
Chúa Nhật 
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Bài đ丑c 1  Anl 8,2-3.14b-16a

Bài trích sách Aう nhお luｆt.
Khi 医y, ông Mô-sê nói v噂i dân Ít-ra-en r茨ng : “Anh em ph違i nh噂 l衣i t医t c違 con đ逢運ng 
mà A泳c Chúa, Thiên Chúa c栄a anh em, đã d磯n anh em đi su嘘t b嘘n m逢挨i n<m nay trong 
sa m衣c, đ吋 b逸t anh em ph違i cùng c詠c ; nh逢 v壱y Ng逢運i th穎 thách anh em cho bi院t lòng 
d衣 anh em, xem anh em có gi英 các m羽nh l羽nh c栄a Ng逢運i hay không. Ng逢運i đã b逸t anh 

Tin Mục Vụ
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lỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

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 14 Tháng 06, Năm 2020 
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em ph違i cùng c詠c, ph違i đói, r欝i đã cho anh em <n man-na 
là c栄a <n anh em ch逢a t瑛ng bi院t và cha ông anh em c┡ng 
ch逢a t瑛ng bi院t, ngõ h亥u làm cho anh em nh壱n bi院t r茨ng 
ng逢運i ta s嘘ng không ch雨 nh運 c挨m bánh, nh逢ng còn s嘘ng 
nh運 m丑i l運i mi羽ng A泳c Chúa phán ra.
“Anh em đ瑛ng quên A泳c Chúa, Thiên Chúa c栄a anh em, 
A医ng đã đ逢a anh em ra kh臼i đ医t Ai-c壱p, kh臼i c違nh nô 
l羽. Ng逢運i đã d磯n anh em đi trong sa m衣c mênh mông 
kh栄ng khi院p, đ亥y r逸n l穎a và b丑 c衣p, trong mi隠n đ医t khô 
c茨n không gi丑t n逢噂c. Ng逢運i đã khi院n n逢噂c t瑛 t違ng đá 
c泳ng nh医t ch違y ra cho anh em u嘘ng. Trong sa m衣c, Ng逢運i 
đã cho anh em <n man-na, th泳c <n mà cha ông anh em 
ch逢a t瑛ng bi院t.”

Bài đ丑c   21 Cr 10,16-17

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, khi ta nâng chén chúc t映ng mà c違m t衣 
Thiên Chúa, há ch鰯ng ph違i là d詠 ph亥n vào Máu A泳c Ki-
tô 逢 ? Và khi ta cùng b飲 Bánh Thánh, đó ch鰯ng ph違i là d詠 
ph亥n vào Thân Th吋 Ng逢運i sao ? B荏i vì ch雨 có m瓜t t医m 
Bánh, và t医t c違 chúng ta chia s飲 cùng m瓜t Bánh 医y, nên 
tuy nhi隠u ng逢運i, chúng ta c┡ng ch雨 là m瓜t thân th吋.

Tin M瑛ng  Ga 6,51-58

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 ng逢運i Do-thái r茨ng : “Tôi là 
bánh h茨ng s嘘ng t瑛 tr運i xu嘘ng. Ai <n bánh này, s胤 đ逢嬰c 
s嘘ng muôn đ運i. Và bánh tôi s胤 ban t員ng, chính là th鵜t tôi 
đây, đ吋 cho th院 gian đ逢嬰c s嘘ng.”
Ng逢運i Do-thái li隠n tranh lu壱n sôi n鰻i v噂i nhau. H丑 nói : 
“Làm sao ông này có th吋 cho chúng ta <n th鵜t ông ta đ逢嬰c 
?” A泳c Giê-su nói v噂i h丑 : “Th壱t, tôi b違o th壱t các ông : 
n院u các ông không <n th鵜t và u嘘ng máu Con Ng逢運i, các 
ông không có s詠 s嘘ng n挨i mình. Ai <n th鵜t và u嘘ng máu 
tôi, thì đ逢嬰c s嘘ng muôn đ運i, và tôi s胤 cho ng逢運i 医y s嘘ng 
l衣i vào ngày sau h院t, vì th鵜t tôi th壱t là c栄a <n, và máu tôi 
th壱t là c栄a u嘘ng. Ai <n th鵜t và u嘘ng máu tôi, thì 荏 l衣i trong 
tôi, và tôi 荏 l衣i trong ng逢運i 医y. Nh逢 Chúa Cha là A医ng 
h茨ng s嘘ng đã sai tôi, và tôi s嘘ng nh運 Chúa Cha th院 nào, 
thì k飲 <n tôi, c┡ng s胤 nh運 tôi mà đ逢嬰c s嘘ng nh逢 v壱y. Aây 
là bánh t瑛 tr運i xu嘘ng, không ph違i nh逢 bánh t鰻 tiên các 
ông đã <n, và h丑 đã ch院t. Ai <n bánh này, s胤 đ逢嬰c s嘘ng 
muôn đ運i.”

