
LIVING WORDS 
Today’s Gospel teaches us that word of the Lord is the seed, our hearts and 
minds are the soil. The good spiritual yield in life depends on how much a per-
son willingly accepts and responds to the word of the Lord. The yield arising 
from the positive response will be abundant beyond all imagination.  The para-
ble tells us to do our part by preparing fertile soil in our hearts for the word of 
God to germinate, grow and yield 30-, 60-, or 100-fold. 

A challenge for examination of conscience. The questions we need to ask 
ourselves are: Am I merely hearing God's word without understanding it? 
Does God's word meet with a hard heart in me?    Am I too anxious about 
money, security, provision for retirement or old age?   Is God's word taking 
root in me? Converting me? Transforming me? Enabling me to sacrifice? And 
what about the "fruits" that we are being invited to produce:   justice and mer-
cy, hospitality for the immigrant and those with AIDS, the dispossessed, the 
unborn, the single mother?  By refusing to consider these things, we may be 
missing the healing that the Word of God can bring into our lives. The parable 
of the sower challenges us to see how deeply the word of God has taken root 
in our lives, how central God is to the very fabric of our day-to-day life.  Jesus 
also invites his followers to embrace the Faith of the sower: to trust and be-
lieve that our simplest acts of kindness and forgiveness, our humblest offers of 
help to anyone in need may be the seeds that fall “on good soil” and yield an 
abundant harvest.  

What kind of soil are we?  How do we respond to the Word of God and to 
the various Acts of God in our lives? Do we allow the trials and tribulations of 
this world to overwhelm the tender seed growing within us?  Do we pull back 
when people harass us because we are believers?  Do we decide, because 
things are not working out the way we think they ought, that God doesn't care 
for us, or that He is powerless, weak and not to be heeded? Do we allow the 
cares of this world, our ambitions or our desires for success and happiness, to 
choke out the messages that God sends us through the various events of our 
daily lives and through the various people we encounter? How we respond to 
the Word of God is the key to how fruitful the Gospel is going to be in our 
lives. Unlike the situation in nature, we can, as it were, change the kind of soil 
that we are. God allows the seed to land on the hard paths, on the rocky 
ground and in the thickets of our lives in the hope that in those places it will 
find a place to mature and bear fruit, that those things which impede growth 
will be removed and that the soil may be just a little deeper than it at first ap-
pears to be in those rocky places. Jesus challenges us in the parable of the 
sower to sow seeds of encouragement, joy and reconciliation regardless of the 
“soil” on which it is scattered, and to imitate the seed’s total giving of self that 
becomes the harvest of Gospel justice and mercy. 
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SUY NIỆM 
Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su-Lời của Thiên Chúa tự ví mình như hạt giống 
nước trời được gieo vãi khắp mọi nơi, trên kẻ xấu cũng như người lành. Đồng thời Ngài 
cũng kêu gọi chúng ta một thái độ và đời sống đúng đắn để cho hạt giống nước trời là Lời 
của Thiên Chúa bén rễ, mọc lên và sinh hoa trái trong chúng ta. 
“Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.” Chúa Giê-su ám chỉ đến 
những lòng tin không chiều sâu và nền tảng. Vì sự thiếu hiểu biết hay hiểu biết không 
đúng đắn về kinh thánh, giáo lý và giáo huấn của Giáo hội dẫn người ta đến tình trạng bối 
rối hay cuồng tín. Đây là cơ hội tốt để cho ma quỷ, sự dữ, kẻ xấu lợi dụng tấn công làm 
lung lạc đức tin của người ta. Làm cho người ta hiểu sai về thánh ý Thiên Chúa, hiểu lầm 
về Giáo hội từ đó nó dẫn người ta xa lìa Thiên Chúa và Giáo hội. 
“Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không 
sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và thiếu rễ nên bị chết khô.” Có những người 
chỉ ngay sau những buổi tĩnh tâm, tinh thần rất phấn khởi và hăng hái nhưng khi phải đối 
diện với gian nan thử thách thì đâm ra chán nản thất vọng. Vậy nhẫn nại là yếu tố cần 
thiết trong đời sống đức tin. Tuy nhiên để có được sự nhẫn nại, nó đòi hỏi người ta phải 
tập luyện, và ngay cả hy sinh hãm mình và tiết chế. Trong phục vụ, người ta không thể 
thích thì làm và không thích thì không làm, thích đi lễ thì đi còn không thích thì ở nhà. Và 
rồi như thế Lời của Thiên Chúa sẽ không thể bén rễ sâu trong lòng chúng ta. Sống đức tin 
không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời, nhưng nó đỏi hòi người ta một kinh nghiệm của 
sự đụng chạm và gặp gỡ Thiên Chúa trong mối tương quan thiết thân bền bỉ. 
“Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.” Chúng ta đang sống trong 
một thời đại, một thế giới bận rộn với muôn vàn nhu cầu. Chúng ta có quá nhiều băn 
khoăn lo lắng khiến chúng ta quên đi Thiên Chúa hay chúng ta không còn đặt Thiên Chúa 
nơi vị trí quan trong nhất nữa. Vì những tiện ích chóng qua của vật chất dường như Lời 
Chúa không còn có chỗ để bén rễ trong lòng người ta. Chúa Giê-su biết rất rõ và cảm 
thông với chúng ta về những nhu cầu, ưu tư của chúng ta. Nhưng Ngài kêu gọi chúng ta 
dành sự ưu tiên số một cho Thiên Chúa  và cho sự phát triển mở mang nước trời bởi vì 
Thiên Chúa là vĩnh cửu và sự sống từ nơi Ngài ban cho chúng ta là bất diệt. 
“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa quả…” Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta cần 

