
Chúa Nhật 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Bài đ丑c 1Cv 1,1-11

Khぞi đＺu sách Công vつ Tông Aげ.
Th逢a ngài Thê-ô-phi-lô, trong quy吋n th泳 nh医t, tôi đã t逢運ng thu壱t t医t c違 nh英ng vi羽c A泳c 
Giê-su làm và nh英ng đi隠u Ng逢運i d衣y, k吋 t瑛 đ亥u cho t噂i ngày Ng逢運i đ逢嬰c r逢噂c lên tr運i. 
Tr逢噂c ngày 医y, Ng逢運i đã d衣y b違o các Tông A欝 mà Ng逢運i đã tuy吋n ch丑n nh運 Thánh 
Th亥n. Ng逢運i l衣i còn dùng nhi隠u cách đ吋 ch泳ng t臼 cho các ông th医y là Ng逢運i v磯n s嘘ng 
sau khi đã ch鵜u kh鰻 hình : trong b嘘n m逢挨i ngày, Ng逢運i đã hi羽n ra nói chuy羽n v噂i các ông 
v隠 N逢噂c Thiên Chúa. M瓜t hôm, đang khi dùng b英a v噂i các Tông A欝, A泳c Giê-su truy隠n 
cho các ông không đ逢嬰c r運i kh臼i Giê-ru-sa-lem, nh逢ng ph違i 荏 l衣i mà ch運 đ嬰i đi隠u Chúa 
Cha đã h泳a, “đi隠u mà anh em đã nghe Th亥y nói t噂i, đó là : ông Gio-an thì làm phép r穎a 
b茨ng n逢噂c, còn anh em thì trong ít ngày n英a s胤 ch鵜u phép r穎a trong Thánh Th亥n.”

Tin Mục Vụ
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lỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 

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 24 Tháng 05, Năm 2020 
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B医y gi運 nh英ng ng逢運i đang t映 h丑p 荏 đó h臼i Ng逢運i r茨ng : 
“Th逢a Th亥y, có ph違i bây gi運 là lúc Th亥y khôi ph映c v逢挨ng 
qu嘘c Ít-ra-en không ?” Ng逢運i đáp : “Anh em không c亥n 
bi院t th運i gi運 và k┻ h衣n Chúa Cha đã toàn quy隠n s逸p đ員t, 
nh逢ng anh em s胤 nh壱n đ逢嬰c s泳c m衣nh c栄a Thánh Th亥n 
khi Ng逢運i ng詠 xu嘘ng trên anh em. B医y gi運 anh em s胤 là 
ch泳ng nhân c栄a Th亥y t衣i Giê-ru-sa-lem, trong kh逸p các 
mi隠n Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đ院n t壱n cùng trái đ医t.”
Nói xong, Ng逢運i đ逢嬰c c医t lên ngay tr逢噂c m逸t các ông, và 
có đám mây quy羽n l医y Ng逢運i, khi院n các ông không còn 
th医y Ng逢運i n英a. Và đang lúc các ông còn đ<m đ<m nhìn 
lên tr運i phía Ng逢運i đi, thì b厩ng có hai ng逢運i đàn ông m員c 
áo tr逸ng đ泳ng bên c衣nh và nói : “H叡i nh英ng ng逢運i Ga-li-
lê, sao còn đ泳ng nhìn tr運i ? A泳c Giê-su, A医ng v瑛a lìa b臼 
các ông và đ逢嬰c r逢噂c lên tr運i, c┡ng s胤 ng詠 đ院n y nh逢 các 
ông đã th医y Ng逢運i lên tr運i.”

Aáp caTv 46,2-3.6-7.8-9 (A. c.6) 

A.Thiên Chúa ng詠 lên, r瓜n rã ti院ng hò reo,
Chúa ng詠 lên, vang d瓜i ti院ng tù và.

V厩 tay đi nào, muôn dân h叡i !
M瑛ng Thiên Chúa, hãy c医t ti院ng hò reo !
Vì A泳c Chúa là A医ng T嘘i Cao, A医ng kh違 uý,
là Vua C違 th嘘ng tr鵜 kh逸p đ鵜a c亥u.

A.Thiên Chúa ng詠 lên, r瓜n rã ti院ng hò reo,
Chúa ng詠 lên, vang d瓜i ti院ng tù và.