L卯CH TRONG TU井N

14        CHÚA NH一T 11 MÙA TN. L右 MÌNH MÁU 
THÁNH CHÚA KITÔ. L宇 tr丑ng. L宇 c亥u cho giáo dân
Anl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58
 

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. T瓜i tr丑ng là gì?

T. T瓜i tr丑ng là c嘘 tình ph衣m lu壱t Thiên Chúa trong nh英ng 
đi隠u quan tr丑ng mà chúng ta đã k鵜p suy ngh┄.

CHIA S引

T瓜i tr丑ng phá hu益 đ泳c m院n trong trái tim con ng逢運i. 
T瓜i tr丑ng ngh鵜ch v噂i lòng m院n Chúa nh逢 l瓜ng ngôn, b瓜i 
th隠… và ngh鵜ch v噂i lòng yêu ng逢運i nh逢 sát nhân, ngo衣i 
tình… T瓜i tr丑ng làm m医t 挨n thánh hoá, ngh┄a là m医t ân 
s栄ng Chúa ban.

K飲 ph衣m t瓜i tr丑ng nh逢 ng逢運i b鵜 gai nh丑n đâm vào th鵜t, 
làm cho con ng逢運i nh泳c nh嘘i đau đ噂n. Ch雨 khi g叡 đ逢嬰c 
cái gai ra kh臼i da th鵜t m噂i kh臼i c挨n đau. C┡ng v壱y, ch雨 
khi nào k飲 ph衣m t瓜i tr丑ng bi院t th嘘ng h嘘i, <n n<n t瓜i và đi 
lãnh Bí tích Hoà Gi違i m噂i nh壱n đ逢嬰c s詠 tha th泳 c栄a Thiên 
Chúa; s胤 không b鵜 lo衣i ra kh臼i n逢噂c Chúa và tìm đ逢嬰c s詠 
bình an cho tâm h欝n.

15        Th泳 Hai. 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42

16         Th泳 Ba. 1 V 21,17-29; Mt 5,43-48

17        Th泳 T逢. 2 V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

18        Th泳 N<m. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15

19        Th泳 Sáu. L右 THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
L宇 tr丑ng. Ngày th院 gi噂i c亥u xin 挨n thánh hóa các Linh 
m映c. Anl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. 

20       Th泳 B違y. Trái Tim v姻n s衣ch A泳c M姻. L宇 nh噂. 2 Sb 
24,17-25; Lc 2,41-51

21        CHÚA NH一T 12 MÙA TN. Gr 20,10-13; Rm 
5,12-15; Mt 10,26-33. Thánh v鵜nh tu亥n 4
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THÔNG BÁO 

L右 MÌNH MÁU THÁNH CHÚA B蔚N M萎NG BAN 
TH洩A TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 
VÀ AOÀN THI蔭U NHI THÁNH TH韻

Vào ngày Chúa nh壱t 14/6/2020 là ngày l宇 kính 
Mình Máu Thánh Chúa, b鰻n m衣ng Anh Ch鵜 Em 
Th瑛a Tác Viên Ngo衣i Th逢運ng trao Mình Thánh 
Chúa và Aoàn Thi院u Nhi Thánh Th吋. Xin Chúa 
Giê-su Thánh Th吋 là ngu欝n s嘘ng giúp cho các 
Th瑛a Tác Viên, các Huynh Tr逢荏ng  và các em 
Thi院u Nhi Thánh Th吋 đ逢嬰c nhi隠u h欝ng ân Chúa 
ban, luôn có m瓜t cu瓜c s嘘ng t逢挨i vui, bình an và 
h衣nh phúc. Kính chúc.

