
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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Từ lề luật tới lương tâm. 
(Trích lược trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’) 

Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ Lề Luật nhưng kiện toàn Lề Luật. Mấy người tới 
nói chuyện với Chúa, xem Lề Luật là một mớ những mệnh lệnh để điều chỉnh trật tự 
bên ngoài trong lối sống của họ. Chúa Giêsu đi thẳng vào đáy lòng và lương tâm, nơi 
xảy ra đích thực mối liên hệ của con người với Thiên Chúa.  
Lề Luật vẫn có giá trị trong những mệnh lệnh của nó nhằm quy định trật tự, luân lý, 
song Chúa Giêsu nói: như thế chưa đủ còn phải đánh giá hành động ngay từ ngọn 
nguồn của nó, bởi lẽ hành động bên ngoài chỉ là phát hiện cụ thể của một thực tại bên 
trong, và chính là ở trong cõi lòng sâu kín mà được quyết định cuộc tranh luận giữa 
thiện và ác. Giá trị luân lý của hành vi ta không nằm ở vẻ bên ngoài của chúng, nhưng 
ở những quyết định riêng tư dẫn đưa tới chúng. Ta có thể nói rằng một ước muốn được 
chấp nhận cách ý thức đã đủ để thẩm định ta là tốt hay xấu, dù không được diễn tả ra 
bằng hành động cụ thể. Chúa Giêsu đến hoàn thành Lề Luật theo nghĩa này là Người 
nới rộng nó tới thế giới lương tâm. Từ một luật hành động, nó trở thành một câu hỏi 
đặt ra cho con người nội tâm có trách nhiệm trước mặt mình và Thiên Chúa. Tin 
Mừng hôm nay nêu cho ta thấy ba điểm: 
1) Giết người hay hại người là điều không phù hợp với Thiên Chúa bởi Thiên Chúa là 
tình yêu. Hơn nữa Chúa loại trừ lòng thù oán và cả những thái độ tương tự: nóng giận, 
cố tình giữ ác cảm, mắng nhiếc, hiềm khích v.v… 
2) Chớ ngoại tình. Điều răn này nhằm bảo vệ phẩm giá của hôn nhân và gia đình. 
Song ý nghĩa nó đi xa hơn, sâu hơn nhiều. Chúa Giêsu đặt nó vào bình diện của ước 
muốn, nghĩa là bình diện mà mọi vật thuộc về Thiên Chúa. Được phép ước muốn điều 
gì, nếu đó không phải là đồ ăn trộm của kẻ khác và nhất là của Chúa. Mà phải tôn 
trọng quyền tự hữu của Chúa tự đáy lòng ta. Lòng ước ao ngoại tình bao hàm sự thiếu 
tôn trọng đối với kẻ khác và với mình, do đó cũng ăn trộm điều thuộc về Thiên Chúa. 
3) Chớ thề gian. Đức Kitô nói không được thề thốt gì cả. Có lẽ trong xã hội ta không 
còn tục lấy Danh Chúa mà thề. Song lời Chúa nói đây vẫn còn ý nghĩa. Nếu ta không 
phải cầu xin Chúa đứng ra bảo đảm cho sự thật của ta, thì ta vẫn có thể xin Người soi 
sáng lòng chân thành của mình. Ta có thể và phải tự vấn về chính mình ta và xem xét 
những điều ta quả quyết và những cái ta phủ quyết có được Chúa nhìn thấy là đúng 
hay không. 
Tất cả lề luật được làm ra là để phục vụ con người, mang lại lợi ích và tự do cho con 
người. Lề luật được làm ra không để kìm hãm quyền tự do hoặc bắt con người phục vụ 
chúng. Chúa Giê-su đòi hỏi nơi ta cái tinh thần, cái nền tảng của lề luật như Ngài nói, 
“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12:7). Và Ngài cũng đã lên án mạnh mẽ 
thái độ giả hình, “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa 
Ta.” (Mc 7:6) 

CHÚA NHẬT THỨ VI THƯỜNG NIÊN 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

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

12.02.17 Chúa Nhật Tuần VI TN  

13.02.17 Thứ Hai 

14.02.17 Thứ Ba 

15.02.17 Thứ Tư 

16.02.17 Thứ Năm 

17.02.17 Thứ Sáu 

18.02.17 Thứ Bảy 

19.02.17 Chúa Nhật VII 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 

Nhân dịp lễ giỗ:  

11.2 Giỗ 100 ngày Phê-rô Phước. 
12.2 Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh; 
Anton Lộc; Giuse và Đaminh; Te-
resa Nga. 

 

Đã qua đời:  

Maria, Vinh-sơn, Giuse Phương, 
Maria Tâm, Phê-rô, Anna, lh tổ 
tiên, lh nơi luyện tội 

 

Các ý cầu nguyện khác:  

-Xin ơn bình an  

-Xin cho con gái sớm trở về cùng 
gia đình 

-Xin cho chồng thi phỏng vấn mọi 
sự tốt đẹp. 

-Xin đi đường bang an. 

-Xin Chúa cho con cái sốt sang 
phục vụ nhà Chúa. 

Xin ơn bình an cho gia đình đang 
mắc bện nan y. 

-Xin ơn chữa lành 

-Xin cho việc bảo lãnh được mau 
chóng. 

-Xin như ý 

 

CẢM ƠN: 
-Thay mặt cộng đoàn, chân thành cảm 
ơn ban gói bánh chưng tết 2017. Đây 
là một công việc mang nhiều ý nghĩa 
đến cho cộng đoàn. Những hy sinh vất 
vả của OBACE rất đáng được trân 
trọng và ghi ơn. Tiền lời bán bánh 
chưng sau khi trừ mọi chi phí: 
$10,189.81. 

 

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 thánh lễ cầu 
nguyện 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. 
 
Ghi ơn: Cảm ơn người đã dâng cúng 
$500 cho việc xây dựng trung tâm. 
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho 
sự quang đại của quý vị. 

THÔNG BÁO 

 

 
 
 
 
Quyên đợt 1:  
Bì thư 
Quyên đợt 2: 
Tiền rượu: 
Dâng cúng XDTT 
 

 
 
 
 

$1,368.0 
$3,710.0 

$826.0 
$24.0 

$500.0 
 
 

  

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 

Hội Y Tế Việt Nam Victoria và Thanh 
Niên Công Giáo thuộc TGP Melbourne 
tổ chức Buổi Hội Thảo:  
VẤN NẠN TRẦM CẢM CỦA NGƯỜI 
VIỆT, CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? 
 
Thời gian: Thứ Bảy 25-02-2017 từ 
1:30-5pm 
Địa điểm: Nhà thờ St John The Bap-
tist,  61 Queens Parade, Clifton Hill. 
 
Diễn giả: các bác sĩ và chuyên gia tâm 
lý rất uy tín của Melbourne. 
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với 
ông Châu Xuân Hùng 0411 806 848. 

***** 

CỘNG ĐỒNG 

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


