
Tâm thư  của Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm nhân kỷ 

niệm 35 năm Thành lập Giáo xứ và 5 năm Cung Hiến Thánh Đường mới. 

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô 

Từ đầu năm 2020 đến nay, cả thế giới phải vật lộn với đại dịch COVID-19 và sức 

tàn phá khủng khiếp của nó. Việc phòng chống dịch bệnh tại các quốc gia trên 

thế giới cũng như tại Calgary, Alberta đã làm cho nhiều sinh hoạt xã hội bị đình 

trệ, kể cả sinh hoạt tôn giáo. Nay lệnh cách ly xã hội vì dịch bệnh đang được nới 

lỏng từng giai đoạn,  một số Giáo phận đang chuẩn bị tổ chức lại các sinh hoạt 

tôn giáo. Nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đặc biệt này, cùng 

với 2 Cha Chánh và Phó xứ, HĐMV, chúng tôi xin gửi đến Quý Ông Bà Anh Chị 

Em tâm thư  này để thông báo đến Quý ÔBACE được biết là Ngày lễ kỷ niệm 35 

năm Thành lập Giáo xứ và kỷ niệm 5 năm Khánh Thành Thánh Đường mới sẽ 

không tổ chức long trọng như đã dự tính từ những tháng trước đây,Tuy nhiên 

trong các Thánh lễ cuối tuần thứ 7 ngày 11 và Chúa Nhật ngày 12/7/2020. 

Chúng ta vẫn tổ chức các Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân,... Nhân 

dịp mừng các ngày kỷ niệm... 

Trong tâm tình Tạ ơn nhân ngày kỷ niệm 35 Thành lập và 5 năm Cung Hiến 
Thánh Đường Hội Đồng Mục Vụ xin có một vài tâm tình chia sẽ đến với Quý Ông 
Bà Anh Chị Em trong và ngoài Giáo xứ : 

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn hồng ân và tri ân quý tiền 
nhân đã dày công gầy dựng Giáo xứ trong 35 năm qua,   

Thông thường thì chúng ta hay tổ chức tạ ơn Thiên Chúa vào những dịp như kỷ 
niệm 35 năm hôn phối, 35 năm khấn dòng, hay 35 năm chịu chức Linh mục. 
Nhưng, đối với cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn Liêm năm nay mừng kỷ niệm 35 
năm thành lập giáo xứ và 5 năm Khánh thành Thánh Đường mới, có một ý 
nghĩa hết sức đặc biệt. Quả thật, trong 35 năm qua, Thiên Chúa đã thương ban 
cho mỗi người và mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết bao nhiêu là hồng ân, 
“xem quả biết cây”. Để có được một ngôi thánh đường mới khang trang tân kỳ và 

đẹp đẽ như hiện tại, là do biết bao công lao và sự đóng góp của tất cả mọi người 

trong và ngoài giáo xứ. “Đối với người Kitô hữu, nhà thờ là nơi để cho giáo dân 

đến để phụng thờ Thiên Chúa và lãnh nhận các bí tích.., nhờ đó mà chúng ta được 

ơn cứu độ”. 



 

Đây cũng là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Cha tiền nhiệm còn sống 

cũng như đã qua đời, cũng như các bậc tiền nhân đã cùng nhau xây dựng nên một 

giáo xứ VSL lớn mạnh như hôm nay.   

35 năm không phải là dài, nhưng đủ để đánh giá sự trưởng thành của một cộng 

đoàn đức tin. Từ một nhóm gia đình di cư nhỏ bé đến Calgary từ sau biến cố tháng 

Tư 1975, sau 10 năm gắn bó sinh hoạt với nhau, cộng đoàn đã được Đức Giám 

mục O’Byrne Giáo phận Calgary nâng lên hàng Giáo xứ và được công bố mang 

tước hiệu Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm vào ngày 28/07/1985, nhân ngày lễ 

Khánh Thành. Tài sản duy nhất của giáo xứ là mua được ngôi nhà thờ cũ kỹ được 
xây dựng vào thập niên 1800. Với biết bao khó khăn thuở ban đầu, nhưng với 
ơn Chúa cùng với sự cố gắng của giáo dân và sự quan tâm của quý Cha chánh 
xứ, quý HĐMV tiền nhiệm, quý Cha thuộc Phụ tỉnh Đa minh Hải ngoại, Giáo xứ 
VSL đã ngày một thăng tiến về mọi phương diện, sự phát triển của Giáo xứ VSL 
được mạnh mẽ hơn sau 35 năm, Giáo xứ VSL đã đạt được những thành quả đáng 
khích lệ: Đức tin được gia tăng, Cộng đoàn liên kết, một cơ sở mới rộng rải với 
đầy đủ phòng ốc cho việc thờ phượng và sinh hoạt đã được xây dựng và khánh 
thành vào ngày 11/7/ 2015. Quả thật, hồng ân nối tiếp hồng ân của 35 năm qua 
là: "hồng ân liên kết, hồng ân đức tin và hồng ân cơ sở vật chất". 

Trong ngày vui kỷ niệm năm nay,   

Nhìn lại chặng đường 35 năm thành lập, Cộng đoàn chúng ta hãy vui mừng và tạ 
ơn Thiên Chúa về những thành quả đã đạt, nhưng không phải vì thế mà bằng 
lòng với chính mình, mà chúng ta hãy tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, để xây 
dựng Giáo xứ ngày một thăng tiến, đặc biệt trong lĩnh vực đức tin, làm sao để 
đức tin người tín hữu trưởng thành và vững mạnh, đặc biệt là các bạn trẻ trong 
Giáo xứ được giữ đạo với chiều sâu và sự hiểu biết, thực hành đạo trong đời 
sống, chứ không theo hình thức bên ngoài với đức tin hời hợt. 

Để thực hiện theo ý hướng này, HĐMV xin mời gọi cộng đoàn Giáo xứ VSL hãy 

tiếp tục cầu xin với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Vinh Sơn Liêm quan thầy 

bảo trợ cho Giáo xứ, để tìm sự chở che nâng đỡ và sống theo gương các Ngài trên 

hành trình đức tin, bởi Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đã sinh Đấng Cứu Thế cho 

đời. 

Trong tâm tình hân hoan và tri ân, HĐMV xin được đại diện cho Cộng đoàn Giáo 

xứ VSL xin được bày tỏ lời tri ân chân thành và sâu sắc tới, Quý cha, quý ân nhân 



gần xa và tất cả những ai đã góp phần làm nên sự đổi mới của Giáo xứ VSL trong 

35 năm qua. 

Những sự đổi mới này không chỉ đem đến cho ngày kỷ niệm 35 năm thành lập 

Giáo xứ thêm nhiều niềm vui, mà còn là nền tảng để chúng ta hy vọng về sự tiến 

triển của Giáo xứ VSL trên bước đường tương lai. 

Xin trân trọng kính chào trong Liên kết và Phát triển 

TM HĐMVGxTVSL 

Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 

 

Xin vào webside www.stvincentliem.ca để đọc thêm các bài viết và hình ảnh, 
video,.. nhân kỷ niệm 35 năm Thành lập Giáo xứ và kỷ niệm 5 năm Cung hiến 
Thánh đường mới.  

 

 

http://www.stvincentliem.ca/