Thiên Chúa ng詠 lên, r瓜n rã ti院ng hò reo,
Chúa ng詠 lên, vang d瓜i ti院ng tù và.
Hãy đàn ca, đàn ca lên m瑛ng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca n英a kính Vua ta !

A.Thiên Chúa ng詠 lên, r瓜n rã ti院ng hò reo,
Chúa ng詠 lên, vang d瓜i ti院ng tù và.

Thiên Chúa là Vua toàn cõi đ鵜a c亥u,
hãy dâng Ng逢運i khúc đàn ca tuy羽t m悦.
Thiên Chúa là Vua th嘘ng tr鵜 ch逢 dân,
Thiên Chúa ng詠 trên toà uy linh cao c違.

A.Thiên Chúa ng詠 lên, r瓜n rã ti院ng hò reo,
Chúa ng詠 lên, vang d瓜i ti院ng tù và.

Bài đ丑c 2Ep 1,17-23

Bài trích th⇔ cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín hのu 
Ê-phê-xô.

Th逢a anh em, tôi c亥u xin Chúa Cha vinh hi吋n là Thiên 
Chúa c栄a A泳c Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh 
em th亥n khí khôn ngoan đ吋 m員c kh違i cho anh em nh壱n 
bi院t Ng逢運i. Xin Ng逢運i soi lòng m荏 trí cho anh em th医y 
rõ, đâu là ni隠m hy v丑ng anh em đã nh壱n đ逢嬰c, nh運 挨n 
Ng逢運i kêu g丑i, đâu là gia nghi羽p vinh quang phong phú 
anh em đ逢嬰c chia s飲 cùng dân thánh, đâu là quy隠n l詠c vô 
cùng l噂n lao Ng逢運i đã thi th嘘 cho chúng ta là nh英ng tín 
h英u. Aó chính là s泳c m衣nh toàn n<ng đ亥y hi羽u l詠c, mà 
Ng逢運i đã bi吋u d逢挨ng n挨i A泳c Ki-tô, khi làm cho A泳c 
Ki-tô tr厩i d壱y t瑛 cõi ch院t, và đ員t ng詠 bên h英u Ng逢運i trên 
tr運i. Nh逢 v壱y, Ng逢運i đã tôn A泳c Ki-tô lên trên m丑i quy隠n 
l詠c th亥n thiêng, trên m丑i t逢噂c v鵜 có th吋 có đ逢嬰c, không 
nh英ng trong th院 gi噂i hi羽n t衣i, mà c違 trong th院 gi噂i t逢挨ng 
lai. Thiên Chúa đã đ員t t医t c違 d逢噂i chân A泳c Ki-tô và đ員t 
Ng逢運i làm đ亥u toàn th吋 H瓜i Thánh ; mà H瓜i Thánh là 
thân th吋 A泳c Ki-tô, là s詠 viên mãn c栄a Ng逢運i, A医ng làm 
cho t医t c違 đ逢嬰c viên mãn.

Tung hô Tin M瑛ngx. Mt 28,19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi gi違ng 
d衣y cho muôn dân. Này đây, Th亥y 荏 cùng anh em m丑i 
ngày cho đ院n t壱n th院.” Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng Mt 28,16-20

Kｘt thúc Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-
thêu.
Khi 医y, m逢運i m瓜t môn đ羽 đi t噂i mi隠n Ga-li-lê, đ院n ng丑n 
núi A泳c Giê-su đã truy隠n cho các ông đ院n. Khi th医y 
Ng逢運i, các ông bái l衣y, nh逢ng có m医y ông l衣i hoài nghi. 
A泳c Giê-su đ院n g亥n, nói v噂i các ông : “Th亥y đã đ逢嬰c 
trao toàn quy隠n trên tr運i d逢噂i đ医t. V壱y anh em hãy đi và 
làm cho muôn dân tr荏 thành môn đ羽, làm phép r穎a cho 
h丑 nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Th亥n,  
d衣y b違o h丑 tuân gi英 m丑i đi隠u Th亥y đã truy隠n cho anh em. 
Và đây, Th亥y 荏 cùng anh em m丑i ngày cho đ院n t壱n th院.”