có một thái độ đúng đắn trước hạt giống nước trời là Lời của Ngài như mảnh đất tốt đón 

lấy hạt giống khi được gieo xuống. Một mảnh đất tốt để gieo hạt là mảnh đất được cầy 

bừa thật sâu, thật kỹ, được loại bỏ đi tất cả những gai góc và cỏ dại. Tương tự như thế, để 

trở thành mảnh đất tốt cho Lời của Chúa được gieo vào lòng chúng ta chúng ta cần phải 

được trau dồi kinh thánh, giáo lý và giáo huấn của Giáo hội, một đời sống hy sinh và hãm 

mình giúp ta mạnh mẽ và nhẫn nại trước những thử thách. Được như thết hạt giống Lời 

Chúa sẽ được gieo vào và bén rễ, vươn lên mạnh mẽ sinh hoa trái. 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN 
ĐÁP CA: Hạt gieo vào đất mỡ mầu / sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.   
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-
tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

15.07.17 Thứ Bảy, Thánh Bonaven-
tura, giám mục tiến sĩ hội thánh. Lễ 
nhớ. 

16.07.17 Chúa Nhật XV TN,  

17.07.17 Thứ Hai,  

18.07.17 Thứ Ba,  

19.07.17 Thứ Tư, 

20.07.17 Thứ Năm, 

21.07.17 Thứ Sáu,  
22.07.17 Thứ Bảy, Thánh Nữ Maria 
Magđalêna. Lễ Kính 
23.07.17 Chúa Nhật XVI TN,  

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phê-rô Lê Văn Duệ (7-2017); Phê-rô  (01-2018); Anna Nguyễn Thị Tin (01/2018); Anna 
Nguyễn Thị Xuyến; Giuse Nguyễn Văn Phương (2/2018); Giuse Vũ Văn Lơ (3-2018); Phêrô 
Trần Văn Hành (4-2018); Phanxicô Trần Văn Sáng và Maria Nguyễn Thị Hỷ (4-2018); Phêrô 
Kiểu và Phêrô Thịnh. 

