
BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ 
 

Kính thưa cộng đoàn, trong thư chúc xuân, con xin cộng đoàn cầu nguyện cho 
việc bầu cử ban thường vụ mới vào ngày 22.02.2017. Con xin chân thành cám 
ơn những lời cầu nguyện và ý kiến đóng góp cho việc bầu cử này. Để việc bầu 
cử được tốt lành con xin đề nghị một vài nguyên tắc như sau: 

1.      Ban Thường Vụ (BTV) đắc cử sẽ có nhiệm kỳ 2 năm (từ tháng 2 năm 
2017 đến tháng 2 năm 2019.) 

2.      Việc bầu cử sẽ có hiệu lực ngay sau khi có kết quả. Tuy nhiên, việc bàn 
giao chính thức sẽ sau một hoặc hai cuối tuần sau ngày bầu cử. 

3.      Các ứng cử viên bao gồm những người sau: 

a.      Các thành viên của BTV đương nhiệm. 

b.      Tất cả các xóm giáo và đoàn thể được chọn ra từ một đến hai 
người làm ứng cử viên. 

c.      Những người được quý cha tuyên úy, BTV đương nhiệm 
hoặc giáo dân đề cử. 

d.      Có quyền tự ứng cử với quý cha tuyên úy và BTV đương 
nhiệm 

4.      Những người có quyền bầu cử bao gồm tất cả những người 
thuộc ứng cử viên, những thành viên này phải có mặt trong buổi 
họp bầu ngày 22.02.2017 

Việc bầu cử sẽ thực hiện như sau: 

Lượt bầu thứ nhất để chọn ra năm ứng cử viên cho việc bầu trưởng BTV. Mỗi 
ứng cử viên có quyền chọn năm người trong số các ứng cử viên. Sau cùng ai 
kết quả năm người có số bầu cử cao nhất sẽ được chọn. (những người ứng cử 
viên này sẽ được tham vấn và nếu đồng ý nhận trách nhiệm khi đắc cử thì sẽ 
được chọn làm danh sách ứng cử viên được bầu làm trưởng BTV. 

Bầu Trưởng BTV: Người được chọn là đắc cử làm trưởng BTV phải có số 
phiếu 2/3 tổng số phiếu bầu. Sau ba lượt bầu nếu không có ai đạt 2/3 tổng số 
phiếu bầu thì sẽ chọn hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất để bầu làm trưởng 
BTV. 

Các vai trò khác như Phó thường trực; phó đối ngoại và những vai trò khác sẽ 
do trưởng BTV và hai cha tuyên úy chỉ định. 

Thưa cộng đoàn đây là những nguyên tắc gợi ý cho ngày bầu cử BTV tới đây. 
Xin cộng đoàn tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện để đề cử ứng cử viên cho công 
việc phục vụ đặc biệt này. Cám ơn cộng đoàn. 
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“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” 

Tin Mừng Chúa nhật tuần trước là bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Đó là 
các mối phúc cho những ai theo Ngài, cho những ai sống cái tinh thần mà Chúa 
Giê-su dạy. Chúa nhật V thường niên hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta 
đi xa hơn, dấn thân hơn trong việc theo Ngài loan báo Tin Mừng. Nói cách 
khác, Ngài cho chúng ta được diễm phúc chia sẻ sứ mạng rao giảng Tin Mừng 
Nước Trời với Ngài. Chúa Giê-su không kêu chúng ta tuyên truyền những lý 
thuyết hay tư tưởng của ai đó, mà Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta loan báo Tin 
mùng bằng “chính” đời sống chứng tá. Ngài nói, “chính anh em là” “muối cho 
đời” và “ánh sáng cho trần gian”. 

Muối được dùng để bảo quản đồ ăn, đồng thời làm cho đồ ăn thêm mặn mà. 
Tương tự thế, người Ki-tô hữu cũng có vai trò gìn giữ xã hội khỏi bị xuy thoái, 
ngăn chặn những trào lưu “văn hóa sự chết”. Đồng thời, bằng chính đời sống 
và những ảnh hưởng tốt lành của mình người Ki-tô hữu làm cho xã hội mỗi 
ngày một thăng tiến hơn. 

