
Gia đình 
cộng đoàn yêu thương

V
ào n<m 1990, c壱u bé siêu sao màn 違nh Macaulay Culkin n鰻i b壱t v噂i b瓜 phim “雲 
nhà m瓜t mình” (Home Alone). B瓜 phim này v噂i doanh thu h挨n 500 tri羽u đô la. B嘘 
m姻 c壱u Macaulay Culkin t瑛ng đi làm ki院m s嘘ng. Ông Culkin là ông t瑛 t衣i m瓜t nhà 

th運 荏 NewYork; bà Patrica Bentrup là m瓜t nhân viên tr詠c đi羽n tho衣i. V噂i s嘘 ti隠n l噂n do c壱u 
con mang v隠, hai ông bà li隠n b臼 vi羽c, 荏 nhà làm ch栄 nh英ng món ti隠n mà tài n<ng c栄a c壱u 
nh臼 còn h泳a h姻n nhi隠u.

Nh逢ng k吋 t瑛 khi hai ông bà 荏 nhà, mái 医m gia đình tr荏 thành b医t 鰻n. B嘘 m姻 Macaulay 
Culkin th逢運ng xuyên gây g鰻 v噂i nhau t噂i m泳c bà Patrica t嘘 cáo ch欝ng “r逢嬰u chè be bét, xúc 
ph衣m tình d映c quá đáng và b瓜i tín”.

B逸t đ亥u đóng phim t瑛 tu鰻i lên tám, n<m nay Macaulay Culkin đã 15 tu鰻i. Bu欝n n違n và cô đ瓜c 
trong gia đình, c壱u th逢運ng tìm gi違i khuây trong nh英ng b英a ti羽c vô đ瓜 và 荏 nh英ng h瓜p đêm. 
H壱u qu違 là s詠 nghi羽p c栄a ngôi sao đang lên này đã kh詠ng l衣i. Ba b瓜 phim g亥n đây do c壱u th栄 
vai chính hoàn toàn không đ衣t đ逢嬰c thành công nh逢 nh英ng b瓜 phim ban đ亥u.
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CHÚA NHẬT lỄ THÁNH GIA - NĂM A

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
Giuse Đỗ Minh Sơn .  .  .  .  .  .  . 403 969 7368

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải.  .  .  .  .  . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Giuse Đỗ Quang Trọng . . . . . 403 510 5808

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 29 Tháng 12, Năm 2019 

Các em thiじu nhi diぜn hoあt cΤnh Giáng Sinh n>m 2019
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Anh ch鵜 em thân m院n,

Gia đình là m瓜t t鰻 医m khi v嬰 ch欝ng bi院t qu違ng đ衣i hy sinh 
cho nhau và cho con cái, m員c dù đ運i s嘘ng kinh t院 có khi 
còn ch壱t v壱t khó kh<n. Nh逢ng m瓜t khi gia đình đ吋 cho ti隠n 
c栄a chi ph嘘i, t鰻 医m s胤 b鵜 xáo tr瓜n đ逢a đ院n ích k益, đ鰻 v叡 và 
chia ly, đi吋n hình là t鰻 医m c栄a gia đình c栄a c壱u Macaulay 
Culkin. Cho hay r茨ng, ti隠n c栄a không làm nên h衣nh phúc 
gia đình. Chính tình yêu qu違ng đ衣i m噂i t衣o nên h衣nh phúc 
cho gia đình.

Trong m瓜t th運i gian dài, 荏 Âu M悦, ng逢運i ta đã lãng quên 
nh英ng giá tr鵜 gia đình. Ng逢運i ta nói nhi隠u đ院n t詠 do cá nhân, 
đ隠 cao vi羽c nh壱p th吋 và cu瓜c gi違i phóng con ng逢運i. D詠a vào 
t詠 do cá nhân, nh英ng lu壱t l羽 và quy đ鵜nh t詠 do c栄a mình, Âu 
M悦 đang tách ly tình d映c kh臼i tình yêu, tình yêu kh臼i hôn 
nhân, hôn nhân kh臼i vi羽c sinh con, và vi羽c sinh con kh臼i 
trách nhi羽m đ嘘i v噂i Chúa. H壱u qu違 là 荏 M悦 hi羽n nay con 
s嘘 nh英ng đ泳a con sinh ngoài hôn nhân lên t噂i 30%. 雲 Anh 
c┡ng có đ院n 30% tr飲 con sinh ngoài gia đình, h挨n n英a, 20% 
tr飲 em ch雨 s嘘ng v噂i cha ho員c m姻 và 40% cu瓜c hôn nhân k院t 
thúc b茨ng ly d鵜. Và tình tr衣ng tr飲 em trong các gia đình đ鰻 v叡 
này th逢運ng có xu h逢噂ng chán đ運i, d宇 b羽nh ho衣n, h丑c kém, 
d宇 b鵜 lôi cu嘘n vào t瓜i ác h挨n, r欝i cu嘘i cùng chính chúng s胤 
l壱p l衣i chu trình gia đình đ鰻 v叡 mà chúng t瑛ng là n衣n nhân. 
Th壱t không m瓜t xã h瓜i nào có th吋 t欝n t衣i n院u nó dành cho 
tr飲 em quá ít s詠 an toàn, s詠 ch<m sóc và tình yêu. B泳c tranh 
違m đ衣m này hi羽n đang l荏n v荏n đe do衣 ph亥n còn l衣i c栄a th院 
gi噂i đang phát tri吋n, trong đó có đ医t n逢噂c chúng ta.

Th穎 h臼i b嘘i c違nh không m医y t嘘t đ姻p c栄a gia đình 荏 nhi隠u 
n挨i trên th院 gi噂i hi羽n nay. L宇 Kính Thánh Gia nói gì v噂i các 
thành viên c栄a gia đình v隠 nh英ng giá tr鵜 mà Tin M瑛ng luôn 
đ隠 cao?

Chúa Giêsu đã sinh ra trong m瓜t gia đình, mà l衣i là m瓜t gia 
đình nghèo ngài c┡ng có cha m姻 nh逢 bao tr飲 em khác. Cha 
m姻 Ngài c┡ng là nh英ng ng逢運i lao đ瓜ng ph違i s嘘ng b茨ng m欝 
hôi n逢噂c m逸t nh逢 h亥u h院t các gia đình khác. Là Thiên Chúa, 
Ngài đã đ院n v噂i loài ng逢運i nh逢 m瓜t con tr飲 bé b臼ng, c亥n đ院n 
s詠 đùm b丑c, che ch荏 c栄a nh英ng ng逢運i thân. C┡ng nh逢 bao tr飲 
em khác, Ngài c┡ng b鵜 nh英ng bi院n c嘘 l噂n nh臼 c栄a gia đình và 
xã h瓜i chi ph嘘i, đ逢a đ育y, 違nh h逢荏ng.

