
Bài đ丑c 1   St 15,1-6 ; 21,1-3

Bài trích sách Sáng thｘ.
H欝i đó, có l運i A泳c Chúa phán v噂i ông Áp-ram trong m瓜t th鵜 ki院n r茨ng : “H叡i Áp-ram, 
đ瑛ng s嬰, Ta là khiên che thu磯n đ叡 cho ng逢挨i ; ph亥n th逢荏ng c栄a ng逢挨i s胤 r医t l噂n.” Ông 
Áp-ram th逢a : “L衣y A泳c Chúa là Chúa Th逢嬰ng, Chúa s胤 ban cho con cái gì ? Con ra đi mà 
không con cái, và ng逢運i th瑛a t詠 gia đình con là Ê-li-e-de, m瓜t ng逢運i Aa-mát.” Ông Áp-ram 
còn nói : “Chúa coi, Chúa không ban cho con m瓜t dòng dõi ; và m瓜t gia nhân c栄a con s胤 
th瑛a k院 con.” Và đây có l運i A泳c Chúa phán v噂i ông r茨ng : “K飲 đó s胤 không th瑛a k院 ng逢挨i, 
nh逢ng m瓜t k飲 do chính ng逢挨i sinh ra m噂i th瑛a k院 ng逢挨i.” R欝i Ng逢運i đ逢a ông ra ngoài và 
phán : “Hãy ng逢噂c m逸t lên tr運i, và th穎 đ院m các vì sao, xem có đ院m n鰻i không.” Ng逢運i l衣i 
phán : “Dòng dõi ng逢挨i s胤 nh逢 th院 đó !” Ông tin A泳c Chúa, và vì th院, A泳c Chúa k吋 ông là 
ng逢運i công chính.
A泳c Chúa vi院ng th<m bà Xa-ra nh逢 Ng逢運i đã phán, và Ng逢運i đã làm cho bà nh逢 Ng逢運i 
đã h泳a. Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham m瓜t con trai khi ông đã già, vào th運i 
k┻ Thiên Chúa đã h泳a. Và ông Áp-ra-ham đã đ員t tên cho đ泳a con mà bà Xa-ra sinh ra cho 
ông, ông đ員t tên là I-xa-ác.

Aáp ca   Tv 104,1-2.3-4.5-6.8-9 (A. c.7a.8a)

A. Chính Aとc Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ⇔ずc đã lｆp ra, muôn đぜi Ng⇔ぜi nhず mãi.
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LỄ THÁNH GIA THẤT - Ngày 27 Tháng 12, Năm 2020

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
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Hãy t衣 挨n Chúa, c亥u kh育n danh Ng逢運i,
v┄ nghi羽p c栄a Ng逢運i, loan báo gi英a muôn dân.
Hát lên đi, đàn ca m瑛ng Chúa,
và suy g磯m m丑i k┻ công c栄a Ng逢運i.

A. Chính Aとc Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ⇔ずc đã lｆp ra, muôn đぜi Ng⇔ぜi nhず mãi.

Hãy t詠 hào vì danh thánh Chúa,
tâm h欝n nh英ng ai tìm ki院m Chúa, nào hoan h益.
Hãy tìm Chúa và s泳c m衣nh c栄a Ng逢運i,
ch鰯ng khi ng瑛ng tìm ki院m Thánh Nhan.

A. Chính Aとc Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ⇔ずc đã lｆp ra, muôn đぜi Ng⇔ぜi nhず mãi.

Hãy nh噂 l衣i nh英ng k┻ công Ng逢運i th詠c hi羽n,
nh英ng d医u l衣 và nh英ng quy院t đ鵜nh Ng逢運i phán ra,
h叡i anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi t噂 Chúa,
con cháu Gia-cóp đ逢嬰c Ng逢運i tuy吋n ch丑n !

A. Chính Aとc Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ⇔ずc đã lｆp ra, muôn đぜi Ng⇔ぜi nhず mãi.

Giao 逢噂c l壱p ra, muôn đ運i Ng逢運i nh噂 mãi,
nh噂 l運i đã cam k院t đ院n ngàn th院 h羽 !
Aó là đi隠u đã giao 逢噂c cùng Áp-ra-ham,
đã đoan th隠 cùng I-xa-ác.

A. Chính Aとc Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
giao ⇔ずc đã lｆp ra, muôn đぜi Ng⇔ぜi nhず mãi.

Bài đ丑c 2  Hr 11,8.11-12.17-19

Bài trích th⇔ gぬi tín hのu Híp-ri.