Ca hi羽p l宇  Mt 28,20

Chúa nói : “Th亥y 荏 cùng anh em
m丑i ngày cho đ院n t壱n th院.” Ha-lê-lui-a.
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L卯CH TRONG TU井N

24   CHÚA NH一T 7 MÙA PH影C SINH. CHÚA TH;NG 
THIÊN. L宇 tr丑ng. L宇 c亥u cho giáo dân. Cv 1,1-11; Ep 
1,17-23; Mt 28,16-20. PVGK: thánh v鵜nh riêng 

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. Thiên Chúa th逢挨ng xót t瓜i nhân th院 nào?

T. Thiên Chúa ban cho các t瓜i nhân L運i Chúa và Thánh 
Th亥n, giúp h丑 nh壱n ra t瓜i l厩i c栄a mình, đ欝ng th運i ban 
cho h丑 l逢挨ng tâm ngay th鰯ng và ni隠m hy v丑ng vào 挨n 
tha th泳 c栄a Ngài.

CHIA S引

A吋 đón nh壱n lòng th逢挨ng xót c栄a Thiên Chúa, chúng 
ta ph違i nhìn nh壱n và th嘘ng h嘘i các t瓜i l厩i c栄a mình 
nh逢 thánh Phaolô đã x逢ng mình là k飲 y院u đu嘘i, t瓜i l厩i: 
“Trong s嘘 t瓜i nhân tôi đ泳ng hàng đ亥u.” Ngài còn d衣y: 
“Tôi là ng逢運i hèn m丑n nh医t trong s嘘 các Tông đ欝 vì tôi 
đã ng逢嬰c đãi H瓜i Thánh c栄a Thiên Chúa, và 挨n Ng逢運i 
đã ban cho tôi không vô hi羽u” (1Cr 15, 9-10).

A吋 nhìn nh壱n t瓜i l厩i c栄a mình, Thiên Chúa đã ban L運i 
Chúa nh逢 ánh sáng soi đ逢運ng và có tính cách s穎a d衣y. 
Ngoài ra, Ng逢運i còn ban cho h丑 Thánh Th亥n đ吋 s穎a l衣i 
m丑i s詠 trong ngoài chúng ta. Nh医t là ban l逢挨ng tâm 
ngay th鰯ng, đ吋 chúng ta bi院t nh壱n ra t瓜i, phúc, và ban 
cho chúng ta ni隠m hy v丑ng đ吋 đ衣t đ逢嬰c h衣nh phúc n逢噂c 
Tr運i.

25        Th泳 Hai tu亥n 7 Mùa Ph映c Sinh. Cv 19,1-8; Ga 
16,29-33. Thánh v鵜nh tu亥n 3

26        Th泳 Ba, Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a. Thánh Philip-
phê Nêri, Lm. L宇 nh噂.

27        Th泳 T逢, Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

28        Th泳 N<m Cv 22,30.23,6-11; Ga 17,20-26

29        Th泳 Sáu Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

30        Th泳 B違y Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25

Chi隠u: L右 V窺NG CHÚA THÁNH TH井N HI烏N 
XU渦NG (A). St 11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39