Ánh sáng ở đâu thì ở đó bóng tối sẽ không còn. Ánh sáng đảy lùi bóng tối và 
ánh sáng còn soi dẫn đường cho người ta. Đức Ki-tô chính là Ngôi lời, là sự 
sống và là “ánh sáng” và “chính” người Ki-tô hữu cũng mang nơi mình ánh 
sáng và sự sống của Chúa Ki-tô, mang nơi mình sứ mạng loan báo Tin Mừng, 
soi dẫn người khác, đặc biệt cho những ai chưa biết hay đang lạc xa Chúa đến 
với Ngài. Chúa Giê-su nói, “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt 
thiên hạ để họ thấy công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em. 

Muối và ánh sáng là hai thứ được tạo ra nhằm phục vụ cho những thứ khác chứ 
không phải cho bản thân chúng.  

Mỗi người có những hoàn cảnh, khả năng và giới hạn khác nhau, tuy nhiên tất 
cả đều được mời gọi trở nên “muối” cho đời và “ánh sáng” cho trần gian ngay 
trong hoàn cảnh của mình trong tinh thần khiêm nhường và tín thác vào Chúa. 
Mỗi người là một cá thể duy nhất trên trần gian này, vì vậy tất cả đều có thể 
mang cho đời những hương vị của riêng mình. 

Hãy tự hỏi, “nếu là muối cho đời, nếu tôi không mang cho đời hương vị riêng 
của mình thì ai đây?” Chính anh em là “muối cho đời” và “ánh sáng cho thế 
gian.” 

 

CHÚA NHẬT THỨ V THƯỜNG NIÊN 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

04.02.17 Thứ Bảy 

05.02.17 Chúa Nhật thứ V TN 

06.02.17 Thứ Hai 

07.02.17 Thứ Ba 

08.02.17 Thứ Tư 

09.02.17 Thứ Năm 

10.02.17 Thứ Sáu 

11.02.17 Thứ Bảy, Đức Mẹ Lộ-đức, 
ngày quốc tế Bệnh nhân 

12.02.17 Chúa Nhật Tuần VI TN  

Lưu ý: 

SẼ KHÔNG CÓ LỄ TRƯA 12.30 
CÁC NGÀY CHÚA NHẬT CHO 
ĐẾN KHI CÁC EM TNTT SINH 
HOẠT TRỞ LẠI 19.02.17 

Xin lễ một năm cho các linh hồn: 
 Phê-rô Lê Văn Duệ (đến 7-2017). 
 Phê-rô  (đến 01-2018). 
 Anna Nguyễn Thị Tin (đến 01/2018). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

A. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ 
10.00am, 12.30pm và 5.00pm 

 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các 
em TNTT 

B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am 

 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm 

 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể 
trước khi lễ lúc 6.00pm; Khoảng 
8.00pm có chia sẻ cầu nguyện với 
Lời Chúa. 

C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau thánh 
lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn trước. 

Lịch Phụng Vụ Tuần V TN 

Linh hồn mới qua đời:  

Maria, Maria Tươi, Teresa Liên  

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

28.1 Giuse Phương, 3 năm Anne 
Phượng, 30.1 Gioan Sinh, 4.2 Giỗ 1 
năm Gia-cô-bê Kiệt, 5.2 Maria Ơn, 
7.2 Anna, Maria. 

 

Đã qua đời:  

Maira, Giuse, Đa-minh, lh tổ tiên 
nội ngoại, Ana, Giuse Chương, 
Phanxico, Rose Tuyết, Tephano, 
Isave, Maria Dung, tổ tiên, lh thai 
nhi, lh không ai biết đến. Phanxico 
Xavie. Lh nơi luyện ngục. 

 

Các ý cầu nguyện khác:  

-Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria 

-Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng 
thánh Toma. 