Th逢a anh em, nh運 đ泳c tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe 
ti院ng Chúa g丑i mà ra đi đ院n m瓜t n挨i ông s胤 đ逢嬰c lãnh nh壱n 
làm gia nghi羽p. Ông đã ra đi mà không bi院t mình đi đâu. 
Nh運 đ泳c tin, c違 bà Xa-ra v嘘n hi院m mu瓜n, c┡ng đã có th吋 

th映 thai và sinh con n嘘i dòng vào lúc tu鰻i đã cao, vì bà 
tin r茨ng A医ng đã h泳a là A医ng trung tín. B荏i v壱y, do m瓜t 
ng逢運i duy nh医t, m瓜t ng逢運i k吋 nh逢 ch院t r欝i mà đã sinh ra 
m瓜t dòng dõi nhi隠u nh逢 sao tr運i cát bi吋n, không tài nào 
đ院m đ逢嬰c.
Nh運 đ泳c tin, khi b鵜 th穎 thách, ông Áp-ra-ham đã hi院n t院 
I-xa-ác ; dù đã nh壱n đ逢嬰c l運i h泳a, ông v磯n hi院n t院 ng逢運i 
con m瓜t. V隠 ng逢運i con này, Thiên Chúa đã phán b違o : 
Chính do I-xa-ác mà s胤 có m瓜t dòng dõi mang tên ng逢挨i. 
Qu違 th壱t, ông Áp-ra-ham ngh┄ r茨ng Thiên Chúa có quy隠n 
n<ng cho ng逢運i ch院t tr厩i d壱y. R嘘t cu瓜c, ông đã nh壱n l衣i 
ng逢運i con 医y nh逢 là m瓜t bi吋u t逢嬰ng.

Tung hô Tin M瑛ng   Hr 1,1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thu荏 x逢a, nhi隠u l亥n nhi隠u cách, 
Thiên Chúa đã phán d衣y cha ông chúng ta qua các ngôn s泳 
; nh逢ng vào th運i sau h院t, Thiên Chúa đã phán d衣y chúng ta 
qua Thánh T穎. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Lc 2,22-40 

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi đã đ栄 th運i gian, đ院n ngày các ngài ph違i đ逢嬰c thanh 
t育y theo lu壱t Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên 
Giê-ru-sa-lem, đ吋 ti院n dâng cho Chúa, nh逢 đã chép trong 
Lu壱t Chúa r茨ng : “M丑i con trai đ亥u lòng ph違i đ逢嬰c thánh 
hi院n, dành riêng cho Chúa”. Ông bà c┡ng lên đ吋 dâng c栄a 
l宇 theo Lu壱t Chúa truy隠n, là m瓜t đôi chim gáy hay m瓜t 
c員p b欝 câu non. H欝i 医y 荏 Giê-ru-sa-lem, có m瓜t ng逢運i tên 
là Si-mê-ôn. Ông là ng逢運i công chính và sùng đ衣o, ông 
nh英ng mong ch運 ni隠m an 栄i c栄a Ít-ra-en, và Thánh Th亥n 
h茨ng ng詠 trên ông. Ông đã đ逢嬰c Thánh Th亥n linh báo là 
ông s胤 không th医y cái ch院t tr逢噂c khi đ逢嬰c th医y A医ng Ki-tô 
c栄a A泳c Chúa. A逢嬰c Th亥n Khí thúc đ育y, ông lên A隠n Th運. 
Vào lúc cha m姻 Hài Nhi Giê-su đem con t噂i đ吋 làm đi隠u 
ng逢運i ta quen làm theo lu壱t d衣y, 28 thì ông 印m l医y Hài Nhi 
trên tay, và chúc t映ng Thiên Chúa r茨ng :
“Muôn l衣y Chúa, gi運 đây theo l運i Ngài đã h泳a, xin đ吋 tôi 
t噂 này đ逢嬰c an bình ra đi. Vì chính m逸t con đ逢嬰c th医y 挨n 
c泳u đ瓜 Chúa đã dành s印n cho muôn dân : Aó là ánh sáng 
soi đ逢運ng cho dân ngo衣i, là vinh quang c栄a Ít-ra-en Dân 
Ngài.” Cha và m姻 Hài Nhi ng衣c nhiên vì nh英ng đi隠u ng逢運i 
ta nói v隠 Ng逢運i. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, 
và nói v噂i bà Ma-ri-a, m姻 c栄a Hài Nhi : “Cháu bé này đ逢嬰c 
đ員t làm duyên c噂 cho nhi隠u ng逢運i Ít-ra-en ngã xu嘘ng hay 
đ泳ng lên. Cháu còn là d医u hi羽u b鵜 ng逢運i đ運i ch嘘ng báng. 
Còn chính bà, m瓜t l逢叡i g逢挨m s胤 đâm thâu tâm h欝n bà. 
Nh逢 v壱y, nh英ng ý ngh┄ t瑛 thâm tâm nhi隠u ng逢運i s胤 l瓜 ra.”
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L衣i c┡ng có m瓜t n英 ngôn s泳 là bà An-na, con ông P挨-nu-
ên, thu瓜c chi t瓜c A-se. Bà đã nhi隠u tu鰻i l逸m. T瑛 khi xu医t 
giá, bà đã s嘘ng v噂i ch欝ng đ逢嬰c b違y n<m, r欝i 荏 goá, đ院n 
nay đã tám m逢挨i t逢 tu鰻i. Bà không r運i b臼 A隠n Th運, nh英ng 
<n chay c亥u nguy羽n, đêm ngày th運 ph逢嬰ng Thiên Chúa. 
C┡ng vào lúc 医y, bà ti院n l衣i g亥n, c違m t衣 Thiên Chúa, và 
nói v隠 Hài Nhi cho h院t th違y nh英ng ai đang mong ch運 ngày 
Thiên Chúa c泳u chu瓜c Giê-ru-sa-lem.
Khi hai ông bà đã hoàn t医t m丑i vi羽c nh逢 Lu壱t Chúa truy隠n, 
thì tr荏 v隠 thành c栄a mình là Na-da-rét, mi隠n Ga-li-lê. Còn 
Hài Nhi ngày càng l噂n lên, thêm v英ng m衣nh, đ亥y khôn 
ngoan, và h茨ng đ逢嬰c ân ngh┄a cùng Thiên Chúa.

