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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CHÚA NHẬT THỨ VII THƯỜNG NIÊN
“Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta
là Đấng Thánh.” (Lv 19:2)
Sau mỗi thánh lễ người ta thường nói ‘lời Chúa ngày hôm nay hay, hoặc ‘lời
Chúa ngày hôm nay có ý nghĩa đối với tôi’. Lời Chúa CN VII TN là một thách
đố cho toàn thể nhân loại của mọi thời, đặc biệt cho những ai mang danh là Kitô hữu, những người tin theo Đức Giê-su Ki-tô.
“Các ngươi phải trở nên thánh thiện”. ‘Thánh thiện’ theo cổ ngữ Cựu Ước
nghĩa là ‘để dành riêng’, tách biệt ra khỏi những trào lưu hay những gì thế gian
mặc định. Chúng ta phải được dành riêng cho Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta
phải trở nên lễ vật xứng hợp để được dâng lên Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh.
Như một lời khẳng định về sự hiến thánh của chúng ta cho Thiên Chúa, trong
bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô nói, “anh em chẳng biết rằng anh em là
Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?”
Trong đền thờ, nơi Thiên Chúa ngự, mọi công việc, mọi nghi thức là nhắm đến
việc phụng tự tôn vinh Thiên Chúa. Thế thì nếu chúng ta là ‘đền thờ của Thiên
Chúa,’ ‘nơi Thánh Thần Thiên Chúa ngự’ thì tất cả mọi việc chúng ta làm và
mọi lời chúng ta nói thì phải nhắm đến sự thánh thiện, hay trở nên phương tiện
cho việc phụng tự tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một thách đố cụ thể trong
việc trở nên ‘thánh thiện’ là ‘hoàn thiện’ như Thiên Chúa bằng việc yêu vô
điều kiện. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta yêu vô điều kiện. Ta yêu không chỉ
yêu người yêu chúng ta, mà Ngài mời gọi ta yêu ngay cả kẻ thù, người mà
chúng ta biết họ không có khả năng đáp lại tình yêu của chúng ta, đổi lại tinh
yêu, quan tâm của ta là những tổn thương và hy sinh.
Chúa Giê-su là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta ở điểm này. Thiên Chúa
yêu thương con người, đã dựng nên con người. Ngài thương ban mọi sự cho
con người một cách vô điều kiện, trong đó có người lành kẻ dữ, thế rồi đổi lại
Ngài nhận được một cái chết nhục nhằn nhất trên trần gian. Thế nhưng Thiên
Chúa vẫn một lòng trung tín và yêu thương ta.
Bởi vậy sự đòi hỏi hay thách đố của Lời Chúa cho chúng ta tuần này là:
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện.” (Mc 5:48)

Đó là “Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh
em.” (Mc 5:45)

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
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

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

Linh hồn mới qua đời:
Đa-minh, Maria, Tô-ma Khanh,
Tùng. Bà cố Anna Xuyến.
Nhân dịp lễ giỗ:
14.2 giỗ 3 năm Tô-ma Thiện Cẩm,
15.2 Giu-se Sơn, 19.2 Giuse Luận
Đa-minh Toán, 26.2 Phê-rô Kiểu,
Phê-rô Thịnh;

CẢM ƠN:
Hôi ̣ PHTNTT xin chân thành cảm ơn
toàn thể Cộng Đoàn đã tạo điề u kiện
thuận lợ i, ủng hộ tận tin
̀ h qua chương
trin
̀ h gây qũy của Hội trong mùa hè
vừa qua. Tổ ng số tiề n thu đượ c là
$5950.00.
Số tiề n $2000.00 sẽ đượ c gửi
thẳ ng vào qũy TNTT và số còn lại sẽ
gửi vào qũy lo ẩ m thự c cho các em.

Đã qua đời:
Maria Anna Thủy, Phê-rô Hải, Antôn, Giuse Kiều, Maria Đoài, GiuC. Bí Tích Hòa Giải: Tr ước và sau thánh
se Nghi, Maria Ngát, Giuse, lh tiên
lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn trước.
nhân, lh trong nơi luyện ngục, lh
Lịch Phụng Vụ Tuần VII TN không ai biết đến, lh thai nhi, các
linh hồn
18.02.17 Thứ Bảy
trước khi lễ lúc 6.00pm; Khoảng
8.00pm có chia sẻ cầu nguyện với
Lời Chúa.

19.02.17 Chúa Nhật VII TN
Các ý cầu nguyện khác:
20.02.17 Thứ Hai
-Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh
21.02.17 Thứ Ba
Giuse, Mary Mackillop.
22.02.17 Thứ Tư, lập tông tòa thánh -Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con gái
Phê-rô, lk.
về nhà được bình an.
23.02.17 Thứ Năm
-Xin ơn bình an
24.02.17 Thứ Sáu
-Xin cho con gái sớm trở về cùng
25.02.17 Thứ Bảy
gia đình
26.02.17 Chúa Nhật VIII TN

-Xin cho con rể biết nhận ra Chúa
-Xin đi đường bằng an.

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).

THIẾU NHI THÁNH THỂ: Hân hoan
chào đón các em TNTT cũ và mới
sinh hoạt trở lại CN 19-02-2017.
Kính mời phụ huynh có con em đang
sinh hoạt cùng đến tham dự thánh lễ
12:30pm 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 đầy đủ.
Tìn buồn: Cùng với tang quyến,
Cha Giuse Mai Văn Thịnh, cựu tuyên
úy cộng đoàn báo tin bà cố Anna
Nguyễn Thị Xuyến mới được Chúa
gọi về tại Sydney.
Trong tâm tình liên đới với cha cựu
tuyên úy, xin kêu gọi cộng đoàn hiệp ý
cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna
và tang quyến.
Cộng đoàn sẽ tổ chức thuê xe bus.
Dự kiến:
Rời TT HT lúc 9pm T. Sáu, 24.02.
Lễ an táng lúc 10am T. Bảy 25. 02
Rời Sydney lúc 9pm T. Bảy 25.02.
Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Thủy
0421 489 843.

HỌP VÀ BẦU BAN THƯỜNG VỤ MỚI.
Họp và bầu ban thường vụ mới tại nhà
xứ trung tâm lúc 7pm ngày 22/02/2017.
Xin các xóm giáo và hội đoàn gởi tên
hai ứng cử viên của đơn vị mình cho
cha tuyên úy cộng đoàn, hạn chót trước
7pm, 22.02-giờ bầu cử. Xin cộng đoàn
hiệp ý cầu nguyện cho việc bầu cử này.
CỘNG ĐỒNG
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 1:305pm
Địa điểm: Nhà thờ St John The Baptist,
61 Queens Parade, Clifton Hill.

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

Quyên đợt 1:
Bì thư
Quyên đợt 2:
Thức ăn XDTT:
Dâng cúng XDTT

$1,221.0
$4,360.0
$690.0
$900.0
$500.0