R欝i nh英ng n<m th挨 医u, nh英ng th運i k┻ niên thi院u và thanh 
niên, Chúa Giêsu đã s嘘ng bên c衣nh A泳c Maria, M姻 Ngài, và 
Thánh Giuse, cha nuôi Ngài. Ngài c┡ng đã ph違i t壱p đi, t壱p 
nói, t壱p đ丑c, t壱p vi院t. Ngài c┡ng đã ph違i h丑c Thánh Kinh, 
L隠 Lu壱t. Ngài c┡ng đã ph違i t壱p lao đ瓜ng v噂i nh英ng d映ng c映 
nh逢 c逢a, bào, đ映c… trên nh英ng khúc cây, t医m ván. Ba m逢挨i 
n<m t衣i Nazarét là m瓜t chu厩i ngày bình d鵜 nh逢 hàng tr<m 
gia đình cùng thôn cùng làng, nh逢 hàng tri羽u cu瓜c s嘘ng c栄a 
con ng逢運i qua các th運i đ衣i.

Trong ph映ng v映 L運i Chúa hôm nay, bài sách Hu医n Ca nh医n 

m衣nh đ院n lòng hi院u th違o c栄a ng逢運i con đ嘘i cha m姻 trong 
gia đình, khi院n chúng ta d宇 dàng hình dung ra cách s嘘ng c栄a 
Con Thiên Chúa làm ng逢運i d逢噂i mái 医m gia đình Nazarét. 
Bài Tin M瑛ng nh逸c đ院n vai trò đ員c bi羽t c栄a Thánh Giuse 
trong s泳 m衣ng b違o v羽, che ch荏, d逢叡ng nuôi Chúa C泳u Th院, 
và Thánh Giuse đã chu toàn vai trò đó m瓜t cách khiêm t嘘n 
nh逢ng anh d┡ng, không qu違n ng衣i hy sinh gian khó. 雲 đây, 
vai trò c栄a A泳c Maria xem ra r医t khiêm t嘘n, đúng v噂i cung 
cách khiêm nhu c栄a ng逢運i “N英 t┻ c栄a Chúa”. Còn bài đ丑c 
2 là l運i nh逸n nh栄 c栄a Thánh Phaolô v隠 m嘘i quan h羽 gi英a 
nh英ng ng逢運i đ逢嬰c Chúa yêu th逢挨ng, tuy吋n ch丑n s嘘ng thành 
gia đình c栄a Thiên Chúa: đó là lòng t瑛 bi, nhân h壱u, là kh-

iêm cung, ôn hòa, là nh磯n n衣i ch鵜u đ詠ng, ch医p nh壱n nhau 
và tha th泳 cho nhau. Gia đình c栄a Chúa Giêsu, M姻 Maria 
và Thánh Giuse là m瓜t gia đình đã s嘘ng tr丑n v姻n h挨n ai 
h院t tinh th亥n 医y, vì các ngài đ隠u là nh英ng “tôi t噂 c栄a Thiên 
Chúa” trong ý ngh┄a là m厩i v鵜 và c瓜ng đoàn ba v鵜, đ隠u lãnh 
nh壱n t瑛 Thiên Chúa m瓜t s泳 m衣ng đ員c bi羽t. Gia đình Nazarét 
là g逢挨ng m磯u, là l運i m運i g丑i đ院n v噂i m厩i ng逢運i chúng ta 
trong các gia đình Công giáo ngày nay.

Th逢a anh ch鵜 em, gia đình là cái nôi đ亥u tiên đón ti院p con 
ng逢運i và cung c医p cho con ng逢運i nh英ng đi隠u ki羽n c亥n 
thi院t c栄a cu瓜c s嘘ng và h衣nh phúc. Trong gia đình, m瓜t tr飲 
th挨 khám phá d亥n d亥n m嘘i t逢挨ng quan v噂i th院 gi噂i chung 
quanh, nh壱n lãnh s詠 giáo d映c đ亥y trìu m院n c栄a cha m姻 và 
nh英ng ng逢運i thân th逢挨ng. A嘘i v噂i Kitô h英u, gia đình còn là 
m瓜t c瓜ng đoàn yêu th逢挨ng ph違n ánh c瓜ng đoàn c栄a Thiên 
Chúa, theo g逢挨ng m磯u Thánh Gia Nazarét. S泳 m衣ng th壱t 
cao c違, nên trách nhi羽m th壱t l噂n lao c栄a các b壱c làm cha 
làm m姻. Ch泳c n<ng nhi羽m v映 v瑛a cao c違 v瑛a n員ng n隠 医y gia 
đình ch雨 có th吋 hoàn thành n院u bi院t s嘘ng theo tinh th亥n và 
tâm tình c栄a Thiên Chúa: Aó là yêu th逢挨ng và tha th泳. Aó 
là quy lu壱t tr丑ng y院u trong m嘘i quan h羽 gi英a v嬰 ch欝ng, gi英a 
con cái và cha m姻. Vì trong đ運i s嘘ng gia đình, con ng逢運i 
có đ亥y đ栄 nh英ng d英 ki羽n đ吋 bi院n cu瓜c s嘘ng gia đình thành 
thiên đàng ho員c h臼a ng映c tr亥n gian.

Cu瓜c s嘘ng gia đình t衣o cho chúng ta nh英ng c挨 h瓜i quý báu 
đ吋 th詠c hi羽n tinh th亥n yêu th逢挨ng quên mình, m逢u tìm h衣nh 
phúc cho ng逢運i khác. Cu瓜c s嘘ng gia đình luôn đòi chúng ta 
ph違i d姻p b臼 ý riêng mình, quan đi吋m riêng c栄a mình, đ吋 tôn 
tr丑ng và giúp đ叡 ng逢運i thân c栄a mình phát tri吋n v隠 m丑i m員t. 
Do tình hình khác nhau, giáo d映c và truy隠n th嘘ng khác nhau, 
tu鰻i tác khác nhau, s荏 thích khác nhau, nên chuy羽n xung đ瓜t 
là đ逢挨ng nhiên không th吋 tránh đ逢嬰c gi英a v嬰 ch欝ng, gi英a 
cha m姻 con cái. Mu嘘n v逢嬰t qua nh英ng xung đ瓜t, nh英ng c<ng 
th鰯ng 医y, m厩i ng逢運i –dù v嬰 hay ch欝ng, dù là con cái hay cha 
m姻– đ隠u ph違i th医m nhu亥n tinh th亥n ph映c v映 c栄a Chúa Kitô: 
“Tôi đ院n đ吋 ph映c v映, ch泳 không đ吋 đ逢嬰c ph映c v映”. “Ai mu嘘n 
làm đ亥u, thì hãy làm tôi t噂 ph映c v映 m丑i ng逢運i” (Lc 22,26).