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

PVGK: thánh v鵜nh riêng

TI陰N THU CHÚA NH一T V PH影C SINH 17-5-2020 
(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.A. C Cao Thành  A泳c & Di (Ck)#19  $2,000.00
2.A. C Tr亥n Aoàn & Y院n (Ck) #336  $1,000.00
3.A. C L&P   #97          $1,000.00 
4.A. C Phan Ng丑c Linh & Y院n (Tm)#313 $500.00
5.Ô. B Nguy宇n V<n Phong & Oanh (Ck)#215 $500.00
6.A. C Cao Thái & Quyên (Tm)#20  $500.00
7.A. C Nguy宇n Long & Thi (Tm)#189  $400.00
8.Ô.B Nguy宇n Tôn & Mari (Tm)#460  $380.00
9.A. C  Nguy宇n Nh鵜 & Nga (Tm)#206  $340.00
10.A. C Nguy宇n Trang & Long (Et) #567 $300.00
11.A. C A厩 Nh挨n & H逢運ng (Tm)#447  $260.00
12.A. C V逢u An (Tm)  #421  $200.00
13.Ch鵜 Nguy宇n Th鵜 Mai  (Tm) #193  $200.00
14.Ông V┡ Long (Tm)  #426  $200.00
15.A. C Nguy宇n Hùng & Hà (Tm)#171  $200.00
16.Ch鵜 L逢挨ng Anh (Tm) #534  $200.00
17.A. C Tr亥n Duy & Mai Anh (Tm)#458 $200.00
18.A. C D逢挨ng Hà & Hu羽  (Tm)#67  $200.00
19.Ch鵜 Ph衣m Ph逢嬰ng (Tm) #237  $200.00
20.A. C Nguy宇n Hoàng & Tuy隠n (Tm)#639 $200.00
21.A. C Phan Ph逢噂c (Tm) #622  $200.00
22.Ch鵜 Nguy宇n Trúc Chi (Tm) #535  $150.00
23.A. C H欝 S詠 & Lan (Tm) #73  $150.00
24.A. C A厩 Huy院n & Loan (Tm)#55  $120.00
25.A. C Tr逢挨ng D┡ng & Vân  (Tm)#383 $100.00
26.Dr. Tr逢挨ng Tony (Ck) #384  $100.00
27.Ch鵜 Tr亥n N英 (Tm)  #605  $100.00
28.Bác Ngô Th鵜 Th挨m  (Tm) #294  $100.00
29. (Tm)   #403  $100.00
30.A. C Lê M悦 & Hòa (Ck) #94  $100.00
31.A. C V┡ Túy & H欝ng (Ck) #394  $100.00
32.A. C Nguy宇n Hi羽p & Tuy院t (Tm)#160 $90.00
33.Ô. B Nguy宇n Mão (Tm) #564  $60.00
34.Ch鵜 Nguy宇n Th鵜 M瓜ng Ng丑c (Tm)#568 $60.00
35.Ch鵜 L逢u Gia B違o (Tm) #  $50.00
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36.Ch鵜 Cao Th鵜 Hu羽 (Tm) #12  $40.00
37.Ô. B Thanh & Nguy宇n Rossi (Ck)#226 $40.00

T蔚NG C浦NG CU渦I TU井N   $10,640.00 
           

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

Qu悦 Bác Ái A鵜a Ph壱n

Dr Tony Tr逢挨ng  (Ck)   #384  $200.00

M影C V影 A萎O A永C C曳NG C渦 A永C TIN TRONG 
TH云I GIAN AÓNG C盈A, CÔNG VI烏C HAI CHA

1. Chúng con v磯n th逢運ng xuyên dâng l宇 qua tr詠c tuy院n 
v噂i 10 cha lúc 7 gi運 sáng ; A丑c kinh kính lòng th逢挨ng xót 
Chúa lúc 3 gi運 chi隠u và kinh Mân côi lúc 5 gi運 chi隠u trên 
website giáo x泳: www.stvincentliem.ca và Facebook:  
vincentliem saint.

2. Chúng con v磯n đ院n v<n phòng t衣i nhà th運 làm vi羽c t瑛 9 
gi運 30 sáng đ院n 12 gi運 tr逢a. Chi隠u t瑛 4 đ院n 5 gi運.

3. Chúng con đã đi羽n tho衣i đ院n t瑛ng gia đình th<m h臼i 
s泳c kh臼e và 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 d詠 
các ch逢挨ng trình Thánh L宇 lúc 7 gi運 sáng, A丑c kinh Kính 
Lòng Th逢挨ng Xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u và Kinh Mân 
Côi lúc 5 gi運 chi隠u v噂i quý Cha trong nhà dòng trên tr詠c 
tuy院n website  stvinhcentliem.ca và facebook vincentli-
em saint (Có bài hát, x逢噂ng đáp, kinh đ丑c v噂i các hình 
違nh c映 th吋).

A窺C KINH TRÊN ZOOM: WEBEX MEET VÀ VIBER 
XIN LIÊN L萎C

1. 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)

2. Aoàn Thi院u Nhi Thánh Th吋 lúc 10 gi運 t嘘i. Anh Duy 
(587) 832-1710 (12 phút)
3. Huynh Aoàn Aa Minh 1, lúc 9 gi運 t嘘i, Anh A厩 Hòa 
(403) 200-1465 (30 phút)
4. Huynh đoàn Aa Minh 2, lúc 9 gi運 t嘘i, Ch鵜 Tr亥n Lan 
(403) 830-7696 (30 phút).
5. Xóm A衣o North West, lúc 5 gi運 chi隠u CN m厩i tháng 
1 l亥n. Anh Tu医n (403) 862-3226.
6. 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)
7. Ch逢挨ng trình Lê-gi-ô đ鵜a ph壱n lúc 8 gi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.
Chúng con m運i g丑i quý H瓜i đoàn, Ca đoàn,  quý Ban  
hay m瓜t s嘘 gia đình cùng nhau hình thành m瓜t nhóm 
đ丑c kinh trên các h羽 th嘘ng tin h丑c này giúp c栄ng c嘘 
đ泳c tin cho nhau trong c挨n A衣i D鵜ch. C┡ng v壱y xin cho 
chúng con bi院t đ吋 s逸p x院p tham gia v噂i quý V鵜.