LỊCH TRONG TUẦN
   

 

27       CHÚA NH一T - NGÀY TH永 BA TU井N BÁT 
NH一T GIÁNG SINH. L右 THÁNH GIA. L宇 kính
Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Chúng ta có th吋 l壱p công đ吋 lãnh nh壱n nh英ng ân phúc 
nào?
T. Chúng ta có th吋 l壱p công đ吋 lãnh nh壱n nh英ng ân s栄ng 
h英u ích cho vi羽c thánh hóa b違n thân và đ衣t t噂i đ運i s嘘ng 
v┄nh c穎u, lãnh nh壱n c栄a c違i v壱t ch医t c亥n thi院t theo s詠 
khôn ngoan c栄a Thiên Chúa (GLHT 461).
 

CHIA S引

Trong d映 ngôn nén b衣c (Mt 25,14-30), ông ch栄 là Thiên 
Chúa ban cho m厩i ng逢運i chúng ta m瓜t s嘘 nén b衣c là 
nh英ng 挨n và nh英ng đi隠u ki羽n c亥n thi院t đ吋 m厩i ng逢運i phát 
huy kh違 n<ng c栄a mình, làm l嬰i cho mình, cho ông ch栄 
và cho ng逢運i khác. N院u đ逢嬰c nh逢 v壱y, chúng ta s胤 lãnh 
nh壱n ân phúc ngay t瑛 đ運i này, t瑛 v壱t ch医t đ院n tinh th亥n. 
Và đ院n th運i sau h院t, t泳c là trong gi運 ch院t ho員c ngày t壱n 
th院, Chúa s胤 nh逢 ông ch栄 ban th逢荏ng cho chúng ta: “Khá 
l逸m! H叡i đ亥y t噂 tài gi臼i và trung thành! A逢嬰c giao ít mà 
anh đã trung thành, thì tôi s胤 giao nhi隠u cho anh. Hãy vào 
mà h逢荏ng ni隠m vui c栄a ch栄 anh!” (Mt 25, 23) Ân phúc 
l噂n lao nh医t là chúng ta đ逢嬰c h逢荏ng phúc đ運i đ運i.
 

28       Th泳 Hai - NGÀY TH永 T姶 TU井N BÁT NH一T 
GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, T盈 A萎O
            L宇 kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18

29       Th泳 Ba - NGÀY TH永 N;M TU井N BÁT NH一T 
GIÁNG SINH. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35
30       Th泳 T逢 - NGÀY TH永 SÁU TU井N BÁT NH一T 
GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31       Th泳 N<m - NGÀY TH永 B謂Y TU井N BÁT NH一T 
GIÁNG SINH. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18
 

THÁNG GIÊNG 2021
 

Ý C井U NGUY烏N TRONG THÁNG
Xin Chúa ban ân s栄ng cho chúng ta đ吋 s嘘ng tình huynh 
đ羽 tuy羽t h違o v噂i anh ch鵜 em thu瓜c các tôn giáo khác, c亥u 
nguy羽n cho nhau và c荏i m荏 v噂i m丑i ng逢運i.
 