Anh ch鵜 em thân m院n, Con Thiên Chúa làm ng逢運i đã s嘘ng 
trong m瓜t gia đình đ吋 nói lên s詠 cao tr丑ng c栄a c瓜ng đoàn gia 
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đình. Nh逢ng th詠c t院 chúng ta còn ch泳ng ki院n c違nh nh英ng gia 
đình tan v叡 và c違nh nh英ng gia đình không h瓜i đ栄 đi隠u ki羽n 
v隠 kinh t院, tài chánh, v<n hóa đ吋 nh英ng ng逢運i trong đó s嘘ng 
cho ra ng逢運i, đ吋 con cái đ逢嬰c giáo d映c nên ng逢運i h英u ích cho 
xã h瓜i. Là môn đ羽 Chúa Kitô, chúng ta có trách nhi羽m n員ng 
n隠 trong vi羽c xây d詠ng gia đình c栄a chúng ta và giúp các gia 
đình khác có đ栄 đi隠u ki羽n v壱t ch医t, tinh th亥n đ吋 s嘘ng phù h嬰p 
v噂i ch泳c n<ng c栄a con ng逢運i, x泳ng v噂i ph育m giá con ng逢運i 
là con cái c栄a Thiên Chúa, là anh em trong đ衣i gia đình c栄a 
Cha trên tr運i.

Nguげn: Niｚm Vui Chia Sｔ

Lịch Sử Lễ Thánh Gia
Lich s穎

Vi羽c tôn kính Thánh gia trong giáo h瓜i Công giáo chính th泳c 
b逸t đ亥u vào th院 k益 17 b荏i Giám m映c Chân Ph逢噂cFrançois 
de Laval, ng逢運i Canada g嘘c Pháp, v鵜 giám m映c đ亥u tiên c栄a 
Québec. Dòng Ða Minh và dòng Phanxicô c┡ng đã góp m瓜t 
ph亥n l噂n vào phong trào sùng kính Thánh gia này.

L宇 kính Thánh gia

L宇 Thánh Gia b逸t đ亥u tr逢噂c tiên t瑛 Canada, d亥n d亥n lòng 
sùng m瓜 Thánh Gia lan r瓜ng ra kh逸p hoàn c亥u. Th運i k┻ này, 
ng逢運i ta nh壱n th医y các gia đình b鵜 t映c hóa, nhi隠u gia s違n 
thiêng liêng, các giá tr鵜 c栄a gia đình b鵜 tiêu tán. Có nguy c挨 
gia đình b鵜 b<ng ho衣i hoàn toàn. Vì v壱y tín h英u tìm t噂i gia 
đình g逢挨ng m磯u Thánh Gia đ吋 giúp các gia đình công giáo 
s嘘ng đ衣o và s嘘ng 挨n bí tích hôn ph嘘i.

N<m 1893, Giáo hoàng Lêô XIII cho t鰻 ch泳c l宇 kính Thánh 
Gia vào ngày ch栄 nh壱t trong tu亥n l宇 Bát Nh壱t c栄a L宇 Ba 
Vua, ngh┄a là trong kho違ng t瑛 ngày 07 tháng 01 đ院n ngày 
13 tháng 01 c栄a n<m. Trong n<m này, ng逢運i ta th医y có vi羽c 
c穎 hành l亥n đ亥u tiên m瓜t l宇 kính Thánh Gia, do l運i xin v噂i 
Tòa Thánh t瑛 các giáo ph壱n ho員c các dòng tu có lòng tôn 
sùng Thánh Gia.

Tuy nhiên, l宇 Thánh Gia v磯n ch雨 cho phép m瓜t s嘘 n挨i c穎 
hành, sau đó m噂i lan ra trong toàn th吋 giáo h瓜i Công giáo. 
Và l宇 Thánh Gia v磯n ch逢a có đ逢嬰c ch厩 đ泳ng v英ng ch逸c 
trong N<m ph映ng v映.

N<m 1911, trong sách L宇 Rôma, do Giáo hoàng Piô X cho 
tu s穎a và công b嘘, c┡ng không có l宇 Thánh gia. N<m 1920, 
l宇 Thánh Gia m噂i l衣i đ逢嬰c đ逢a vào trong sách l宇 Rôma, và 
ch雨 đ鵜nh ngày ch栄 nh壱t th泳 I sau l宇 Hi吋n Linh.

Ngày 26 tháng 10 n<m 1921, Thánh B瓜 Nghi l宇 đã ra m瓜t 

s逸c l羽nh truy隠n c穎 hành m瓜t s嘘 l宇 trong toàn th吋 Giáo h瓜i, 
trong s嘘 l宇 này, có l宇 Thánh Gia, đ逢嬰c c穎 hành vào ch栄 nh壱t 
Bát nh壱t sau L宇 Hi吋n Linh

N<m 1969, L宇 Thánh Gia và l宇 A泳c M姻 là M姻 Thiên Chúa, 
là hai l宇 đ逢嬰c s逸p x院p l衣i khi c違i t鰻 n<m ph映ng v映 và l鵜ch 
ph映ng v映 do Công đ欝ng Vaticanô II kh荏i x逢噂ng. K院t qu違 
c栄a vi羽c c違i t鰻 này áp d映ng cho toàn th吋 Giáo h瓜i Công 
Giáo là l宇 Thánh Gia đ逢嬰c d鵜ch sang ch栄 nh壱t trong Tu亥n 
Bát nh壱t L宇 tr丑ng Giáng sinh, ho員c n院u không có ngày ch栄 
nh壱t, thì c穎 hành vào ngày 30 tháng 12.

Hi羽n nay là l宇 Thánh gia th医t đ逢嬰c c穎 hành vào ch栄 nh壱t 
ngay sau l宇 Giáng Sinh. N院u L宇 Giáng Sinh và t院t D逢挨ng 
L鵜ch r挨i vào ch栄 nh壱t (t泳c là không có ch栄 nh壱t nào 荏 
kho違ng gi英a), l宇 Thánh Gia Th医t s胤 đ逢嬰c c穎 hành vào ngày 
30 là ngày th泳 sáu.

Ý ngh┄a l宇 Thánh gia

N<m 1921, khi ban hành vi羽c m荏 r瓜ng l宇 Thánh Gia cho 
toàn th吋 Giáo h瓜i Công Giáo, Thánh B瓜 Nghi l宇 ban s逸c 
l羽nh nh逢 sau: “ Vi羽c m瑛ng l宇 Thánh Gia th医t v噂i m瓜t l宇 
ph映ng v映 là m瓜t đi隠u r医t thích h嬰p và giúp cho vi羽c phát 
tri吋n lòng sùng m瓜 đ嘘i v噂i Thánh gia. Ngoài ra nh運 vi羽c c穎 
hành này, mà chúng ta suy ni羽m và b逸t ch逢噂c các nhân đ泳c 
c栄a các thành ph亥n Thánh thi羽n trong gia đình Nazareth “. 
Nh逢 v壱y vi羽c m瑛ng l宇 Thánh gia có ch栄 đích th亥n h丑c là đ吋 
ca t映ng tôn vinh Ba A医ng Thánh trong nhà Nazareth. Vi羽c 
này nh茨m gi噂i thi羽u cho các gia đình Công Giáo v隠 m瓜t gia 
đình ki吋u m磯u trong kinh Thánh đ吋 h丑c t壱p theo.

