ng d磯n trong “Workplace Guidance 
for Business Owners”
10.  Dâng c栄a l宇: Không lên dâng c栄a l宇. C栄a l宇 đ吋 荏 bàn nh臼 
trên cung thánh và đ逢嬰c che l衣i cho đ院n khi đ逢嬰c mang lên 
bàn th運.
11. Chúc bình an: Không b逸t tay, ch雨 cúi đ亥u chào đ吋 chúc 
bình an.
12. N逸m tay: Không n逸m tay khi đ丑c kinh l衣y cha.
13. R逢噂c l宇:  R逢噂c l宇 b茨ng tay. Ch栄 t院 ph違i đ逢嬰c sát trùng tay 
sau khi cho r逢噂c l宇.
14. Các nghi l宇 an táng khác ch雨 đ逢嬰c cho phép làm t衣i nhà quàn.
A鵜a ph壱n đã g穎i ch雨 d磯n này t瑛 ngày 1/6/2020 cho đ院n khi có 
thông tin m噂i . HAMV Kính báo.

DANH SÁCH NH頴NG NG姶云I QUA A云I THÁNG 6

Kính th逢a quý V鵜, chúng con s胤 dâng l宇 vào các bu鰻i chi隠u 
lúc 6 gi運 cho t医t c違 các linh h欝n đã qua đ運i trong giáo x泳  theo 
ngày đã m医t. Kính m運i than nhân đ院n tham d詠 thánh l宇 c亥u 
nguy羽n cho h丑. Trong danh sách này n院u có thi院u sót hay sai 
xin quý V鵜 cho chúng con bi院t đ吋 s穎a ch英a ngay.

1. Anh Martin V┡ Joseph 55 tu鰻i. M医t ngày 2/6/2013. Dâng 
l宇 Th泳 Ba ngày 2/6/2020

2. Ông Joseph Rene Joly 72 tu鰻i. M医t ngày 8/6/2012. Dâng 
l宇 Th泳 Hai ngày 8/6/20

3. Anh Aa Minh Ainh Minh Thám 46 tu鰻i. M医t ngày  8/6/2007. 
Dâng l宇 Th泳 Hai ngày 8/6/20

4. Bà Maria Madalena Nguy宇n Th鵜 Phiên 98 tu鰻i. M医t ngày 
21/6/2016. Dâng l宇 Chúa nh壱t ngày 21/6/20

5. Anh Phê-rô Lê V<n Th栄y 52 tu鰻i. M医t ngày  21/6/2017. 
Dâng l宇 Chúa nh壱t ngày 21/06/20

6. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Di宇m 97 tu鰻i. M医t ngày30/6/2016. 
Dâng l宇 Th泳 Ba ngày 30/6/20

7. Maria Nguy宇n Th鵜 Tía 88 tu鰻i. M医t ngày 30/6/2015. Dâng 
l宇 Th泳 Ba ngày 30/6/20

Giê-su Maria Giuse con yêu m院n xin c泳u các lình h欝n.
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