01        Th泳 Sáu đ亥u tháng. A永C MARIA M因 THIÊN 
CHÚA L宇 tr丑ng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
02         Th泳 B違y đ亥u tháng. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
Thánh Basiliô C違 và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, Gmt-
sht – l宇 nh噂. Chi隠u: L右 V窺NG HI韻N LINH  

03        CHÚA NH一T - L右 HI韻N LINH L宇 tr丑ng. L宇 c亥u 
cho giáo dân. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

THÔNG BÁO
C一P NH一T THÔNG TIN V陰 CÔNG TRÌNH XÂY 
D衛NG AÀI A永C M因 LA VANG

Kính th逢a quý V鵜, nh逢 quý V鵜 đã bi院t vào th泳 Hai ngày 
23/11/2020 Cô Th泳 Ký đã thay cho chúng con làm và 
g穎i đ挨n lên A泳c Giám M映c và Ban Xây D詠ng c栄a A鵜a 
Ph壱n v隠 công trình xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang
Vào th泳 Ba ngày 15/12/2020. Ban Xây D詠ng c栄a Giáo 
Ph壱n đã tr違 l運i th逢 xin phép xây Aài A泳c M姻 La Vang 
đ逢嬰c tóm l逢嬰c nh逢 sau
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Theo nguyên t逸c c栄a Giáo Ph壱n, b医t c泳 công trình xây 
d詠ng hay s穎 d映ng tài chánh trên $50,000.00 (trên n<m 
m逢挨i ngàn) đ隠u ph違i xin phép và ph違i trình bày lý do 
Giáo x泳 mu嘘n th詠c hi羽n. V壱y đ嘘i v噂i giáo x泳 chúng ta, 
công trình xây d詠ng Aài A泳c M姻 La Vang v噂i s嘘 ti隠n 
逢噂c tính h挨n $215,000.00 (hai tr<m m逢運i l<m ngàn) 
nên giáo x泳 s胤 ph違i 
1. Giáo x泳 làm đ挨n xin phép và gi違i trình chi ti院t 
v隠 nhu c亥u c栄a công trình nh逢 th院 nào (Cô Th逢 Ký s胤 
g穎i th逢 đi vào th泳 Hai ngày 28/12/2020).
2. Sau khi đ逢嬰c A泳c Giám M映c đ欝ng ý, Ban Xây 
D詠ng Giáo Ph壱n s胤 có bu鰻i h丑p v噂i Cha X泳, Ch栄 T鵜ch 
HAMV, Ban Xây D詠ng, Ban Tài Chánh c栄a Giáo X泳 
đ吋, g員p g叡, bàn b衣c chi ti院t tr逢噂c khi g穎i đi xin phép 
t衣i Thành ph嘘. 
3. Giáo ph壱n s胤 cùng Ban Tài Chánh coi v医n đ隠 tài 
chánh n挨i Giáo x泳 hi羽n có nh逢 th院 nào? Có đ栄 chi tr違 
hay ph違i vay đ吋 th詠c hi羽n?
4. Vì Giáo ph壱n ch逢a ch医p thu壱n đ挨n xin nên 
Giáo x泳 ch逢a đ逢嬰c phép chính th泳c gây qu悦 Xây D詠ng 
Công Trình Aài A泳c M姻 La Vang.
Chúng con s胤 ti院p t映c c壱p nh壱t thông tin đ吋 Kính báo 
đ吋 m丑i ng逢運i cùng bi院t.

Sau đây là nh英ng gia đình dâng góp cho ch逢挨ng trình 
xây x詠ng Aài A泳c M姻 Lang ngày 20/12/2020

1. C映 Bà Nguy宇n Th鵜 Y院n #356    $ 1,000.00 (20/12).

2. Ông Nguy宇n V<n Thu医n #246   $ 1,000.00 (20/12)

3. Ô. B Nguy宇n C穎 & Vi羽t #136 $    500.00 (20/12)

4. A. C Nguy宇n H欝ng Long & Thy $    500.00 (20/12)

5. Ô. B A員ng Ng丑c & Tân #32 $    200.00 (20/12)

L右 M因 THIÊN CHÚA, 
A井U N;M D姶愛NG L卯CH 2021

� Th泳 N<m ngày 31/12/2020. (không có l宇 lúc 11 gi運 sáng)