Aây c┡ng là d鵜p đ吋 nh英ng thành viên trong gia đình nh噂 v隠 
công lao c栄a cha, m姻 và thêm g逸n bó v噂i gia đình c栄a h丑. 

Các ho衣t đ瓜ng

Thánh gia c┡ng đ逢嬰c ch丑n làm b鰻n m衣ng cho nhi隠u giáo 
x泳, nên vi羽c t鰻 ch泳c l宇 kính Thánh Gia th逢運ng v噂i quy mô 
l噂n quy t映 nhi隠u ng逢運i. 
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L宇 Thánh Gia c┡ng là d鵜p đ吋 m瑛ng k益 ni羽m ngày c逢噂i theo 
t瑛ng n<m c栄a các gia đình (l宇 “ng丑c khánh”, “ngân khánh” 
hay “kim khánh” trong hôn ph嘘i). Vi羽c k益 ni羽m này mang ý 
ngh┄a chúc m瑛ng và khích l羽 các đôi hôn nhân trong d鵜p k益 
ni羽m thành hôn và nh逸c nh荏 các Kitô h英u nhìn l衣i đ吋 canh 
tân đ運i s嘘ng hôn nhân gia đình. (Nguげn: cttthngd.net)

THÔNG BÁO
L卯CH TRONG TU井N

CHÚA NH一T. NGÀY TH永 5 TU井N BNGS
L右 THÁNH GIA. L宇 kính; Mt 2,13-15.19-23

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Vì sao các Mぐi Phúc quan trがng đぐi vずi ng⇔ぜi Kitô hのu?
T. Vì các M嘘i Phúc phác h丑a dung m衣o c栄a Chúa Giêsu, 
di宇n t違 挨n g丑i c栄a ng逢運i Kitô h英u, minh h丑a nh英ng hành 
đ瓜ng và thái đ瓜 c栄a đ運i s嘘ng Kitô h英u và ch雨 cho ng逢運i 
Kitô h英u con đ逢運ng đ衣t t噂i h衣nh phúc đ運i đ運i (GLHT,373).

CHIA S引

Các M嘘i Phúc n茨m 荏 trung tâm l運i rao gi違ng c栄a Chúa 
Giêsu; nh逸c l衣i và làm tr丑n l運i h泳a mà Thiên Chúa đã ban 
truy隠n t瑛 th運i ông Abraham; phác h丑a chính di羽n m衣o c栄a 
Chúa Giêsu, nêu lên nh英ng đ員c tính đích th詠c c栄a đ運i s嘘ng 
ng逢運i Kitô h英u và m衣c kh違i cho con ng逢運i cùng đích ho衣t 
đ瓜ng c栄a h丑 là h衣nh phúc đ運i đ運i.
Các M嘘i Phúc minh h丑a nh英ng hành đ瓜ng và thái đ瓜 đ員c 
tr逢ng c栄a đ運i s嘘ng Kitô giáo; chúng là nh英ng l運i h泳a ng-

h鵜ch lý, nâng đ叡 ni隠m hy v丑ng trong nh英ng lúc gian truân; 
chúng loan báo cho các môn đ羽 nh英ng phúc lành và ân 
th逢荏ng đã đ逢嬰c quy院t đ鵜nh tuy còn 育n khu医t; chúng đ逢嬰c 
kh荏i đ亥u trong đ運i s嘘ng c栄a A泳c Trinh N英 Maria và c栄a t医t 
c違 các Thánh.
 

30       Th泳 Hai. NGÀY TH永 6 TU井N BNGS
Lc 2, 36-40; Thánh v鵜nh tu亥n 1
31       Th泳 Ba. NGÀY TH永 7 TU井N BNGS; Ga 1,1-18
 

THÁNG GIÊNG - 2020

Ý C井U NGUY烏N TRONG THÁNG: C亥u cho các Kitô 
h英u, nh英ng ng逢運i thu瓜c các tôn giáo khác, và t医t c違 nh英ng 
ai thi羽n chí bi院t c鰻 v┡ hòa bình và công lý trên th院 gi噂i.

01        Th泳 T逢. NGÀY TH永 8 TRONG TU井N BNGS
A永C MARIA M因 THIÊN CHÚA, L宇 tr丑ng. 

Lc 2,16-21, Ngày th院 gi噂i c亥u cho hoà bình.
02         Th泳 N<m đ亥u tháng, Thánh Basiliô C違 và Thánh
Grêgôriô Nazianzênô, Gmtsht. L宇 nh噂; Ga 1,19-28
03        Th泳 Sáu đ亥u tháng; Ga 1,29-34
            Danh Thánh Chúa Giêsu; Cv 4,8-12; Lc 2,16-21
04        Th泳 B違y đ亥u tháng; Ga 1,35-42
Chi隠u: L右 V窺NG HI韻N LINH; Gl 4,1-7; Mt 2,19-23
05        CHÚA NH一T L右 HI韻N LINH.
             L宇 tr丑ng. L宇 c亥u cho giáo dân; Mt 2,1-12

L右 A永C MARIA LÀ M因 THIÊN CHÚA , TH永 T姶 NGÀY 
01/01/2020

Kính th逢a quý v鵜, Th泳 T逢 01/01/2020 là ngày l宇 A泳c M姻 là 
M姻 Thiên Chúa “L宇  Tr丑ng và Bu瓜c”. Giáo x泳 s胤 có 3 l宇:
1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 Ba ngày 31/12/2019.(Ca đoàn 
Thánh Vinh S挨n Liêm)
2. Thánh l宇 11 gi運 sáng ngày th泳 T逢 01/01/2020 (Ca đoàn 
Tr亥m H逢挨ng )
3. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 T逢 01/01/2020 (Ca đoàn La Vang)

L右 A永C MARIA LÀ M因 THIÊN CHÚA 01/01/2020 B蔚N 
M萎NG TI韻U A浦I LÊGIÔ

Kính m運i quý v鵜 và đ員c bi羽t là quý thành viên Ho衣t A瓜ng 
và Tán Tr嬰 H瓜i Lêgio đ院n đ丑c kinh dâng mình cho A泳c 
M姻 lúc 5 gi運 chi隠u; tham d詠 l宇 A泳c Maria là M姻 Thiên 
Chúa lúc 6 gi運 chi隠u Th泳 T逢 ngày 01/01/2020 . Và sau l宇 
kính m運i m丑i ng逢運i dùng b英a c挨m t嘘i v噂i Ti吋u A瓜i Lêgiô.

HUYNH AOÀN AAMINH H窺P NGUY烏T H浦I

Bu鰻i h丑p nguy羽t h瓜i th逢運ng niên tháng 1 n<m 2020 s胤 
đ逢嬰c t鰻 ch泳c ngay sau thánh l宇 và gi運 ch亥u ngày th泳 7, 
ngày 4 tháng 1 n<m 2020, xin các đoàn viên đi t壱p hát lúc 
6.30 t噂i 8 gi運 th泳 6 ngày 3 tháng 1 n<m 2020.