THÔNG BÁO T洩 TOÀ GIÁM M影C 
V陰 VI烏C TH;M B烏NH NHÂN T萎I B烏NH VI烏N

A衣i di羽n B瓜 Y T院 Alberta t衣i Calgary bà Kathy Mar-
shall-Spate cho bi院t, ch雨 nh英ng linh m映c công giáo đã 
ghi danh v噂i s荏 y t院 tr逢噂c đây đ逢嬰c đ院n th<m b羽nh nhân 
trong tình tr衣ng s逸p lâm t穎 mà thôi.  Nh英ng linh m映c có 
th飲 c栄a B瓜 Y T院 Alberta và v磯n còn hi羽u l詠c, ph違i luôn 
đeo th飲 này m噂i đ逢嬰c cho vào.

T医t c違 nh英ng cu瓜c th<m vi院ng không thi院t y院u, không 
đ逢嬰c phép vào b羽nh vi羽n.

Ph逢挨ng th泳c QUAN TR窺NG C井N L姶U Ý t衣i b羽nh 
vi羽n cho Linh M映c Công Giáo

Linh m映c s荏 t衣i trong giáo x泳 không đ逢嬰c phép vào 
b羽nh vi羽n.  Ch雨 nh英ng linh muc tình nguy羽n đã đ逢嬰c 
hu医n luy羽n và đ逢嬰c B瓜 Y T院 c医p th飲 m噂i đ逢嬰c phép g員p 
b羽nh nhân.

1. Nh英ng linh m映c Công Giáo đã ghi danh v噂i B瓜 Y T院 
ch雨 đ逢嬰c g員p b羽nh nhân trong tình tr衣ng lâm t穎 đ吋 chu育n 
b鵜 các bí tích cu嘘i cùng cho ng逢運i b羽nh.  Nh英ng linh 
m映c này ch雨 có th吋 g員p b羽nh nhân đã đ逢嬰c ch医p thu壱n 
tr逢噂c mà thôi.

2. Nên g丑i h姻n gi運 tr逢噂c khi đ院n đ吋 nhân viên b羽nh vi羽n 
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có th吋 chu育n b鵜 cho linh m映c.

3. Ch雨 nh英ng linh m映c có th飲 tình nguy羽n viên m噂i đ逢嬰c 
vào b羽nh vi羽n.  Nh英ng linh m映c không có th飲 có th吋 s胤 
không đ逢嬰c phép vào.

4. Linh m映c ph違i đ逢嬰c xét nghi羽m s泳c kh臼e t衣i c穎a 
tr逢噂c khi đ逢嬰c cho vào.  Nh英ng ai t瑛 ch嘘i xét nghi羽m 
s胤 không đ逢嬰c phép vào.

5. Linh m映c ph違i g員p y tá tr詠c phòng đ吋 đ逢嬰c trang b鵜 
an toàn tr逢噂c khi vào phòng.  Ph違i luôn tuân theo ch雨 
d磯n c栄a y tá.  H丑 ch雨 mu嘘n b違o v羽 s詠 an toàn c栄a các 
linh m映c.  Nh英ng linh m映c có râu d亥y r壱m s胤 không 
đ逢嬰c phép vào th<m b羽nh nhân đang đ逢嬰c tr嬰 th荏 vì m員t 
n衣 N95 không th吋 che kín đ逢嬰c.  Nh英ng ai không đeo 
đ逢嬰c m員t n衣 N95, thì không đ逢嬰c phép vào phòng b羽nh 
nhân.  Vi羽c h衣n ch院 này là đ吋 b違o v羽 cho m丑i ng逢運i.