1. L宇 5:00 PM (Cđ Giáo Lý A泳c Tin hát)
2. L宇 6:00 PM
3. L宇 7:00 PM (Cđ Thánh Vinh S挨n Liêm hát)

• Th泳 Sáu ngày 01/01/2021
1. L宇 9:00 AM (Cđ Ni隠m Tin hát)
2. L宇 10:00 AM
3. L宇 11:00 AM (Cđ Tr亥m H逢挨ng hát)
4. L宇 4:00 PM
5. L宇 6:00 PM (Cđ A泳c M姻 La Vang hát)

Xin quý v鵜 cùng bàn v噂i gia đình đ吋 s逸p x院p ghi danh 
tham d詠 l宇 v噂i ông Ch栄 t鵜ch Ánh (587) 889-7907. Vì s嘘 
ng逢運i trong m厩i thánh l宇 v磯n còn b鵜 h衣n ch院 theo lu壱t c栄a 
s荏 ý t院 Thành ph嘘 và A鵜a ph壱n nên chúng ta c亥n ghi danh 
tr逢噂c đ吋 gi英 an toàn cho m丑i ng逢運i. Kính báo

CHÉN C愛M CHÚA HÀI A唄NG, GIÚP NH頴NG N愛I 
BÃO L影T T萎I MI陰N TRUNG VI烏T NAM

Kính th逢a quý C映 , quý Ông Bà và Anh Ch鵜 Em, trên báo 
đài, chúng ta đã th医y t壱n m逸t nh英ng n厩i th嘘ng kh鰻 c栄a 
c違nh l映t l瓜i, m医t nhà và n挨i <n ch嘘n 荏 c栄a bao gia đình 
t衣i Mi隠n Trung Vi羽t Nam. Nh壱n ra hoàn c違nh  này, chúng 
con cùng v噂i H瓜i A欝ng M映c V映 m運i g丑i c瓜ng đoàn ti院p 
t映c c亥u nguy羽n cho có nhi隠u nhà h違o tâm c瓜ng tác giúp 
đ叡 cho h丑. A嘘i v噂i giáo x泳 chúng ta v噂i Chén C挨m Chúa 
Hài A欝ng n<m nay (2020) chúng ta cùng giúp góp cho 
nh英ng Giáo x泳 đang b鵜 ngh鵜ch c違nh này 
• Hi羽n nay đã có Cha X泳 thu瓜c Giáo x泳 C欝n S飲, Xã 
Qu違ng L瓜c, T雨nh Qu違ng Bình, A鵜a Ph壱n Hà T┄nh (Gia 
đình Anh Ch鵜 A厩 Nh挨n & H逢運ng #447 gi噂i thi羽u). Sau 
khi liên l衣c, Cha Bonnavetura Tr逢挨ng V<n Vút h欝i âm:
“Con kính chào Cha. Cám 挨n Cha đã th逢挨ng th<m h臼i. 
Kính th逢a Cha. Tr逢噂c đây con qu違n x泳 Lâm S挨n. Giáo x泳 
C欝n S飲 do Cha Tinh coi sóc, sau đó khi cha T鵜nh chuy吋n 
v隠 Toà giám M映c thì cha H衣t Aình đ違m nhi羽m. Vào ngày 
14 tháng 3 n<m 2019 thì A泳c Cha sai con v隠 coi x泳 C欝n 
S飲 cho đ院n nay.
Giáo x泳 chúng con n茨m gi英a c欝n n鰻i c栄a dòng sông Gi-
anh, vì th院 l┡ l映t đã làm thi羽t h衣i n員ng n隠. N逢噂c ng壱p nhà 
th医p nh医t là 2m nhà cao nh医t là 4 m, vì th院 t医t c違 tài s違n l┡ 
cu嘘n và nh壱n chìm h院t. Tính m衣ng ng逢運i dân thì an toàn. 
Sau l┡ l映t chúng con đang khôi ph映c l衣i cu瓜c s嘘ng, tu s穎a 
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l衣i nhà c穎a và mua s逸m nh英ng v壱t d映ng c亥n thi院t. 
Cám 挨n Cha và bà con giáo x泳 c栄a Cha đã th<m h臼i, c違m 
thông chia s飲 v噂i chúng con trong lúc này. Nguy羽n xin 
Chúa ban phúc lành cho Cha và giáo x泳 đ逢嬰c an lành và 
tràn đ亥y H欝ng Ân trong mùa V丑ng và Giáng Sinh. Xin 
Cha thêm l運i c亥u nguy羽n cho chúng con” . Cám 挨n Cha 
nhi隠u l逸m. Con Bonaventura Tr逢挨ng V<n Vút 