H窺P H浦I A唄NG M影C V影 M雲 R浦NG LÚC 7 GI雲 T渦I 
TH永 T姶 NGÀY 08/01/2020

Ban Th逢運ng V映 HAMV kính m運i đ衣i di羽n quý Aoàn 
Th吋, Phong Trào, Ca Aoàn và quý Ban tham d詠 cu瓜c h丑p 
đ亥u n<m v噂i quý Cha và Tân Ban Th逢運ng V映 đ吋 bàn m瓜t 
s嘘 ch逢挨ng trình nh逢:

1. L宇 T院t Nguyên Aán, H瓜i Ch嬰.
2. Mùa Chay, Ph映c Sinh
3. K益 ni羽m 5 n<m cung hi院n Thánh A逢運ng, k益 ni羽m 40 
n<m thành l壱p Giáo X泳 
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A;NG QU謂NG CAO TRÊN T云 THÔNG TIN M影C V影 
HÀNG TU井N

Kính th逢a quý Gia Aình, đ員c bi羽t là các c挨 s荏 kinh doanh 
th逢挨ng m衣i, t運 THÔNG TIN M影C V影 HÀNG TU井N 
c栄a Giáo X泳 hi羽n đang nh壱n qu違ng cáo cho n<m t噂i. N院u 
gia đình ho員c c挨 s荏 nào có nhu c亥u đ<ng qu違ng cáo, xin 
liên h羽 v噂i anh Ph逢噂c 荏 s嘘 đi羽n tho衣i: 403 999 3796 ho員c 
cha phó Liêm: 403 465 3101.

L卯CH PH影NG V影 TREO T姶云NG N;M 2020.
Kính th逢a quý Gia Aình, đ逢嬰c s詠 tài tr嬰 c栄a quý C挨 S荏 
th逢挨ng m衣i trong, ngoài Giáo x泳, chúng con đã chu育n b鵜 bi院u 
m厩i gia đình m瓜t cu嘘n l鵜ch Ph映ng V映 treo t逢運ng đ吋 chúng ta 
cùng bi院t các l宇 h瓜i thu瓜c Giáo x泳 trong n<m 2020. Tu亥n này 
L鵜ch đã v隠, chúng con s胤 dán S嘘 Danh B瓜, Tên và A鵜a ch雨 
t瑛ng gia đình. Xin quý V鵜 khi đ院n Nhà Th運 nh壱n L鵜ch và l医y 
trúng Tên và A鵜a Ch雨 c栄a Gia Aình  mình. N院u gia đình nào 
mu嘘n nh壱n thêm xin cho chúng con bi院t đ吋 bi院u quý v鵜. M瓜t 
l亥n n英a Giáo x泳 chân thành tri ân quý C挨 S荏 :
1. Anh Ch鵜 Nguy宇n H逢ng & Huy隠n (CIR Realtor). 
2. Anh Ch鵜 Tr亥n Phát & Loan (Advance Hair). 
3. Anh Ch鵜 Tr逢挨ng Qu┻nh (QT Trafic Tickets). 
4. Nha S┄ Hoàng Phú & L<ng (East Dental) 
5. Anh H英u Tùng (Mekong Restaurant) 
6. Anh Lê T瑛 Anh (Investments & Life Insurance)
7. Anh Ch鵜 Thanh & Hà (Ph荏 S嘘 1) 
8. Anh Pat V逢挨ng (Remax).
9. Bánh Mì Nh逢 Ý. 
10. Anh  Ch鵜 Thành & Bé (Ph荏 26). 
11. Anh Th逸ng (Advance AutoSecurity Mobile 
12. Anh Ch鵜 A衣t & Thi (Western Nail & Spa) 
13. Anh Ch鵜 Tho衣i & Thu益 (Tân Ký Fresh Meat)
14. Anh Ch鵜 Tho衣i & Thu益 (Ph荏 Hoàn Pasteur) 
15. Anh Ch鵜 A衣i & C挨 (Hi羽p Hòa Asian Foods)
16. Gia đình Kim Châu Deli. 
Xin Chúa chúc lành cho quý C挨 S荏 làm <n phát đ衣t và đ逢嬰c 
nhi隠u ng逢運i m瓜 m院n và bi院t đ院n. Kính tri ân

NHÀ B蔭P GIÁO X永 C井N NG姶云I CHU域N B卯 GÓI 
BÁNH CH姶NG.

Kính th逢a quý v鵜, ch雨 còn h挨n 1 tháng n英a t噂i T院t Nguyên 
Aán, Nhà B院p Giáo x泳 s胤 gói Bánh Ch逢ng, Bánh Tét vào 
nh英ng ngày s逸p t噂i. V壱y n院u gia đình nào hay ai có th吋 
hy sinh th運i gi運 đ院n r穎a lá, lau lá hay c逸t lá. Xin liên l衣c 
v噂i Ch鵜 Ph逢挨ng (403) 714-4389. Kính báo.

XIN TI陰N L井N TH永 2  CHO QU駅 XÂY D衛NG CU渦I 
TU井N NÀY 

Kính th逢a quý V鵜, vào cu嘘i tu亥n này là tu亥n đ亥u tháng, 

chúng con có xin ti隠n l亥n th泳 Hai cho qu悦 Xây D詠ng v噂i 
phong bì M亥u Tr逸ng. V壱y, kính xin quý V鵜 b噂t chút tài 
chánh giúp đ叡 cho l亥n ti隠n này đ吋 chúng ta ti院p t映c b違o trì 
ngôi Thánh A逢運ng khang trang mà chúng ta hàng ngày, 
hàng tu亥n đ院n th運 ph逢嬰ng Chúa. Kính xin

QUÝ H浦I AOÀN CH卯U TRÁCH NHI烏M CH井U A井U 
THÁNG 1 VÀ CÁC TH永 B謂Y

- 5:30 PM, Th泳 Sáu 3/1. Aoàn Liên Minh Thánh Tâm
- 9:30 AM Th泳 B違y 4/1. HAAM Hát L宇, Ch亥u và Nguy羽t H瓜i.
- 5:30 PM Th泳 B違y 4/1. Ch亥u: H瓜i Mân Côi.
- 5:15 PM Chúa nh壱t 5 /1. Ch亥u: Ban Kính LTXC
- 9:30 AM Th泳 B違y 12/1. L宇, Ch亥u: H瓜i Các Bà M姻
- 9:30 AM Th泳 B違y19/1 L宇, Ch亥u: H瓜i Legio.

Ý NGH┃A LOGO 

N;M GI閏I TR引 2020:
A欝ng hành v噂i ng逢運i tr飲 h逢噂ng t噂i s詠 tr逢荏ng thành toàn di羽n

(01/12/2019 – 28/11/2020) Ngu欝n m衣ch: Lc 24, 13-35.