CHÚC M洩NG VÀ C井U NGUY烏N NGÀY L右 
HI陰N PH影 21/6/2020

Kính th逢a quý V鵜, n<m nay 2020, ngày l宇 Hi隠n Ph映 
vào Chúa nh壱t 21/06/2020. Chúng con m運i g丑i quý V鵜 
cùng c亥u nguy羽n cho nh英ng b壱c làm Cha trong gia 
đình luôn đ逢嬰c Chúa chúc phúc theo g逢挨ng Thánh 
Giuse gìn gi英 gia đình. Chúng con xin c亥u chúc quý 
Tr逢荏ng gia đình m瓜t ngày l宇 nhi隠u ni隠m vui, h衣nh 
phúc và c┡ng th院 có đ逢嬰c s泳c kh臼e, công <n vi羽c làm 
đ吋 gia đình v逢嬰t qua trong th運i gian khó kh<n này. 

C井U NGUY烏N CHO AOÀN LIÊN MINH 
THÁNH TÂM NGÀY B蔚N M萎NG 21/6/20

L宇 Thánh Tâm Chúa nh茨m vào Chúa nh壱t ngày 
21/6/2020, kính m運i quý v鵜 cùng đ院n tham d詠 thánh 
l宇 t衣 挨n Chúa và dâng mình t瑛ng H瓜i Viên cho Thánh 
Tâm Chúa, xin Ngài che ch荏 và nâng  d叡 t瑛ng gia 
đình s嘘ng trong tình yêu th逢挨ng mà Ngài đã và dang 
dành cho chúng ta. Cùng v噂i toàn th吋 Giáo x泳 xin 
chúc m瑛ng và c亥u nguy羽n cho Aoàn Liên Minh 
Thánh Tâm  luông h<ng say và th<ng ti院n trên con 
đ逢運ng đ衣o đ泳c. 

THÔNG BÁO V陰 VI烏C KHÔI PH影C CÁC SINH 
HO萎T TRONG GIÁO X永 (Giai Ao衣n II)

Kính chào quý ông bà anh ch鵜 em trong Chúa Kitô, 
M瓜t tu亥n l宇 m噂i t逢挨i đ姻p l衣i đ院n v噂i chúng ta, ni隠m 
vui n嘘i ti院p ni隠m vui, hôm 10/6/2020 ông Jason 
Kenny 

T雨nh tr逢荏ng Alberta đã công b嘘: Nh壱n xét tình tr衣ng 
lây nhi宇m c栄a d鵜ch viêm ph鰻i V┡ Hán đã gi違m thi吋u 
đáng k吋, nên b逸t đ亥u t瑛 ngày 12/6/2020 Vi羽c m荏 c穎a 
Giai đo衣n 2 đ逢嬰c áp d映ng: trong đó có các Nhà th運 
trong T雨nh bang s胤 đ逢嬰c phép t<ng thêm s嘘 ng逢運i tham 
d詠 trong các Thánh l宇,…  

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 c壱p nh壱p m瓜t s嘘 l逢u ý sau:
Vì ph違i tuân th栄 vi羽c gi英 kho違ng cách xa 2 mét, nên 
trong lòng Nhà th運, chúng ta ch雨 s逸p x院p đ逢嬰c t嘘i đa 
là 100 ng逢運i, vì v壱y t医t c違 các quy đ鵜nh v磯n đ逢嬰c th詠c 
hi羽n theo các h逢噂ng d磯n tr逢噂c đây: (Giai đo衣n 1)

L宇 ngày th逢運ng:  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 9:30 gi運 sáng, t嘘i đa 100 ng逢運i cho m厩i Thánh l宇. 
(v磯n ph違i ghi tên, s嘘 đi羽n tho衣i n挨i l嘘i vào, tr違 l運i câu 
h臼i v隠 s泳c kh臼e, mang kh育u trang khi vào tham d詠,...)

L宇 Ngày Chúa Nh壱t:  s胤 có 4 Thánh l宇 vào các gi運 nh逢 
sau: Th泳 7- 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 100 ng逢運i bao g欝m các Cha và ban Ph映ng v映,
Các Thánh l宇 th泳 B違y và Chúa Nh壱t cu嘘i tu亥n đã đ逢嬰c 
lên k院 ho衣ch t<ng thêm gi運 L宇 khi có nhu c亥u c亥n thi院t 
-Xin g丑i đi羽n tho衣i tr逢噂c: cho các Thánh l宇 6 gi運 chi隠u
th泳 7 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 100
ng逢運i trong m厩i Thánh l宇 ngày Chúa Nh壱t: HAMV s胤
v磯n ti院p t映c 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 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. Vì s胤 có r医t nhi隠u cu瓜c g丑i
đ院n cùng lúc, n院u không nói chuy羽n tr詠c ti院p, xin quí
v鵜 đ吋 l衣i l運i nh逸n hay text messages, sau đó chúng tôi
s胤 g丑i l衣i đ吋 xác nh壱n.