• N院u gia đình nào 荏 trong các Giáo x泳 b鵜 l映t l瓜i. Xin cho chúng 
con bi院t đ吋 chúng con liên l衣c tr詠c ti院p đ院n các giáo x泳 đó. 
Xin Chúa luôn chúc lành trên gia đình khi chúng ta c亥u 
nguy羽n và r瓜ng tay giúp đ叡 tha nhân, trong tinh th亥n lá 
lành đùm lá rách. “Vì Chúa là A医ng  th逢荏ng công s胤 tr違 l衣i 
cho con g医p 7 l亥n (Hc 35,10). 

T;NG THÊM THÁNH L右 CU渦I TU井N

Kính th逢a quý Gia đình, chúng con m噂i nh壱n đ逢嬰c thông 
tin t瑛 S荏 Y T院 và A鵜a Ph壱n cho bi院t k吋 t瑛 Chúa nh壱t ngày 
13/12/2020 m厩i Nhà Th運 ch雨 đ逢嬰c đón nh壱n 15%  (trên 
t鰻ng s嘘 s泳c ch泳a c栄a Nhà Th運) đ院n tham d詠 m厩i Thánh l宇 
vì đ衣i d鵜ch gia t<ng. 
1. Nên k吋 t瑛 Chúa Nh壱t này chúng con s胤 có các Thánh l宇 
9:00 AM; 11:00 AM , 4:00 PM và 6:00 PM (t<ng thêm 1 l宇 
lúc 4 gi運 chi隠u).
2. K吋 t瑛 Th泳 B違y tu亥n sau 19/12/2020 s胤 có 2 Thánh l宇 lúc 
5:00 PM và 6:30 PM.
Do hoàn c違nh và vì l嬰i ích chung mà H瓜i A欝ng M映c V映 đã 
thông báo theo ch雨 th鵜 c栄a A鵜a ph壱n tr逢噂c đây:
1. N院u ai có tri羽u ch泳ng ho, y院u, m羽t, l噂n tu鰻i… c泳 vi羽c 
ngh雨 ng挨i t衣i nhà.
2. N院u ai dang b鵜 cách ly vì lây nhi宇m Covid t衣i các n挨i 
khác xin  không đ院n thánh đ逢運ng cho t噂i khi h院t l羽nh cách 
ly và kh臼e h鰯n theo s詠 h逢噂ng d磯n c栄a bác s┄.
3. N院u ai bi院t ng逢運i thân mình b鵜 lây vì m丑i hình th泳c xin 
khuyên h丑 ngh雨 ng挨i t衣i gia đình.
4. Ti院p t映c cách giãn trong thánh đ逢運ng 2 mét. R穎a tay 
tr逢噂c khi vào nhà th運

5. Không t壱p trung chuy羽n vãn trong khu v詠c thánh đ逢運ng 
và c違 ngoài ch厩 đ壱u xe (vì có th吋 b鵜 ph衣t n員ng). 

6. Xin ghi danh tr逢噂c v噂i Ông Ch栄 T鵜ch Nguy宇n Ng丑c 
Ánh (587) 889-7907 đ吋 đ逢嬰c s逸p x院p ch厩 cho phù h嬰p v噂i 
s嘘 ng逢運i m厩i thánh l宇.

7. Giáo x泳 v磯n có ch逢挨ng trình tr詠c tuy院n m厩i thánh l宇 9 
gi運 sáng Chúa Nh壱t trên trang Facebook vincentliem saint 
ho員c trên Website: stvincentliem.ca

N<m Thánh Giuse: 
Các ngày và các vi羽c đ逢嬰c 挨n toàn xá

Trong N<m Thánh Giuse, khi làm các vi羽c bác ái, đ衣o đ泳c 
đ逢嬰c k吋 d逢噂i đây, ho員c m瑛ng kính Thánh Giuse trong m瓜t 
s嘘 ngày đ員c bi羽t, các Kitô h英u có th吋 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn 
xá - đ逢嬰c tha m丑i hình ph衣t (do t瓜i đã ph衣m), v噂i đi隠u ki羽n 
thông th逢運ng là x逢ng t瓜i, r逢噂c l宇, s衣ch t瓜i và c亥u nguy羽n 
theo ý A泳c Giáo Hoàng. 愛n toàn xá này có th吋 dành cho 
b違n thân mình ho員c cho các linh h欝n trong luy羽n ng映c.