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 P.V TUẦN XV TN 

Mới qua đời: 

Bà cố Maria Nguyễn Thị Tỉnh; Phêrô 
Miện và Nguyễn Văn Thí. 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

Giỗ 100 ngày Maria Thúy; 12.07 Mi-
cae Chấn; 14.07 Giỗ 16 năm Anna Nụ;  
16.07 Hà Trọng Chính và Giuse Trí; 
22.07 Madaline và Vincent; Maria Thọ 

Đã qua đời:  

Antôn và Maria; Đaminh Giám; Giuse 
và Maria Hội; Giuse; Isave, Phaxicô, 
Maria, Rosa; Vincent và 2 Giuse; Mai 
Thị Cài; các linh hồn ông bà tổ tiên, 
các thai nhi, linh hồn tiên nhân, các 
đẳng linh hồn không người nhớ đến, 
cùng tất cả các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin ơn bình an 

 Tạ ơn đã thắng kiện 

 Tạ ơn Chúa vì hai cháu được như ý 

 Xin Chúa ban nhiều hồng ân cho hai 
cha trong ngày kỷ niệm 3 năm ngày 
lãnh sứ vụ linh mục 

 Tạ ơn vì đã xin được việc làm 

 Tạ ơn Chúa Đức Mẹ và thánh Giuse 
 
 Xin Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 

nhất yêu thương, cùng nhau xây 
dựng Trung tâm theo ý Chúa.  

 Xin Chúa chúc lành cho việc chuẩn 
bị xây dựng nhà thờ mới được mau 
mắn và thuận lợi 

 

VÉ SỐ MỪNG NGÀY TRUYỀN 
THỐNG 17.09.2017 
Để gây quỹ xây dựng cho cộng đoàn, 
trong dịp mừng ngày Truyền Thống và 
cũng là ngày đặt viên đá đầu tiên nhà 
thờ. Ban tài chánh phát hành xổ số đặc 
biệt $10/1vé, rất mong cộng đoàn 
mạnh tay ủng hộ. Vé sẽ được phân 
phối cho các xóm giáo, đoàn thể trong 
tuần này và sẽ bán sau các thánh lễ 
hàng tuần.  
 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM 
GIÁO AUGUSTINÔ PHAN VIẾT 
HUY 
Chúc mừng quý anh chị em trong ngày 
mừng bổn mạng. Xin thánh nhân 
chuyển cầu để xóm giáo ngày càng lớn 
mạnh trong tin yêu và phục vu. 
 
LỚP DỰ TÒNG ĐẶC BIỆT 
Do nhu cầu của cộng đoàn, Trung Tâm 
sẽ có lớp Dự Tòng đặc biệt học vào tối 
Thứ Năm 8.30pm mỗi tuần. Khóa 
học sẽ khai giảng vào ngày 03 tháng 
08 tại nhà xứ. Khóa học sẽ được dạy 
bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Vậy 
xin anh chị em giới thiệu cho những ai 
có nhu cầu. 
 
PHÉP LÀNH HÔN PHỐI 
Theo truyền thống hàng năm Cộng 
Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo 
Phận Melbourne sẽ có đợt xin phép 
lành hôn phối cho những gia đình kỷ 
niệm 25, 30, … năm hôn phối (Xin lưu 
ý chỉ nhận danh sách mừng 25, 30, 35, 
40, 45, 50… không nhận những năm 
lẻ) Lệ phí là $55. Hạn chót nhận danh 
sách ngày 15/08/2017. Xin đăng ký 
danh sách trong phòng áo. 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT…………….. 
Kinh Thánh……..………... 
Tiền Rượu………………….. 
Tiền lễ XG Philiphê Minh 

$3,465.0 
$1,809.0 

$922.0 
$1,250.0 

$100.0 
$150.0 
$100.0 

 

  

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 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

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

Thứ bảy 15.07, là thứ bảy trong 
tuần có ngày 13 của tháng 07. Vì 
vậy, sẽ có giờ cầu nguyện và 
thánh lễ nối dài lời kinh 100 năm 
Fatima vào lúc 3.00pm. Rất mong 
con cái Mẹ gần xa thu xếp thời 
gian về cầu nguyện. Và cũng xin 
ghi nhớ những ngày thứ bảy đặc 
biệt khác của các tháng (15/07; 
19.08; 16.09 và 14.10 ) xin cám 
ơn cộng đoàn. 

 
 

NỐI DÀI  
100 NĂM FATIMA 


