
  

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN MẬU TUẤT 

CHỢ XUÂN 04.02.18 

Năm nay cộng đoàn không tổ chức hội chợ tết, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ có 
phiên chợ xuân sau thánh lễ Chúa Nhật 04.02.18. Dự kiến sẽ có bán hoa, bánh chưng 
và những thứ cần thiết khác cho tết truyền thống, phụ huynh các em TNTT vẫn bán 
thức ăn gây quỹ. Bên cạnh đó cũng có Lôtô và văn nghệ Karaoke… kính mời mọi 
người cùng tham dự. 

BÁNH CHƯNG: 

Bánh chưng năm nay “bao ngon,” xin vui lòng đăng ký sớm để ban bánh chưng 
chuẩn bị được chu đáo. Cũng xin quý anh chị em quảng đại đăng ký giúp ban bánh 
chưng một tay. Đây không chỉ là công việc gây quỹ xây dựng, nhưng còn là cơ hội để 
chúng ta cùng làm việc, tạo không khí tết truyền thống ấm cúng trong cộng đoàn. 

CÁC THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ ĐẦU NĂM: 

15.02.18 Thánh lễ Giao Thừa (Ngoài Trời 8.30pm) 
16.02.18 Thánh lễ minh niên cầu bình an năm mới (10.00am và 7.00pm) 
17.02.18 Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên (Ngoài trời 8.00pm) Vẫn có lễ kính 
ĐMHCG lúc 3.00pm như thường lệ. 
18.02.18 Thánh lễ cầu nguyện cho công ăn việc làm và cũng là thánh lễ CN I MC. 
10.00am và 5.00pm 

 
******** 

 

LIVING WORD 
 

God’s call to discipleship, with the response of repentance, conversion and renewal of 
life expected from us, is the main theme of today’s readings.  No matter to what life, 
work or ministry God calls us, He first calls us to conversion, to reform, to repentance  
to continually becoming new people.  Those who are constantly being reformed by 
the Spirit will be able to follow, as true disciples, wherever God leads.  All three read-
ings today underline the absolute necessity of such repentance and ready response to 
God’s call.   

Today’s Gospel describes how Jesus entered Galilee and began preaching. Like John, 
Jesus also called for repentance.  But Jesus added the Good News that the Kingdom 
of God was at hand. It still is, for where Jesus is, there is the Kingdom of God. Then 
Jesus called on his listeners to believe in the Gospel or the Good News of God’s love, 
mercy and salvation. When Jesus invited Simon and Andrew and James and John to 
join him and help in his preaching and healing ministry, they promptly accepted his 
call, for discipleship is the only complete response a believer can make to that procla-
mation and invitation. The two greatest aspects of discipleship in Mark are being with 
Jesus and sharing in his mission. Disciples are invited to be with Jesus on a great spir-
itual journey and to share in Jesus’ mission of proclaiming God’s Kingdom in word 
and deed. In describing the call of Jesus' first disciples, today's Gospel also emphasiz-
es how we, sinners, are to respond to Him with total commitment, abandoning our 
accustomed attitudes and styles of life to follow Him in thought, word and deed.  
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 SUY NIỆM    Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Lời Chúa trong các bài sách thánh hôm nay dạy chúng ta thay đổi cuộc đời bằng ăn năn 
sám hối. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Gio-na kêu gọi dân thành Ninivê đổi mới đời 
sống để được tha thứ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu kêu gọi dân Do thái đổi mới đời 
sống để đón nhận Nước Chúa đang đến. Đáp lại lời Người, các môn đệ bước theo Đức 
Giêsu trong một đời sống mới. Cuộc đổi mới được tiến hành qua ba bước. 

Bước thứ nhất: Nhận biết mình tội lỗi. 

