
CHÚA NHẬT 01 THÁNG GIÊNG 2017 

THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI   

LỄ TRỌNG  

       
 

    PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Bài đọc I : Sách Dân Số     Ds 6,22-27 

  Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và 

con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái 

Israel; hãy nói với chúng thế này: "Xin Chúa chúc lành 

cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa 

cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng 

con, và ban bằng yên cho con". Họ sẽ kêu cầu danh Ta 

trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". 

Ðó là lời Chúa. 

Bài đọc II: Thư gửi tín hữu Ga-Lát  Gl 4,4-7 

  Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, 

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, 

sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở 

dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm 

dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã 

sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu 

lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn 

không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, 

tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

Phúc Âm: Tin Mừng Thánh Luca Lc 2,16-21 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và 

gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong 

máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài 

nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về 

điều các mục tử thuật lại cho họ. 

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy 

niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca 

ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, 

đúng như lời đã báo cho họ. 

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì 

người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã 

gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Lời Chúa Hằng Ngày:  

Thứ Hai 02/01: 1Gioan 2, 22-28; Gioan 1,19-28.  

Thứ Ba 03/01: 1Gioan 2,29-3,6; Gioan 1,29-34. 

Thứ Tư 04/01: 1Gioan 3,7-10; Gioan 1,35-42. 

Thứ Năm 05/01: 1Gioan 3,11-21; Gioan 1,43-51. 

Thứ Sáu 06/01: 1Gioan 5,5-13; Mác-cô 1,7-11. 

Thứ Bẩy 07/01: 1Gioan 5,14-21; Gioan 2,1-11. 

Chúa Nhật 08/01: Isaia 60,1-6; Êphêxô 3,2-3a.5-6; 

                             Mát-thêu 2,1-12. 
------------------------------------------------------------------------ 

THÔNG BÁO: 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần: 

Thứ Hai 02/01: Thánh Baxiliô Cả và Thánh Ghêgôriô     

Nadien, GmTsHt, lễ nhớ. 

Thứ Ba 03/01: mùa Giáng Sinh. 

Thứ Tư 04/01: mùa Giáng Sinh. 

Thứ Năm 05/01: mùa Giáng Sinh. 

Thứ Sáu 06/01: mùa Giáng Sinh. 

Thứ Bẩy 07/01: mùa Giáng Sinh. 

Chúa Nhật 08/01: Lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng. 

-------------------------------------------------------------------- 

1. Rửa Tội Trẻ Em: 

Ngày rửa tội cho các em bé trong tháng 12 là 

ngày 31 tháng 12, năm 2016 lúc 3:30 PM.  Quí phụ 

huynh có con em rửa tội trong tháng, xin lấy mẫu đơn, 

điền vào các chi tiết và trao cho Cha xứ muộn nhất là 

một tuần lễ trước ngày rửa tội, đồng thời giáo xứ chỉ 

nhận đơn của những gia đình đã ghi tên vào giáo xứ.  
 

2. Khóa Dự Bị Hôn Nhân năm 2017: 

 Khóa Dự Bị Hôn Nhân dành cho những anh chị 

dự định lập gia đình trong năm 2017,  sẽ được khai 

giảng vào  thứ Bẩy 7 tháng 01 năm 2017, lúc 9 giờ sáng 

tại phòng học ở Basement nhà thờ  thánh Vinh Sơn 

Liêm.  Chương trình khóa học sẽ gồm 2 ngày thứ Bẩy: 

7/1 và 14/1, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Anh chị em 

nào muốn tham dự khóa học này, xin điền Đơn Ghi 

Danh và trao lại cho cha xứ. Lưu ý:  Mỗi năm giáo xứ 

chỉ tổ chức một khóa Dự Bị Hôn Nhân. 

 

3. Ngày Đầu Năm Mới Dương Lịch 2017:.  

   -Thứ Bẩy 31/12/ 2016:  6 giờ chiều. 

   -Chúa Nhật 1/1/2017:Lễ Thánh Maria - Mẹ Thiên 

Chúa   

       - Lễ 1: 9 giờ sáng       

       - Lễ 2: 11 giờ sáng  
 

4. Việc Dùng Bao Thơ Bỏ Tiền: 

Việc dâng cúng vào Nhà Thờ bắt nguồn từ thời 

Cựu Ước, theo luật Môisen thì mỗi người tín hữu phải 

đóng 10% lợi tức (gọi là thuế Thập Phân) cho Đền Thờ; 

chính Chúa Giêsu cũng sai Phêrô đi bắt con cá lấy đồng 

tiền vàng trong bụng của nó để nộp thuế cho cả hai thầy 



trò. Ngày nay giáo hội không qui định phần trăm số tiền 

chúng ta phải dâng cúng. Điểu đó không có nghĩa là việc 

dâng cúng chỉ là cuộc lạc quyên tự nguyện, nhưng đó là 

bổn phận xây dựng giáo hội của mỗi người tín hữu. 

Đàng khác, trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì 

muôn ơn lành Ngài ban cho ta, việc dâng cúng tiền bạc 

để xây dựng Nhà Chúa nói lên lòng biết ơn của mợi 

người đối vời Ngài. 

Để tiện việc sổ sách và biết rõ tình hình tài chính 

của giáo xứ hầu hoạch định kế hoạch chi tiêu, giáo xứ 

kêu gọi mỗi gia đình dùng các phong bì có sẵn. 