Th逢嬰ng H瓜i đ欝ng 
Giám m映c 15 đã nhìn 
nh壱n hành trình Em-

mau (Lc 24,13-35) 
nh逢 là m瓜t v<n b違n 
ki吋u m磯u đ吋 hi吋u s泳 
v映 c栄a H瓜i thánh trong 
t逢挨ng quan v噂i các th院 
h羽 tr飲 và giúp tái hi羽n 
l衣i cu瓜c đ嘘i tho衣i c栄a 
A泳c Giêsu v噂i ng逢運i 
tr飲 hôm nay. Ki吋u m磯u 
này mong mu嘘n g穎i 

đ院n ng逢運i tr飲 bài h丑c v隠 s詠 tr逢荏ng thành đ泳c tin thông qua 
ti院n trình 3 b逢噂c theo di宇n bi院n tâm lý c栄a hai môn đ羽 trên 
hành trình Emmau đó là:
1. A吋 Chúa Giêsu b逢噂c vào trong đêm t嘘i c栄a cu瓜c đ運i 
(Tông hu医n Chúa Kitô đang s嘘ng, s嘘 237).
2. Khi l逸ng nghe Ng逢運i, h丑 c違m th医y lòng 医m lên và trí sáng 
ra; khi Ng逢運i b飲 bánh, m逸t h丑 m荏 ra.
3. Chính h丑 ch丑n đi tr荏 l衣i ngay l壱p t泳c con đ逢運ng v瑛a đi, đ吋 v隠 
v噂i c瓜ng đoàn và chia s飲 kinh nghi羽m g員p g叡 A医ng Ph映c sinh.
ﾐ LOGO TRÒN: là kh嘘i hình 逢u tiên trong vi羽c phát tri吋n 
h亥u h院t các m磯u thi院t k院 logo vì tính đ嘘i x泳ng, bi吋u tr逢ng 
hài hoà và mang ý ngh┄a trong s詠 th吋 hi羽n tr丑n v姻n v隠 ni隠m 
tin, hay s詠 th嘘ng nh医t v隠 m員t bi吋u t逢嬰ng. Logo tròn t衣o 
thành t瑛 3 kh嘘i ch英 và s嘘, th吋 hi羽n đ亥y đ栄 và tái hi羽n l衣i ti院n 
trình 3 b逢噂c “A唄NG HÀNH V閏I NG姶云I TR引 H姶閏NG 
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A蔭N S衛 TR姶雲NG THÀNH TOÀN DI烏N”, “Lc 24, 13-
35”, k院t h嬰p v噂i kh嘘i “M影C V影 GI閏I TR引 2020” t衣o 
thành kh嘘i tròn cách đi羽u hình 違nh đ鵜a c亥u mang ý ngh┄a 
quy h逢噂ng v隠 kh嘘i “Ba hình 違nh ng逢運i” n鰻i b壱t 荏 trung 
tâm kh嘘i.
ズ Trích d磯n“Lc 24,13-35” th吋 hi羽n trên logo nh逸c nh噂 
ng逢運i tr飲 v隠 đo衣n Tin m瑛ng di宇n t違 cu瓜c g員p g叡 c栄a Chúa 
Giêsu v噂i hai môn đ羽 trên đ逢運ng Emmau. Trích d磯n đ挨n 
gi違n đó c┡ng nh逸c nh荏 ng逢運i tr飲 v隠 vi羽c s穎 d映ng Kinh 
Thánh – nh逢 kim ch雨 nam cho ng逢運i tr飲 đ吋 tìm ra ý ngh┄a 
c栄a cu瓜c đ運i mình.
“Nh逢 hai ng逢運i tr飲 trên d逢運ng Emmau, các con hãy đ院n 
v噂i Chúa Giêsu, tâm s詠 v噂i Ng逢運i trong c亥u nguy羽n, l逸ng 
nghe l運i Ng逢運i trong Sách thánh, đón nh壱n s泳c s嘘ng c栄a 
Ng逢運i trong Thánh Th吋, nh運 đó bi院t nhìn cu瓜c đ運i v噂i c員p 
m逸t m噂i và nh壱n ra Chúa luôn đ欝ng hành v噂i các con.” 
(HAGMVN,Th逢 Chung 2019).
ズ C映m t瑛 “A唄NG HÀNH V閏I NG姶云I TR引 H姶閏NG 
A蔭N S衛 TR姶雲NG THÀNH TOÀN DI烏N” là ch栄 đ隠 
đ逢嬰c HAGM VN ch丑n đ吋 h逢噂ng đ院n, đ欝ng hành và c亥u 
nguy羽n cách riêng cho ng逢運i tr飲 theo tài li羽u làm vi羽c c栄a 
Th逢嬰ng HAGM th院 gi噂i v隠 ng逢運i tr飲 đ逢a ra. Ch栄 đ隠 nh逢 
m瓜t l運i m運i g丑i, m瓜t xác nh壱n v隠 s泳 v映 mà H瓜i Thánh 
mong mu嘘n đ欝ng hành v噂i ng逢運i tr飲, đ吋 “Giáo H瓜i tr荏 
thành ch厩 d詠a v英ng ch逸c giúp ng逢運i tr飲 tin đó là n挨i h丑 
đ逢嬰c thu瓜c v隠” (v<n b違n ti隠n HAGM v隠 Ng逢運i tr飲 (Vati-
can-tháng 11/2018)).
“Nh逢 hai ng逢運i tr飲 trên d逢運ng Emmau, các con hãy đ院n 
v噂i c瓜ng đoàn Giáo h瓜i 荏 n挨i các con đang sinh s嘘ng, h丑c 
hành, làm vi羽c. A泳c tin Kitô giáo luôn mang chi隠u kích 
c瓜ng đoàn. Các con không s嘘ng đ泳c tin m瓜t minh, nh逢ng 
v噂i c瓜ng đoàn và trong c瓜ng đoàn. Hãy tích c詠c tham gia 
các sinh ho衣t c栄a giáo x泳, h瓜i đoàn, ho員c c瓜ng đoàn Kitô 
h英u nh臼, nh運 đó các con c違m nh壱n đ逢嬰c s詠 nâng đ叡 trong 
nh英ng lúc khó kh<n, đ欝ng th運i h丑c m荏 lòng ra tr逢噂c nhu 
c亥u c栄a tha nhân.” (HAGMVN, Th逢 Chung 2019).
ズ C映m t瑛 “M影C V影 GI閏I TR引 2020”, tên ch栄 đ隠 chính 
trong chu厩i 3 n<m đ欝ng hành v噂i ng逢運i tr飲 trong các thánh 
l宇, các ho衣t đ瓜ng, đ吋 h逢噂ng ng逢運i tr飲 v隠 v噂i ý ngh┄a l噂n 
nh医t c栄a m映c v映 là Bí Tích Thánh Th吋 – s泳c m衣nh và là 
ân s栄ng giúp ng逢運i tr飲 tìm l衣i ni隠m h衣nh phúc th壱t, kín 
múc 挨n bình an, và s泳c m衣nh đ吋 b逢噂c ti院p ch員ng đ逢運ng 
s泳 m衣ng cu瓜c đ運i Chúa trao cho m厩i ng逢運i tr飲.
“Nh逢 hai ng逢運i tr飲 trên đ逢運ng Emmau, các con hãy m衣nh 
d衣n k吋 l衣i cho các b衣n tr飲 khác v隠 kinh nghi羽m đ泳c tin c栄a 
mình, k吋 b茨ng l運i và b茨ng chính cu瓜c s嘘ng t嘘t lành c栄a các 
con. H挨n ai h院t, chính các con ph違i là tông đ欝 cho ng逢運i 
tr飲, nh英ng ng逢運i cùng trang l泳a, s嘘ng trong cùng m瓜t th運i 
đ衣i và môi tr逢運ng v噂i các con. A逢嬰c nh逢 th院, các con s胤 
tr荏 thành nh英ng s泳 gi違 loan báo Tin m瑛ng c栄a Chúa Kitô 
Ph映c sinh cho m丑i ng逢運i, đ欝ng th運i góp ph亥n d詠ng xây 