Ngo衣i tr瑛 nh英ng linh m映c có ghi danh v噂i B瓜 Y T院 Al-
berta, nh英ng linh m映c s荏 t衣i đ逢嬰c yêu c亥u đ院n s泳c d亥u, 
nên báo cho thân nhân ng逢運i  b羽nh bi院t h丑 ph違i yêu c亥u 
tr詠c ti院p v噂i y tá tr詠c t衣i b羽nh vi羽n.  C┡ng có vài linh 
m映c v磯n còn th飲 c栄a B瓜 Y T院 nh逢ng không ph違i là Linh 
M映c Tuyên Úy c栄a b羽nh vi羽n.

Sau đây là danh sách các Linh M映c Tuyên Úy t衣i các 
b羽nh vi羽n:

Rockyview 

LM. Mike Storey 403-703-5407
LM. Terry Connolly 587-888-2503

South Health Campus

LM. Terry Gubiana 587-888-9209

Peter Lougheed

LM. Jos Tom Kalathil Parambil 403-479-1019

Foothills

LM. Gabriel Arihi 587-703-0848
LM. Paulos Tewelde 403-605-5564

B羽nh Vi羽n Nhi A欝ng Alberta

LM. Michel Kassas 403-918-8954

Trong tr逢運ng h嬰p không liên l衣c đ逢嬰c v噂i Cha Tuyên 
Úy c栄a b羽nh vi羽n ho員c không bi院t g丑i cho ai, xin liên 
l衣c v噂i cha Paulos Tewelde 403-605-5564.  N院u các 
Cha Tuyên Úy không đ院n đ逢嬰c, các ngài s胤 bi院t nh運 các 
Cha khác. Cám 挨n, Trong Chúa,Cha Wilbert

Qua thông báo này vì chúng con không đ逢嬰c phép vào 
B羽nh Vi羽n th<m B羽nh Nhân, nên n院u gia đình nào có 
thân nhân c亥n các Bí Tích xin g丑i chúng con đ院n nhà 
hay t衣i nhà th運 tr逢噂c khi vào B羽nh Vi羽n thì ti羽n nh医t 
trong  c挨n A衣i D鵜ch này. Xin chân thành cám 挨n.

CÔNG VI烏C M影C V影 X永 A萎O C曳A QUÝ CHA VÀ 
BAN TH姶云NG V影

Trong th運i gian qua, Hai Cha đã phôn đ院n h亥u h院t các 
Gia đình trong Giáo x泳, cám 挨n quý Gia đình đã vui 
lòng đón ti院p chúng con và đ逢嬰c bi院t s挨 qua hòan c違nh 
Gia đình, công vi羽c làm <n và đ運i s嘘ng đ衣o đ泳c đ吋 c栄ng 
c嘘 ni隠m tin. Giáo x泳 chúng ta đ逢嬰c A泳c Giám M映c cho 
phép đ逢嬰c m荏  ch逢挨ng trình tr詠c tuy院n đ吋 xem l宇, đ丑c 
kinh t衣i Tu vi羽n Aa Minh; Cho Giáo x泳 chúng ta d運i s嘘 
n嬰 và không l医y 14,5% t瑛 nay đ院n  cu嘘i n<m 2020 . Aây 
là m瓜t di宇m phúc cho Giáo x泳 chúng ta. Vì v壱y , Giáo 
x泳 không quá lo l逸ng v隠 tài chánh  vì quý V鵜 đã và đang 
giúp góp r医t tích c詠c cho Giáo x泳 . Trong th運i gian này 
chúng con có th吋 giúp đ逢嬰c quý V鵜 đ逢嬰c gì

1. A嘘i v噂i C瓜ng A欝ng Ng逢運i Vi羽t, m瓜t s嘘 Anh Ch鵜 Em 
đã ph映 may Kh育u Trang giúp đ叡 cho h丑 và ai c亥n xin 
cho chúng con bi院t

2. N院u gia đình nào mu嘘n xin ti隠n tr嬰 c医p chính ph栄 mà 
không bi院t ti院ng Anh, chúng con có th吋 giúp đ逢嬰c.

3. N院u Ng逢運i Già nào c亥n cung c医p th泳c <n đ院n t壱n nhà, 
chúng con có th吋 giúp đ逢嬰c.

4. Ai vì thi院u b英a <n, ch逢a  bi院t ch厩 cung c医p th泳c <n 
hay ngay c違 v医n đ隠 tài chánh b茨ng nh英ng b英a <n c┡ng 
có th吋 giúp đ逢嬰c 

N院u ti羽n g丑i cho ai xin g丑i vào s嘘 phôn c栄a quý Cha ho員c 
Ban Th逢運ng V映 d逢噂i đây đ吋 chúng con giúp quý V鵜.