Khi dùng phong bì, quí vị có thể bỏ tiền mặt 

hoặc ngân phiếu vào bao thư cũng được. Nếu tuần nào 

quí vị không tiện đi lễ nhà thờ Vinh Sơn Liêm, qúi vị có 

thể bỏ phong bì của Giáo xứ vào nhà thờ Canada, họ sẽ 

gửi đến giáo xứ sau. Như vậy, khi không tiện đi lễ nhà 

thờ Vinh Sơn Liêm, quí vị vẫn chu toàn bổn phận đóng 

góp cho giáo xứ mình. Cuối năm Ban Tài chánh sẽ tổng 

kết và công bố rõ rệt số tiền dâng cúng và gửi giấy khai 

thuế đến cho quí vị. 

Bắt đầu từ ngày 10/12/2016 đến cuối năm, sau 

mỗi thánh lễ, mọi gia đình có thể đến nhận phong bì 

năm 2017 ở cuối nhà thờ.  Vì có nhiều sự trùng hợp 

trong họ và tên, xin vui lòng kiểm tra lại TÊN và ĐỊA 

CHỈ trên phong bì.  Nếu có gì sai xót, xin liên lạc với 

thư ký của giáo xứ để điều chỉnh lại.  Chân thành cảm 

ơn. 

 

10.The Star of Bethlehem 

 The Star of Bethlehem, also known as the 

Christmas Star, is mentioned in the nativity story of the 

Gospel of Matthew. The Gospel tells us that “ in the 

time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem 

of Judea, wise men from the East came to Jerusalem, 

asking, ‘Where is the child who has been born king of 

the Jews? For we observed his star at its rising, and have 

come to pay him homage.’” When King Herod heard 

this, he was frightened, and all Jerusalem with him; and 

calling together all the chief priests and scribes of the 

people, he inquired of them where the Messiah was to be 

born. They told him, “in Bethlehem of Judea; for so it 

has been written by the prophet: And you, Bethlehem, in 

the land of Judah, are by no means least among the 

rulers of Judah; for from you shall come a ruler who is 

to shepherd my people Israel [Matthew 2:1-6].” When 

Herod heard this, he called for the wise men – learned 

from them the exact time when the star had appeared –

 and sent them to Bethlehem. He asked them to come 

back after they had found the child, telling him the exact 

route so that he could also go to visit the child. The wise 

men went on their way following the star that led them 

to their destination. When they arrived they fell on their 

knees worshipping Jesus and offering their gifts. Before 

leaving for home, they had been warned in a dream not 

to return to Herod, so they returned to  their own country 

by another route. 
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5. Thông báo về đăng quảng cáo trên bản tin nhà thờ 

  Vì có nhiều quý vị trong giáo xứ muốn đăng quảng cáo 

business của mình trên bản tin hàng tuần của giáo xứ 

nhằm mục đích quảng bá doanh nghiệp của mình trong 

cộng đồng hoặc chỉ với mục đích ủng hộ phần nào cho 

chi phí in ấn của giáo xứ. Ban Thông tin và báo chí xin 

thông báo: sang năm mới chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị 

in bản tin nhà thờ cho cả năm 2017. Vì vậy quý vị nào 

muốn đăng quảng cáo business của mình  trên tờ Bản 

Tin hàng tuần xin liên lạc với anh Phước theo số phone: 

403-999-3796. Hoặc liên lạc với Thư Ký của giáo xứ để 

biết thêm chi tiết.  

    Hạn chót để nhận quảng cáo là ngày 31 tháng giêng 

2017.  

 

6.The Annual VSL Youth New Year Party: 

 The VSL youth group will be hosting their annual 

dance party on January 3rd to celebrate the new year! 

Come and join us for great music, good food and a fun 

time! It will begin at 6 pm and will be held in the gym. 

Hope to see you all there!" 

 

7.Văn nghệ mừng tân niên 2017: 

   Giáo xứ sẽ tổ chức văn nghệ mừng tân niên Đinh Dậu 

2017 vào ngày: 

21/01/2017 lúc 7:00pm – 12:00am 

Địa điểm: tại hội trường giáo xứ 

 với sự góp mặt của ca sĩ Thiên Tôn.  

 Giá vé:  

 -Người lớn $20  

 -Trẻ em $5 

Vé sẽ bắt đầu bán từ sau thánh lễ thứ bẩy 31/12/2016. 

Xin lưu ý: thánh lễ thứ bẩy 21/01/2017 sẽ sớm hơn 

vào lúc 5 giờ chiều thay vì 6 giờ như mọi khi.  

 

8. Website của Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm: 

Kính mời quý ông bà anh chị em vào trang mạng sau 

đây: gxvinhsonliem.ca hay stvincentliem.ca  để theo dõi 

sinh hoạt và những mục đặc thù của giáo xứ.  

 

TIỀN ĐÓNG GÓP: 

Tiền đóng góp trong các thánh lễ cuối 

tuần 24-25/12 là: $11,912.00. Chén cơm 

Chúa Hài đồng thu được $1,284.00.  

Chân thành cám ơn lòng hảo tâm của 

quí vị đã đóng góp xây dựng Nhà Chúa.  

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho 

qúi ông bà anh chị em. 
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