
35 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ 5 NĂM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 

BIẾT ƠN CHÚA VÀ TRI ÂN NHAU SẼ LÃNH NHẬN ĐƯỢC VÔ VÀN ƠN KHÁC 

Kính thưa quý linh mục, tu sĩ, quý thành viên hội đồng mục vụ, đoàn thể, phong trào, quý ban 

ngành và toàn thể quý vị, hành trình 45 năm (1975-2020) bỏ nước ra đi của người Việt Nam tỵ 

nạn cộng sản, cũng là hành trình của những anh chị em Công Giáo bắt đầu hiện diện tại thành phố 

Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada. Ngay từ lúc khởi đầu, Giáo xứ chúng ta đã nhận Thánh Vinh 

Sơn Liêm “Hòa Bình” làm đấng bảo trợ. Năm 2020 này, chúng ta cùng kỷ niệm 35 năm thành lập 

giáo xứ (1985-2020) trong đó có 5 năm cung hiến Thánh Đường mới.   

Sau hai năm khánh thành ngôi thánh đường mới (2015-2017), Cha Giuse Vũ Quang Cảnh vì lý do 

sức khỏe đã về nhà dòng nghỉ ngơi. Cha JB. Nguyễn Đức Vượng nhận nhiệm vụ chánh xứ với sự 

cộng tác của cha phó Giuse Phạm Công Liêm (01/8/2017). Lúc 11 giờ sáng Chúa nhật ngày 

27/08/2017 Đức Cha William McGrattan đã đến giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chủ tế thánh lễ  

trao quyền mục tử cho Hai Cha với sự hiện diện của quý Cha, Ban Thường Vụ HĐMV: Anh Giuse 

Đỗ Minh Sơn, Anh Giuse Nguyễn Minh Hưng, Chị Maria Trần Thị Mai Loan, Chị Anna-Maria 

Phạm Thị Phương Anh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. 

Ngày 12/7/2020, Giáo xứ kỷ niệm 5 năm cung hiến Thánh đường (2015-2020). Đây là thời gian 

cảm tạ Chúa và tri ân nhau như thánh Phao-lô viết: “Anh em hãy đem cả tâm hồn ca hát chúc tụng 

Chúa, hãy luôn cảm tạ Chúa thay cho mọi người” (Ep 5, 9). Đối với chúng ta hôm nay cho đến 

muôn đời hãy cùng nhau “Biết ơn Chúa và tri ân nhau để lãnh nhận muôn vàn ơn khác”. 

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì được ơn. Sau bao nhiêu năm từ cuộc di tản, qua nhiều hình 

thức vượt biên, bảo lãnh, du học, đi làm ăn,…qua sự quan phòng của Chúa, Giáo xứ đã 

nhận được biết bao ơn lành, hầu hết các gia đình đã có cuộc sống ổn định.  

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì số các gia đình gia tăng. Năm 2017 Giáo xứ có 510 gia đình, 

đến cuối năm 2019 con số các gia đình đã ghi danh là 640. Nhiều gia đình mới, từ xa cùng 

đến thờ phượng Chúa và dâng lời tạ ơn với chúng ta. 

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau bằng việc đến tham dự, hiện diện trong các thánh lễ. Bắt đầu 

tháng 10/2017, có thêm lễ 6 giờ chiều mỗi ngày. Thứ Bảy có lễ 9 giờ 30 thường xuyên kính 

Đức Mẹ. Ngày Chúa nhật, tăng thêm 1 lễ lúc 6 giờ chiều.  

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì mọi người đã dành nhiều thời gian hơn cho Giáo xứ. Có 

thêm chương trình hội chợ Tết và đại hội Thánh Mẫu La Vang hàng năm để thêm lòng đạo 

đức và gặp gỡ nhau. 

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì cùng tham gia các hội đoàn, họp hội thường xuyên. Giáo xứ 

có thêm Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.  

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau bằng những lời ca tiếng nhạc tung hô Chúa, ngoài 3 ca đoàn 

trước đây, giờ còn có thêm ca đoàn Thiếu Nhi, Ca đoàn Đức Mẹ La Vang và ca đoàn Huynh 

Đoàn Đa Minh khi giáo xứ cần.  



• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì trước và sau khi tham dự thánh lễ hàng ngày, còn có các giờ 

chầu của giáo xứ, của quý hội đoàn và các sinh hoạt khác trong hiệp nhất yêu thương.  

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau khi cùng chung tay tái hoạt động Hội Hiệp Sĩ Đoàn trong Giáo 

Xứ vốn đã có từ lâu, để giúp đỡ cho Giáo hội, Địa Phận, Giáo xứ và Gia đình. 

• Biết ơn Chúa và tri ân nhau vì tình thương và sự quan tâm dành cho nhau, hàng tháng nhiều 

người cùng nhau đến các gia đình tại các khu SE, NE và NW đọc kinh, xin Đức Mẹ gìn 

giữ các gia đình.  

Kính thưa quý vị, thật là niềm vui sau 35 năm giáo xứ được thành lập, lồng vào đó là kỷ niệm 5 

năm ngôi thánh đường mới. Bề dầy lịch sử giáo xứ vẫn tiếp tục được ghi chép. Chúng ta cùng nhau 

thực hành châm ngôn “liên kết, phục vụ và phát triển” mà Ban Thường Vụ HĐMV niên khóa 

2020-2022 (Anh Phao-lô Nguyễn Ngọc Ánh, Anh Giuse Trần Thanh Hải, Chị Maria Vũ Thị Hồng 

và Anh Vincente Micae Nguyễn) đã chọn cho hướng đi mới, như lòng mong ước của mọi người.  

Đồng lòng cảm tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang, Thánh Vinh Sơn Liêm, chúng ta và 

những thế hệ tiếp theo cũng luôn biết tri ân những vị tiền nhiệm. Hãy cùng nhau hiệp nhất yêu 

thương và tha thứ, tiếp tục xây dựng và phát triển giáo xứ chúng ta, “Để niềm vui của Thầy và của 

chúng ta nên trọn vẹn” (xc Ga 15,11). Tin chắc rằng, khi “Biết tạ ơn Chúa và tri ân nhau, chúng ta 

tiếp tục  lãnh nhận vô vàn những ơn khác nữa”. 

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng và linh mục Giuse Phạm Công Liêm O.P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