AN TOÀN KHI GIÚP GIÁO X永

Th運i gian qua, Giáo x泳 đã g荏i các bao th逢 xin l宇 và các 
phong th逢 có đ鵜a ch雨 c栄a Giáo x泳 đ吋 quí V鵜 tùy nghi 
s穎 d映ng khi g荏i v隠 cho Giáo x泳. Quí v鵜 có th吋 b臼 trong 
các phong bì có s嘘 danh b瓜 c栄a gia đình quí v鵜 cùng v噂i 
ngân phi院u. Vì s嬰 th医t l衣c hay m医t, th逢運ng th逢 t瑛 Gia 
đình đ院n Giáo x泳 là 3 ngày, v壱y n院u nh壱n đ逢嬰c chúng 
con s胤 báo l衣i ngay và n院u ch逢a báo l衣i xin quý V鵜 
cho chúng con bi院t.

L逢u ý: Xin đ瑛ng b臼 ti隠n m員t vào phong bì.
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Hay g丑i đi羽n tho衣i cho chúng con bi院t đ吋 nh壱n, ho員c quý 
thành viên  H瓜i A欝ng M映c V映 : Ông  Nguy宇n Ng丑c Ánh 
(587) 889-7907( NE); Bà V┡ Th鵜 H欝ng, (403) 889-9873 
(NE) Anh Tr亥n Thanh H違i (403) 608-0733 (SE) và Anh 
Nguy宇n Micae (403) 615-9668(NE) ho員c gia đình nào 
mu嘘n dùng h羽 th嘘ng ETRANSFER Xin liên l衣c v噂i Cô 
Th逢 Ký Loan (403) 389-9017. 

Trong nh英ng ngày s逸p t噂i H瓜i A欝ng Tài Chánh s胤 thi院t 
l壱p m瓜t ch逢挨ng trình đóng góp tr詠c ti院p vào m厩i tháng đ吋 
gia đình các B衣n Tr飲 d宇 giúp đ叡 cho Giáo X泳 trong m丑i 
hoàn c違nh (đ逢嬰c h逢噂ng d磯n sau).

Tùy kh違 n<ng c栄a m厩i gia đình “ Vì Chúa là A医ng th逢荏ng 
công, s胤 tr違 l衣i cho con g医p b違y l亥n (Hc 35,10) .A吋 minh b衣ch 
s嘘 ti隠n nh壱n đ逢嬰c qua b逢u đi羽n hay đ逢a tr詠c ti院p; Chúng con 
s胤 phôn cho bi院t và cu嘘i tu亥n đ<ng lên t運 M映c V映.

Chúng con xin chân thành cám 挨n s詠 quan tâm và h厩 tr嬰 
c栄a quí v鵜 v噂i Giáo x泳 trong c挨n A衣i D鵜ch nàyđang khi 
Gia đình c┡ng g員p nhi隠u khó kh<n.

Linh m映c JB Nguy宇n A泳c V逢嬰ng. 
Ông ch栄 t鵜ch HAMV Nguy宇n Ng丑c Ánh 

NH頴NG NG姶云I  AÃ QUA A云I THÁNG 5

Xin quý v鵜 trong gia đình cùng hi羽p thông v噂i quý cha 
theo ngày qua đ運i trong tháng N<m vào lúc 3 gi運 chi隠u  

1. Cha Giuse A厩 V<n L詠c 64 tu鰻i. M医t ngày  29/5/2009. 
A丑c kinh  th泳 Sáu ngày 29/5/20

N院u quý v鵜 th医y có đi隠u gì sai sót xin cho chúng con bi院t 
đ吋 s穎a ch英a. Kính

CH迂 D郁N V陰 THÁNH L右 AN TÁNG C曳A A卯A PH一N T洩 
NGÀY 14/05/2020

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 15 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 
60 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 15 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 “Work-
place 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 14/5/2020 cho đ院n 
khi có thông tin m噂i . HAMV Kính báo.
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