-Ta ơn 15 năm hôn phối 

-Xin Chúa che chở trong năm mới. 

-Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 
chuyên đi xa và trở về bình an. 

-Xin cho con gái đi holiday được 
bằng an. 

Xin ơn bình an, xin cho gia đình 
sớm đoàn tụ. 

 

CẢM ƠN: 
-Một lần nữa xin chân thành cảm ơn 
tất cả những ai đã quảng đại giúp đỡ 
trong việc trang trí Giáng sinh. Sau 
thánh lễ 10am Chúa Nhật hôm nay xin 
OBACE giúp một tay để dọn dẹp và 
cất đèn vào kho chuẩn bị cho năm tới 
tốt hơn. 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ KHAI 
GIẢNG NĂM HỌC 2017 
Chúc mừng Trường Việt Ngữ khai 
giảng năm học mới: Chúa Nhật 
05/02/2017. Chào đón quý thầy cô và 
các em học sinh cũ và mới. 

THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Để chuẩn bị cho năm học mới Các 
huynh trưởng TNTT sẽ có ba ngày 
tĩnh tâm từ thứ Sáu ngày 10 đến Chúa 
Nhật ngày 12 tháng 2. Xin cộng đoàn 
cầu nguyện cho các anh chị nhận được 
thật nhiều ơn Chúa qua kỳ tĩnh tâm 
này. 
Thiếu nhi Thánh Thể sẽ sinh hoạt lại 
Chúa Nhật ngày 19/02. Đặc biệt kính 
mời phụ huynh có con em đang sinh 
hoạt cùng đến tham dự cầu nguyện 
thánh lễ đầu năm học cho các em. Sau 
thánh lễ sẽ có buổi họp phụ huynh để 
chuẩn bị cho việc sinh hoạt của các em 
năm mới này được tốt hơn. Sau họp 
mời phụ huynh ăn trưa cùng các em. 
Xin kính mời quý phụ huynh đến tham 
dự đày đủ. 

HỌP VÀ BẦU BAN THƯỜNG VỤ 
MỚI. 
Cộng đoàn sẽ có buổi họp và bầu ban 
thương vụ mới tại nhà xứ trung tâm 
lúc 7pm ngày 22/02/2017. Xin cộng 
đoàn cầu nguyện cho công việc bầu cử 
này. 
 

THÔNG BÁO 

 

 
 
 
 
Quyên đợt 1:  
Bì thư 
Quyên đợt 2: 
BTDC: 
Tiền rượu: 
Dâng cúng XDTT 
Lễ cưới:  
An táng:  

 
 
 
 

$6,485.0 
$3,265.0 
$2,785.0 
$2,000.0 

$24.0 
$750.0 
$200.0 
$250.0 

  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển 
Email: tuyenc77@gmail.com 

Đt: 0488 639 735  
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường 

john04051976@gmail.com 
Đt: 0421 134 027 

Lớp xướng âm sẽ bắt đầu ngày thứ 
Tư 8 tháng 2, lúc 8pm tại trung tâm. 

Nghi thức an vị. Thứ bảy ngày 11 
tháng 2 sau giờ hành hương và lễ 3pm 
có nghi thức an vị cho hai linh hồn Phê
-rô và Teresa. Kính mời cộng đoàn 
tham dự. 

GIÁO HỌ VINH SƠN xin cám ơn 
lòng quảng đại của quý anh chị em đã 
chia sẻ với giáo họ nghèo Vinh Sơn. 
Tổng số tiền con nhận được cho đến 
giờ là $9,500. 

Tiệc gây quỹ cho việc xây nhà thờ 
của công đoàng Springvale lúc 7 giờ 
thứ Sáu 24.02.2017 tại Anabella Re-
ceptions, Clayton. Xin cộng đoàn ủng 
hộ. 

 

BÍ TÍCH THANH TẨY 
 
Xin quý phụ huynh nộp đơn 
một tuần trước Thứ Bảy cuối 
cùng của mỗi tháng. 