Tội lỗi như một cơn mê làm ta đắm đuối không nhận biết tình trạng tâm hồn của mình. 
Muốn đổi mới, cần phải thức tỉnh, nhìn rõ sự thực về mình, thấy rõ tình trạng tội lỗi, hiểu 
biết sự nguy hại của tội. Dân thành Ninivê, sau khi nghe ngôn sứ Giona rao giảng, ý thức 
về tình trạng nguy ngập của thành, nên đã chấm dứt tình trạng tội lỗi. Để biết rõ tình 
trạng tâm hồn, để nhận biết tội lỗi, cần phải siêng năng xét mình. Xét mình giống như 
ngọn đèn pha soi vào tất cả những ngõ ngách trong tâm hồn, phơi bày ra tất cả những gì 
còn ẩn giấu. 

Bước thứ hai: Sám hối. 

Khi đã nhận biết tội lỗi, tâm hồn phải tiến tới một thái độ tích cực hơn, đó là sám hối. 
Nhận thức tội lỗi giống như ta nhìn thấy một căn nhà rác rưới bẩn thỉu. Sám hối là bắt tay 
vào quét dọn sạch sẽ. Sám hối như giòng nước gột rửa linh hồn. Sám hối như chiếc dao 
mổ của bác sĩ cắt bỏ những ung nhọt gieo mầm mống bệnh tật. Sám hối càng mãnh liệt, 
tội lỗi càng lùi xa. Sám hối càng sâu xa, linh hồn càng mau chóng hồi sinh. Nhờ sám hối 
mãnh liệt, dân thành Ninivê đã bảo nhau, từ người già đến em bé đều xức tro, ăn chay 
cầu nguyện, quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi. Tâm hồn sám hối là tâm hồn được chuẩn 
bị sẵn sàng để đón nhận ơn Chúa. 

Bước thứ ba: Đổi mới cuộc đời. 

Sám hối chân thành bao giờ cũng đi đến đổi mới cuộc đời. Vì sám hối là muốn đoạn 
tuyệt với con đường xưa cũ để bước vào một con đường mới. Vì tâm hồn sám hối không 
những muốn sửa chữa lại những lỗi lầm quá khứ mà còn quyết tâm xây dựng một tương 
lai tươi mới,trong sạch hơn, tốt đẹp hơn, ích lợi hơn. Vì muốn đổi mới cuộc đời, các tông 
đồ đã từ bỏ nếp sống cũ, từ giã những người thân, bỏ hết tài sản để lên đường đi theo 
Chúa. Con đường mới là con đường theo thánh ý Chúa, con đường dẫn ta đi trong tình 
yêu mến Chúa và yêu mến anh em. Tình yêu mến sẽ làm cho đời sống ta có ý nghĩa và 
trở nên phong phú vì sẽ đem lại những hoa quả thiêng liêng. Bước đi trên con đường 
mới, ta sẽ đón nhận được Nước Chúa đang đến. Bước đi trên con đường mới, ta sẽ góp 
phần đem Nước Chúa đến với anh em. 

Đầu năm mới, ai cũng có ước mong mọi sự mới mẻ. Không gì đẹp hơn một tâm hồn đổi 
mới. Để đổi mới tâm hồn, ta hãy nhận biết tội lỗi và ăn năn sám hối. Với ơn Chúa giúp và 
với quyết tâm đổi mới, ta sẽ nhìn thấy những việc cần phải làm. Với những việc làm do 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ta sẽ thực sự bước vào Năm Mới với cả tâm hồn đã 
được đổi mới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới mọi sự trong ngoài của chúng con. 

CHÚA NHẬT III TN 
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh 
em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

20.01.18 Thứ Bảy,  

21.01.18 Chúa Nhật Thứ III TN 
22.01.18 Thứ Hai,  
23.01.18 Thứ Ba,  
24.01.18 Thứ Tư, Thánh Phanxicô 
Salêsiô, Tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ. 
25.01.18 Thứ Năm, Thánh Phaolô tông 
đồ trở lại. Lễ Kính. 