Nh運 nh英ng vi羽c bác ái và đ衣o đ泳c 医y, t医t c違 các tín h英u 
s胤 đ逢嬰c Thánh Giuse giúp đ叡 đ吋 d医n thân s嘘ng đ運i yêu 
th逢挨ng và đ逢嬰c an 栄i mà v挨i b噂t nh英ng n厩i kh鰻 đau l噂n 
lao đang hành h衣 con ng逢運i và xã h瓜i trong th院 gi噂i hôm 
nay (S逸c l羽nh do A泳c H欝ng y Mauro Piacenza ký).

1. Bác ái

Làm nh英ng vi羽c bác ái d逢噂i đây đ吋 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn xá 
trong N<m Thánh Giuse:
- C亥u xin Thánh Giuse chuy吋n c亥u cho nh英ng ng逢運i th医t 
nghi羽p tìm đ逢嬰c vi羽c làm x泳ng đáng.
- A丑c kinh c亥u xin Thánh Giuse cho các Kitô h英u b鵜 bách h衣i. 
- Noi g逢挨ng Thánh Giuse, th詠c hi羽n m瓜t hành vi th逢挨ng 
xót nâng đ叡 ng逢運i khác v隠 m員t th吋 xác, nh逢: cho k飲 đói 
<n, cho k飲 khát u嘘ng, cho k飲 rách r逢噂i <n m員c, cho k飲 vô 
gia c逢 có n挨i 荏, th<m tù nhân, th<m b羽nh nhân và chôn c医t 
ng逢運i ch院t.
- Th詠c hi羽n hành vi th逢挨ng xót nâng đ叡 ng逢運i khác v隠 m員t 
tâm h欝n, ch鰯ng h衣n nh逢: an 栄i k飲 đau bu欝n, t逢 v医n cho 
k飲 hoang mang, h逢噂ng d磯n k飲 ngu d嘘t, khuyên r<n k飲 t瓜i 
l厩i, kiên nh磯n ch鵜u đ詠ng nh英ng sai trái, tha th泳 cho k飲 xúc 
ph衣m mình, c亥u nguy羽n cho ng逢運i s嘘ng và ng逢運i ch院t.

2. A衣o đ泳c gia đình

Các thành viên trong gia đình l亥n h衣t Mân Côi v噂i nhau, 
ho員c ngay c違 các c員p đính hôn l亥n chu厩i cùng nhau, c┡ng 
s胤 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn xá. 

3. A衣o đ泳c cá nhân
Các vi羽c đ衣o đ泳c cá nhân có th吋 làm đ吋 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn 
xá trong N<m Thánh Giuse:
- Tham d詠 khóa t┄nh tâm ít nh医t m瓜t ngày, trong đó có suy 
ni羽m v隠 Thánh Giuse.
- Phó thác công vi羽c và ho衣t đ瓜ng h茨ng ngày d逢噂i s詠 b違o 
v羽 c栄a Thánh Giuse Th嬰.
- Suy g磯m Kinh L衣y Cha ít là 30 phút đ吋 thêm lòng hi院u 
th違o v噂i Chúa Cha.
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- Ng逢運i già, ng逢運i b羽nh và ng逢運i h医p h嘘i c亥u nguy羽n v噂i 
Thánh Giuse và dâng nh英ng đau đ噂n cho Chúa.

4. Các ngày l宇 đ員c bi羽t

Có 3 ngày l宇 đ員c bi羽t có th吋 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn xá trong 
N<m Thánh Giuse:
- Ngày 27-12: C亥u nguy羽n v噂i Thánh Giuse vào L宇 Thánh Gia.
- Ngày 19-3: M瑛ng l宇 Thánh Giuse b茨ng m瓜t vi羽c đ衣o đ泳c.
- Ngày 1-5: M瑛ng l宇 Thánh Giuse Th嬰 b茨ng m瓜t vi羽c đ衣o 
đ泳c ho員c m瓜t l運i kinh.

5. H茨ng tu亥n và h茨ng tháng

Ngày trong tu亥n và trong tháng có th吋 nh壱n đ逢嬰c 挨n toàn 
xá c栄a N<m Thánh Giuse là:
- Th泳 T逢 h茨ng tu亥n: Tôn vinh Thánh Giuse b茨ng m瓜t vi羽c 
đ衣o đ泳c ho員c đ丑c m瓜t kinh đã đ逢嬰c chu育n nh壱n vào th泳 
T逢 - ngày truy隠n th嘘ng dành riêng cho Thánh Giuse.
- Ngày 19 h茨ng tháng: A丑c m瓜t kinh đã đ逢嬰c chu育n nh壱n đ吋 
c亥u xin cùng Thánh Giuse vào ngày 19 c栄a b医t k┻ tháng nào.