- Nhà th運 s胤 m荏 c穎a 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.

Khi đi r逢噂c Mình Thánh Chúa, xin quý v鵜 đ泳ng t衣i ch厩, 
g叡 kh育u trang s胤 có các thi羽n nguy羽n viên đ院n t壱n bàn 
đ吋 m運i quý v鵜, đi theo th泳 t詠,…

Ti隠n Dâng cúng: Hai thùng ti隠n dâng cúng s胤 đ逢嬰c đ員t 
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bên l嘘i vào, xin quý v鵜 t詠 b臼 vào khi b逢噂c vào Nhà th運.

- Xin 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n cách t嘘i thi吋u (2 mét) v噂i ng逢運i khác.

- S胤 tr詠c tuy院n (livestream) Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa 
Nh壱t và chi院u l衣i cho giáo dân mu嘘n xem l衣i b医t c泳 lúc 
nào trong ngày,..

- Các Thánh l宇 tr詠c tuy院n t衣i Tu vi羽n Aa Minh s胤 t衣m 
ng逢ng k吋 t瑛 Chúa Nh壱t ngày 14/6/2020, Thay m員t 
C瓜ng Aoàn dân Chúa Giáo x泳 Vinh S挨n Liêm chúng 
con xin tri ân Cha B隠 trên, và các Cha thu瓜c Tu vi羽n 
Calgary đã cho phép Giáo dân đ逢嬰c hi羽p thông các 
Thánh l宇 tr詠c tuy院n trong th運i gian qua.

- Riêng gi運 kinh Lòng Chúa Th逢挨ng xót hàng ngày t衣i 
Tu vi羽n lúc 3:00PM v磯n đ逢嬰c ti院p t映c duy trì.

- Các l噂p Giáo lý và sinh ho衣t đoàn th吋: v磯n 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, t医t c違 m丑i ng逢運i chúng ta đ隠u 
c違m nh壱n rõ r茨ng s詠 thi院u th嘘n thiêng liêng đã t<ng 
thêm s詠 trân tr丑ng và khát khao đ逢嬰c lãnh nh壱n các 
phép Bí tích. Chúng ta cùng t衣 挨n Thiên Chúa Chúng 
ta ti院p t映c dâng lên nh英ng hy sinh và nh英ng vi羽c lành 
thánh c栄a cá nhân c┡ng nh逢 c栄a C瓜ng đoàn cho Thiên 
Chúa đ吋 c亥u xin cho n衣n d鵜ch s噂m đ逢嬰c kh嘘ng ch院 và 
b鵜 đ育y lùi.

M員c dù các sinh ho衣t đã d亥n d亥n h欝i ph映c nh逢ng v磯n 
còn đó n厩i lo d鵜ch b羽nh có th吋 tr荏 l衣i, nên các bi羽n 
pháp phòng ch嘘ng d鵜ch nh逢: gi英 kho違ng cách xã h瓜i, 
đeo kh育u trang, r穎a tay b茨ng xà phòng hay dung d鵜ch 
sát khu育n theo h逢噂ng d磯n c栄a s荏 y t院.

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 đã h嬰p tác và tuân th栄 
các h逢噂ng d磯n c栄a Giáo ph壱n và s荏 Y t院.

TM HAMVGXTVSL
CT. Nguy宇n ng丑c Ánh 

M影C V影 A萎O A永C C曳NG C渦 A永C TIN TRONG 
GIÁO X永

Trong th運i gian m荏 c穎a b逢噂c  th泳 HAI, chúng ta v磯n 
có nh英ng sinh ho衣t sau

1.Chúng con v磯n th逢運ng xuyên duy trì vi羽c A丑c kinh 
kính lòng th逢挨ng xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u theo web-
site giáo x泳: www.Stvincentliem.ca và face book:  vin-
centliem Saint

• A吋 c亥u nguy羽n cho A衣i D鵜ch ch医m d泳t. 