26.01.18 Thứ Sáu, Thánh Timothêô và 
thánh Titô. Lễ nhớ. 

27.01.18 Thứ Bảy,  

28.01.18 Chúa Nhật Thứ IV TN 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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); 
Micae Lương Viết Năm (7-18);  Têrêsa Vi (8-18); Giuse Nguyễn Khắc Trọng(9-2018); Antôn 
Phạm Bảo Toàn(10-2018); Phanxicô Nguyễn Văn Thặng(11-2018); 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 PV CN III TN 

Mới qua đời: Antôn 

 

Nhân dịp lễ giỗ: 100 ngày Vicnet Riệu, 

19.01 Gioan Baotixita Đặng Văn Tớ, 21.1 

giỗ 100 ngày An-nê Mai, 22.1 Giuse 

Thanh và Anna Trong, 23.1 giỗ 3 năm 

Phê-rô Trương, An-nê Mai, An-tôn Tuấn.  

Đã qua đời:  An-tôn, Giuse, Maria, Giuse 

Chương, Giuse Tấn, các linh hồn tiên 

nhân, những linh hồn không người biết 

đến, linh hồn thai nhi, những linh hồn nơi 

luyện ngục cùng tất cả các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ, xin bình an, Tạ ơn 
thánh An-tôn, xin Chúa ban cho gia đình 
được mạnh khỏe, an lành trong năm 
mới.  

 Xin ban ơn chữa lành cho mẹ 
 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 
trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp 
nhất và yêu thương.  

CHA TRƯỜNG ĐI VẮNG 
Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho 
cha Trường trong chuyến đi Roma, để 
tham dự khóa linh đạo DCCT được nhiều 
kết quả tốt đẹp.  
 
MELBOURNE OVERSEAS MISSION 
Cám ơn lòng quảng đại của quý anh chị 
em trong việc đóng góp với địa phận cho 
cộng việc truyền giáo “MOM”. $3,000 là 
số tiền thu được cho quỹ truyền giáo này. 
 
NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 
Vì tết Việt nam vào cuối tuần 18,19.02.18 
nên ngày tựu trường của các em học Tiếng 
Việt sẽ đổi vào Chúa nhật 25.02.18. Xin 
quý phụ huynh lưu ý. 
 
THANH TẨY TRẺ EM 27.01.18, 11am 
Xin quý anh chị em có con em muốn được 
thanh tẩy nộp đơn cho cha tuyên úy trong 
tuần này.  
 

LỜI CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 
HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO 18-25.01.18 
Lạy Chúa Giêsu / trước ngày chịu chết vì 
chúng con / Chúa đã cầu xin cho hết mọi 
môn đệ của Chúa / được hoàn toàn nên 
một như Chúa ở trong Chúa Cha / và Chúa 
Cha ở trong Chúa/ xin cho chúng con cảm 
thấy đau đớn / trước tình trạng chia rẽ của 
chúng con / khiến chúng con trở nên bất 
trung. 
Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn 
nhận / và biết can đảm loại bỏ thái độ lãnh 
đạm / lòng nghi ngờ và mối thù địch tiềm 
ẩn nơi chúng con / xin cho tất cả chúng 
con được gặp nhau trong Chúa / để từ tâm 
hồn / môi miệng chúng con / luôn vang lên 
lời cầu nguyện của Chúa / cho sự hiệp nhất 
của các Kitô hữu như lòng Chúa muốn. 
Lạy Chúa là tình yêu hoàn hảo/ xin chỉ dạy 
chúng con con đường dẫn tới sự hiệp 
nhất / trong sự vâng phục  đối với tình 
thương và chân lý của Chúa. Amen.  

THÔNG BÁO 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng Cúng XDTT…………. 
 

$3,490.0 
$1,575.0 

$806.0 
$500.0 

 

  

Để gây thêm quỹ cho cộng đoàn, 
chúng con có nhập trên 200 mẫu tượng 
ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau. 
Những tượng ảnh này được làm với 
chất lượng cao theo mẫu của Italia. 
Hiện đã được trưng bày tạm thời tại 
Garage nhà xứ, xin kính mời quý ông 
bà và anh chị em đến xem. Chúng con 
nhận cung cấp sỉ và lẻ tùy nhu cầu của 
quý ông bà anh chị em. 

Kho tượng sẽ mở cửa sau các thánh lễ 
Thứ Bảy và Chúa Nhật. Rất mong 
được phục vụ quý ông bà và anh chị 
em.  

KHO TƯỢNG THÁNH 

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 