Nguげn: tgpsaigon.net

DANH SÁCH NG姶云I QUA A云I THÁNG 1

QUÝ CHA S淫 DÂNG L右 LÚC 6 GI云 CHI陰U THEO NGÀY AÃ 
M遺T. N蔭U GIA AÌNH NÀO MU渦N CHÚNG CON A蔭N TH;M VÀ 
A窺C KINH T萎I NGH┃A TRANG, XIN CHO CHÚNG CON BI蔭T. 

1. Ch鵜 Maria Ki隠u th鵜 H違i 47 tu鰻i. M医t ngày 4/1/2008. 
Dâng l宇 th泳 Hai 4/1/20.
2. Ông Giuse Lê V<n Thìn 88 tu鰻i. M医t ngày 7/1/2005. 
Dâng l宇 th泳 N<m 7/1/20
3. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Thi羽n 81 tu鰻i. M医t ngày 
/7/1/2016. Dâng l宇 th泳 N<m 7/1/20.
4. Ông Giuse Aào T院 Cát 80 tu鰻i. M医t ngày 9/1/2012. 
Dâng l宇 th泳 B違y 9/1/20
5. Anh Giuse Tr亥n Trudy 24 tu鰻i. M医t ngày 10/1/2001. 
Dâng l宇 Chúa nh壱t 10/1/20
6. Bà Maria Ngô Th鵜 Ng逢嬰i 104 tu鰻i. M医t ngày 
16/1/2019. Dâng l宇 th泳 B違y 16/1/20
7. Ông An Tôn Ainh H英u Sô 94 tu鰻i. M医t ngày 25/1/1998. 
Dâng l宇 th泳 Hai 25/1/20
8. Anh Gioan B.  Nguy宇n Ti院n Nam 56 tu鰻i. M医t ngày 
29/1/2011.Dâng l宇 th泳 Sáu 29/1/20
9. Ông Giuse V┡ V<n Ry 93 tu鰻i. M医t ngày 30/1/2016.
Dâng l宇 th泳 B違y 30/1/20.

GIÊSU MARIA GIUSE CON M蔭N YÊU
XIN C永U R姥I CÁC LINH H唄N

TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CN IV MV (20/12)

1. Thánh l宇 5 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $    320.00
2.  Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:     $    355.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t  $    545.00  
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t $    745.00
4. Thánh l宇 4 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $    987.00  
5. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t $ 1,645.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $4,597.00

Ti隠n qu違ng cáo :
1. Miss Sài Gòn    $   400.00
2. Kim Châu Vietnamese Food #189  $   400.00
3. Advance Auto Security   $   400.00
4. Bán Loong     $   200.00
Qu悦 Xây D詠ng     $   250.00
Aài A泳c M姻 La Vang (ngày 20/12)  $ 3,200.00

T蔚NG C浦NG     $ 9,447.00

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN $50
137 A. C Nguy宇n  C逢運ng &Hòa  $1,000.00
246 Ông Nguy宇n V<n Thu壱n  $1,000.00
356 C映 Bà Nguy宇n Y院n   $1,000.00
189 A. C Nguy宇n  Long & Thy  $520.00
136 A. C Nguy宇n Aình Chánh  $500.00
362 A. C Tr亥n Phát & Loan  $450.00
34 Anh Hoàng B違o   $400.00
32 Ô. B A員ng Anthony & Tân  $200.00
71 A. C H欝 Hoàng & Thanh  $200.00
383 Ô. B Tr逢挨ng D┡ng & Vân  $200.00
123 A. C Nguy宇n Bach & Tâm  $150.00
29 Ch鵜 A員ng T. Xuân H逢挨ng  $100.00
110 A. C Lý  Hoài & Thanh  $100.00
323 A. C T衣 Anh & Sylvia   $100.00
324 Ô. B T衣  Chí & Sa   $100.00
548 A. C Hu┻nh Anh Ki羽t   $100.00
318 A. C Phan Th衣ch  & Trâm  $60.00
88 Ô. B Lê V<n A羽 & M瑛ng  $50.00
234      $50.00
294 Ch鵜 Ngô Thi Th挨m   $50.00
343 A. C Tr亥n Hà & Th違o   $50.00
420 A. C V┡ Trung & Trâm  $50.00
495 A. C Võ Quý & Uyên   $50.00
533 A. C Bùi  Tân & Loan   $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.
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