• T衣 挨n Chúa , A泳c M姻, Các Thánh đã cho b噂t lây 
nhi宇m đ吋 nhi隠u ng逢運i b逸t đ亥u công vi羽c và nhi隠u 
ng逢運i đ院n nhà th運 tham d詠 l宇.

• C亥u cho nh英ng ng逢運i già , y院u, đau b羽nh. N院u quý 
vii có ai 嘘m dau , b羽nh t壱t xin cho chúng con bi院t đ吋 đ吋 
c亥u nguy羽n trong gi運 kính lòng Chúa Th逢挨ng Xót t瑛ng 
tu亥n 7 m瓜t.(hoàn toàn mi宇n phí)

2. Chúng con ti院p t映c  giúp nhau c栄ng c嘘 đ泳c tin; Các 
bu鰻i t嘘i vào trong các nhóm Zoom đ吋 đ丑c kinh chung 
Ti吋u đ瓜i Legio 7:00 Pm . V噂i nhóm C亥u Nguy羽n 8:00 
Pm. Huynh Aoàn Aa Minh 9:00 Pm. Thi院u Nhi Thánh 
Th吋 10:00 pm; Và Xóm đ衣o North West m厩i chi隠u Chúa 
nh壱t cu嘘i tháng lúc 5:00 pm ( Webex Meet).  Th詠c hi羽n 
t運 M映c V映 hàng tu亥n đ<ng L運i Chúa và các thông báo; 
chu育n b鵜 hàng ngày cho ch逢挨ng trình tr詠c tuy院n

M瓜t l亥n n英a, chúng con ti院p t映c m運i g丑i quý V鵜 tham 
A丑c kinh Kính Lòng Th逢挨ng Xót Chúa lúc 3 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 vincentliem saint. 

A窺C KINH TRÊN ZOOM , FACEBOOK, WEBEX 
MEET  XIN LIÊN L萎C

1. 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)

2. 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 
1099   Step 2)  Then enter the Meeting ID: 403 454 
4770. Step 3) Then Press # . The pass word is 1212.

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

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

Chúng con m運i g丑i quý H瓜i đoàn, Nhóm, Gia đình kiên 
trì c亥u nguy羽n v噂i Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a A泳c M姻 và 
các Thánh cho chúng ta luôn đ逢嬰c bình an và giáo x泳 
luôn có s詠 an toàn trong th運i gian m噂i đ逢嬰c m荏 c栄a l衣i.

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. 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

2. 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

3. 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

4. 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.

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. A. C Lý Thanh (Sài Gòn Clean) #110 $850.00

2. A. C Tr亥n V<n K┻ & Tách (Ck) #355 $760.00

3. Ô. B T衣 Chí & Sa (Tm) #324  $600.00

4. A. C Nguy宇n Lâm & Nguy羽t (Tm) #580 $500.00

5. A. C T衣 Anh & Sylvia (Tm)  #323  $500.00

6. A. C T衣 Aô & M悦  (Tm)#622  $500.00

7. A. C Tiêu Hòa & Y院n (Tm)   $500.00

8. A. C Ph衣m Minh & Trang  (Ck)#106 $500.00

9. Aám Tang Anh D逢挨ng B茨ng (Tm)  $400.00

10. A. C Gian Kim S挨n & Aào (Ck)  $400.00

11. A. C Nguy宇n Lam & Ph医n (Ck) #183 $300.00

12. A. C Nguy宇n Aình B違o & H違i (Ck)#124 $300.00

13. A. C Ph逢挨ng & Hannah (Ck)#220            $300.00 

14. A.C Ph衣m H逢ng & Ph逢挨ng (Tm) #288 $200.00

15. A. C Nguy宇n Thu医n (Tm) #245  $200.00

16. Gia đình (Tm) #230   $200.00

17. A. C Nguy宇n C壱p & Ánh (Tm)#132 $200.00

18. Anh Nguy宇n H欝ng Luông (Tm)#360 $200.00

19. A. C Tr亥n A泳c Ti院n & Th栄y (Tm) #340 $170.00

20. A. C Nguy宇n Thành & Liên (Tm)#295 $100.00

21. Bác Nguy宇n Th鵜 M壱n (Tm)#295  $100.00

22. Ô. C嘘 Nguy宇n Quang Thanh (Tm) #216 $100.00

23. A. C Ph衣m & H丑c & Nguy羽t (Ck)  $100.00

24. A. C Randy Tr亥n & Di羽u Nga (Ck)#492 $100.00

25. A. C Tr亥n V<n Quang & Tâm (Tm)#459 $100.00

26. Bác Lê Aào (Tm) #87   $90.00

27. Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n (Ck)#159 $50.00

28. Ch鵜 V┡ Lan (Tm) #403   $50.00

T蔚NG C浦NG NH一N A姶営C T洩 B姶U AI烏N VÀ VP 
      $7,870.00

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CHÚA BA NGÔI 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:      $570.00
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2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t   $750.00