quê h逢挨ng và dân t瓜c Vi羽t Nam th鵜nh v逢嬰ng, công b茨ng 
và h衣nh phúc” (HAGMVN,Th逢 Chung 2019).
ﾐ Ý NGH┃A HÌNH 謂NH:
ズ Kh嘘i ba hình 違nh con ng逢運i:
Hình ng逢運i chính gi英a: là hình 違nh cách đi羽u Chúa Giêsu 
Ph映c Sinh trong trang ph映c áo th映ng dài v噂i m違nh v違i hình 
ch英 S v逸t qua vai. M違nh v違i v瑛a th吋 hi羽n rõ nét và làm s嘘ng 
đ瓜ng hình 違nh Chúa Ph映c Sinh; v瑛a v胤 nên hình 違nh con 
đ逢運ng khúc khu益u – đ逢運ng Emmau mà Ngài đang b逢噂c 
đi cùng hai môn đ羽, hay nh逸c nh噂 cho chúng ta v隠 đo衣n 
Tin M瑛ng Ga 14,1-6 r茨ng “Chính Th亥y là con đ逢運ng, là s詠 
th壱t và là s詠 s嘘ng. Không ai đ院n v噂i Chúa Cha mà không 
qua Th亥y”. Nén trong d違i v違i l映a cách đi羽u hình ch英 S, đó 
còn là bi吋u t逢嬰ng đ員c tr逢ng mang b違n s逸c dân t瓜c Vi羽t, th吋 
hi羽n khao khát cách riêng c栄a ng逢運i tr飲 Vi羽t mu嘘n ghi d医u 
ni隠m tin vào Chúa, cùng theo Chúa b逢噂c trên con đ逢運ng 
Emmau, đ逢嬰c Chúa đ欝ng hành, ch<m sóc và vác trên vai 
nh逢 con chiên l衣c.
Hình ng逢運i hai bên ph違i trái: t逢嬰ng tr逢ng cho hai môn đ羽 
trên đ逢運ng Emmau. Cánh tay v逢挨n lên cao nh逢 cách th吋 
hi羽n s詠 vui m瑛ng, hoan h益 c栄a hai môn đ羽 vì đ逢嬰c Chúa 
Giêsu n逸m gi英 và đ欝ng hành v噂i h丑 trên đ逢運ng Emmau. 
Nó c┡ng di宇n t違 s詠 v逢挨n lên và tr逢荏ng thành v隠 A泳c tin 
c栄a hai môn đ羽 sau khi đ逢嬰c g員p g叡 Chúa.
ズ S詠 li隠n m衣ch c栄a k院t c医u 3 ng逢運i trong logo qua cánh 
tay mu嘘n di宇n t違 và truy隠n đi thông đi羽p v隠 逢噂c mong c栄a 
ng逢運i tr飲 trong s詠 g逸n k院t v噂i s詠 s嘘ng c栄a A泳c Kitô và 
cùng Ngài s嘘ng l衣i và s嘘ng mãi. Ng逢運i tr飲 khao khát mình 
đ逢嬰c s嘘ng l衣i nh逢 hai môn đ羽 x逢a kia, đ逢嬰c Chúa đ欝ng 
hành, thêm s泳c, 栄i an đ吋 v逢嬰t qua và đ泳ng v英ng tr逢噂c m丑i 
thách đ嘘 trong đ運i; nh英ng tr荏 ng衣i ph違i tr違i qua đ逢嬰c ví 
nh逢 nh英ng con đ逢運ng quanh co, núi đ欝i tr逸c tr荏. Ai隠u đó 
c┡ng di宇n t違 hành trình mà ng逢運i tr飲 mong mu嘘n đ逢嬰c 
Chúa h逢噂ng d磯n đ吋 đ逢嬰c tr逢荏ng thành toàn di羽n trong đ運i 
s嘘ng đ泳c tin c┡ng nh逢 trong đ運i s嘘ng th逢運ng nh壱t. 
ズ Cu瓜c g員p g叡 c栄a Chúa Giêsu v噂i hai môn đ羽 c┡ng di宇n 
t違 s詠 quan tâm, quan phòng c栄a Chúa luôn đoái nhìn m厩i 
ng逢運i chúng ta. Cu瓜c đ嘘i tho衣i đó c┡ng nh逸c nh噂 ng逢運i 
tr飲 v隠 逢噂c mong đ逢嬰c trò chuy羽n v噂i Chúa m厩i ngày, và 
khao khát đón nh壱n s詠 đ欝ng hành c栄a Giáo h瓜i trong cu瓜c 
s嘘ng đ運i th逢運ng.
ズ Phía tr逢噂c h丑 là con đ逢運ng khúc khu益u – di宇n t違 hành 
trình Emmau mà h丑 đang đi. Và con đ逢運ng đó d磯n v隠 
Thánh Giá (đ逢嬰c đ員t cao nh医t trong kh嘘i logo tròn) nh逢 
nh逸c m厩i ng逢運i chúng ta cùng b逢噂c trên con đ逢運ng Ngài 
đã đi qua, dám d医n thân, tin t逢荏ng vào Ánh Sáng Ph映c 
Sinh đang lan t臼a và h逢噂ng chúng ta v隠 quê tr運i. 
ズ Nh英ng tia sáng và thánh giá đi ra kh臼i đ逢運ng tròn c栄a 
logo th吋 hi羽n tính siêu vi羽t và phá v叡 nh英ng gi噂i h衣n mà 
s詠 Ph映c Sinh c栄a Chúa mang đ院n cho ng逢運i tr飲. Ai隠u đó 
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mang l衣i hy v丑ng r茨ng nh英ng gi噂i h衣n c栄a b違n thân s胤 
đ逢嬰c phá v叡 khi chúng ta tin vào Ánh Sáng Ph映c Sinh, tin 
vào s詠 đ欝ng hành c栄a Chúa trên ti院n trình th<ng ti院n c栄a 
m厩i ng逢運i cách riêng là ng逢運i tr飲. S詠 phát tri吋n toàn di羽n 
nh茨m h逢噂ng ng逢運i tr飲 và m運i g丑i ng逢運i tr飲 chia s飲 kh違 
n<ng, s穎 d映ng nén vàng Chúa trao đ吋 can đ違m d医n thân 
loan báo Tin m瑛ng nh逢 hai môn đ羽.
ズ Màu s逸c c栄a logo đ逢嬰c s穎 d映ng d詠a trên 5 màu ch栄 đ衣o 
mang màu s逸c tr飲 trung, t逢挨i vui, di宇n t違 ý ngh┄a ni隠m hy 
v丑ng c栄a m亥u nhi羽m Ph映c Sinh.
S逸c Cam c栄a l穎a – bi吋u t逢嬰ng ngu欝n 挨n Chúa Thánh 
Th亥n, c栄a nhi羽t huy院t, đ逢嬰c ch丑n tô cho hình 違nh Chúa 
Giêsu, nh逢 mu嘘n t壱p trung ngu欝n 挨n s泳c m衣nh mà ng逢運i 
tr飲 c亥n tìm ki院m cho cu瓜c đ運i mình chính là Chúa Giêsu.
S逸c Xanh D逢挨ng di宇n t違 s逸c xanh c栄a hy v丑ng, s詠 mong 
ch運 ni隠m vui c栄a 挨n c泳u đ瓜.
S逸c Xanh Lá mang s泳c s嘘ng tinh th亥n c栄a ng逢運i tr飲, màu 
s逸c c栄a s詠 t逢挨i mát và tinh th亥n s嘘ng xanh nh逸c nh噂 ng逢運i 
tr飲 trong vi羽c chung tay b違o v羽 ngôi nhà chung.
S詠 hoà quy羽n c栄a 3 s逸c màu trên h逢噂ng t噂i Thánh Giá 
màu A臼- bi吋u t逢嬰ng c栄a tình yêu, nh逸c nh噂 v隠 s詠 hy sinh 
c栄a Chúa trên Th壱p Giá, v隠 Bí tích Tình Yêu và con đ逢運ng 
Tr逸ng di宇n t違 s詠 Ph映c Sinh – con đ逢運ng h逢噂ng ng逢運i tr飲 
v隠 quê tr運i trong hân hoan và v英ng tin vào m亥u nhi羽m 
s嘘ng l衣i c栄a Chúa Giêsu. (theo: CatholicDesign)
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Qúy Cha s胤 dâng l宇 6 gi運 chi隠u m厩i ngày theo ngày m医t 
c栄a t瑛ng ng逢運i trong giáo x泳 . Kính mòi quý gia đình 
có nh英ng ng逢運i thân trong danh sách này, b噂t chút th運i 
gian đ院n hi羽p dâng thánh l宇 c亥u nguy羽n cho h丑. N院u 
trong danh sách b鵜 thi院u hay có sai sót xin cho quý cha 
bi院t đ吋 s穎a ch英a ngay. Kính báo.
1. Ch鵜 Maria Ki隠u Th鵜 Hai 47 tu鰻i. M医t ngày 04/01/2008. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y, 04/01/20
2. Ông Giuse Lê V<n Thìn. 88 tu鰻i. M医t ngay7/01/2005.
Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba, 07/01/20.
3. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Thi羽n 81 tu鰻i. M医t 
ngày7/01/2016. Dâng l宇 chi隠u th泳 Ba, 07/01/20.
4. Ông Giuse Aào Cát T院 80  tu鰻i. M医t ngày 09/01/2012.
Dâng l宇 chi隠u th泳 N<m ngày 09/01/20.
5. Anh Tr亥n Trudy 24 tu鰻i. M医t ngày 10/11/2001.Dâng 
l宇  chi隠u th泳 Sáu ngày 10/02/20.
6. Ông Anthony Ainh H英u 94 tu鰻i, M医t ngày 25/01/1998. 
Dâng l宇 chi隠u th泳 B違y ngày 25/02/20.
7. Anh G.B Nguy宇n Ti院n Nam 56 tu鰻i. M医t ngày 
29/01/2011. Dâng l宇 chi隠u ngày th泳 T逢 29/02/20