3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t  $2,330.00

4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t  $1,320.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,970.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN 50 $ 

1. A. C Nguy宇n Dz┡ng & Ph逢噂c (Ck) #150 $1,500.00

2. A. C Nguy宇n Quang & Tâm (Tm) #222 $500.00

3. A. C Tr亥n Hà & Th違o (Ck)#343  $300.00

4. A. C Nguy宇n Tùng & H茨ng (Ck) #258 $250.00

5. A. C Nguy宇n C違nh & H逢挨ng  (Ck) #131 $120.00

6. A. C Hu┻nh S挨n H違i & Minh(Ck)#81 $150.00

7. A. C Nguy宇n Trí & Tuy院n (Tm)#250 $120,00

8. A. C Tr亥n A逢挨ng & Hu羽 (Tm)#341  $140.00

9. A. C Nguy宇n Th丑 (Tm) #526  $100.00

10. A. C V┡ Hòa & Ph逢挨ng (Tm)#402 $100.00

11. A. C Phan Th衣ch & Trâm (Ck)#318 $100.00

12. A. C Nguy宇n Th衣ch & Thanh (Tm)#231 $100.00

13. A. C Nguy宇n H壱u (Tm)#149  $100.00

14. Anh Nguy宇n H欝ng (Tm)#252  $80.00

15. A. C Nguy宇n Hi羽p & Tuy院t (Tm)#160 $90.00

16. A. C Ainh Thanh & Thùy (Tm)#47 $55.00

17. A. C Nguy宇n Ánh & Th栄y (Tm)#121 $50.00

18. A. C Nguy宇n Duy & Trinh (Ck)#148 $50.00

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

Ti隠n Giúp Góp A鵜a Ph壱n

A. C Ta Anh & Sylvia     (Tm) #323  $300.00 
   

Ý  L右 THÁNG 5/2020: Chúng con đã nh壱n đ逢嬰c 210 ý l宇, 
Hai Cha 20 ý l宇. S嘘 còn l衣i là 190 ý l宇 chúng con đã g穎i đ院n 
Cha Giuse Tr亥n Quang Thi羽n t衣i Aà L衣t Vi羽t Nam đ吋 quý 
Cha s胤 dâng. Cám 挨n quý v鵜 đã tin t逢荏ng, t医t c違 các ý l宇 quý 
v鵜 xin s胤 đ逢嬰c dâng n挨i quý linh m映c đã nh壱n.

CÁM 愛N  NH頴NG ÂN NHÂN GIÚP A餌 GIÁO X永

Kínhth逢a quý v鵜, Trong tu亥n qua ngoài nh英ng ân nhân giúp 
đ叡 Giáo X泳 v隠 Hi羽n kim, có 1 vài đoàn th吋, c挨 s荏 th逢挨ng 
m衣i đã đóng góp Hi羽n v壱t sau đây:

- Qua trung gian Giáo ph壱n Calgary Giao X泳 đã nh壱n 20 
lít n逢噂c kh穎 trùng (Hand Sanitizer) t瑛 công ty Troubled 
Monk beers Alberta.

- Face mask project c栄a H瓜i Ng逢運i Vi羽t Calgary, t員ng 200 
Kh育u trang v違i (dùng nhi隠u l亥n)

- H &T Fresh Meat (anh ch鵜 Hùng Tuy院t) t員ng 250 kh育u 
trang (dùng 1 l亥n)

- Saigon Cleaner (Anh ch鵜 Thanh Hu羽) đã Dry cleaning 75 
b瓜 áo l宇 cho Giáo X穎 không tính ti隠n,

HAMV xin chân thành tri ân các m衣nh th逢運ng quân nêu 
trên  Xin Thiên Chúa tr違 công b瓜i h壱u cho quý v鵜. C違m t衣
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