8. Ông Giuse V┡ V<n Ry. 93 tu鰻i . M医t ngày 30/01/2016. 
Dâng l宇  chi隠u th泳 N<m ngày 30/01/20.

TI陰N THU TU井N L右 CN IV MV  22/12/2019

Chi隠u th泳 B違y, L宇 6:00 pm:   $1,926.00
Chúa nh壱t, L宇 9:00 am:   $2,025.00
Chúa nh壱t, L宇 11:00 am:   $1,692.00
Chúa nh壱t, L宇 6:00 pm:   $1,401.00

T蔚NG C浦NG 4 L右:    $7,044.00

1. Qu悦 Xây D詠ng    $1,410.00
2. Ti隠n chén c挨m Chúa Hài A欝ng $328.00
3. Quà bác Ái A鵜a Ph壱n  (4 l宇) $2,583.00
4. Thu ti隠n l亥n 2 qu悦 Bão l映t Philipin:  $270.00
5. Kim Châu Deli B違o tr嬰  L鵜ch $400.00

T蔚NG CÁC KHO謂N TRÊN  $4,791.00
T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N  $12,035.00

NH頴NG AÓNG GÓP TRÊN $50

S嘘 Danh B瓜,   H丑 và Tên,   .  .  .  . S嘘 Ti隠n Aóng Góp

579 Bác S┄ V┡ Phú & Linh   $1,200.00
260 Bác Tr亥n Th鵜 D映    $500.00
170 A. C Nguy宇n Minh H逢ng & Huy隠n  $400.00
277 A. C Ph衣m V<n Châu & Sâm  $300.00
335      $200.00
450 A. C L逢u Th院 Kh違i & Uyên  $200.00
13      $100.00
51 A. C Ainh V<n H違i & Thy   $100.00
424 A. C Hu┻nh T医n Nguyên   $70.00
276 Ch鵜 Ph衣m C壱y    $60.00
318 A.C Phan Huy Th衣ch  & Trâm  $60.00
44 A. C Ainh Qu嘘c Hàn & Tuy院t  $50.00
189 A. C Nguy宇n H欝ng Long & Thy  $50.00
234      $50.00
270 Bác Nguy宇n Th鵜 Y院n   $50.00
343 A. C Tr亥n Quang Hà & Th違o  $50.00
511 A. C V┡ Thanh Phong & Mai  $50.00

Xin Thiên Chúa chúc lành
và ban muôn ¬n trên quý vお

vì sば hＶo tâm và nhのng đóng góp cてa quý vお.
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