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PROJECT COMPASSION 2018
Mùa chay năm nay bắt đầu vào những ngày cuối cùng
của năm cũ và đón chào năm mới theo truyền thống
dân tộc Việt nam. Trong truyền thống lâu đời của Giáo
Hội và của Dân tộc Việt, xin kêu gọi quý ông bà và anh
chị em đáp lời mời gọi của Hiệp Hội bác ái Úc Châu
“Caritas Australia” chúng ta ăn chay, bố thí và làm
phúc đặc biệt cho chiến dịch tình thương năm này bằng
những việc làm cụ thể như sau: Dành 100% tiền quyên
trong thánh lễ tro vào việc bác ái; xin mỗi gia đình có
hộp tiết kiệm tình thương trong suốt thời gian mùa chay và sẽ gửi lại cho chiến
dịch tình thương từ Chúa Nhật Phục Sinh. Rất mong cộng đoàn chung tay làm
việc tốt lành này.

ASH WEDNESDAY – 14 February
The readings remind us of our Christian service promised at Baptism. The prophet
Joel in the first reading says: “call the people together, summon the community, assemble the elders, gather the children". Today this sounds like a call to live in solidarity and to work together as a community for the common good.
We can feel overwhelmed by the grief, sadness and heartbreaking events that we see
in the daily news cycle. In the first reading the prophet Joel invites us to let our hearts
be broken because when our hearts are broken then there is room for the tender compassion of God to be released in us. Then we might truly be "ambassadors for
Christ" [2 Cor 5: 20-6:2].
The Gospel gives a fuller explanation of how we are to practise prayer, fasting and
almsgiving. Traditionally the season of Lent reminds us of the reasons why we follow
the Gospel teaching: to ensure the poor are fed, the thirsty are given drink and the
poor and outcast are given welcome [Isaiah 58:6-9].
Caritas Australia is the international aid and development agency of the Catholic
Church in Australia. Each Lent, Caritas launches its Project Compassion appeal. This
is a practical way of bringing to life our Christian service. The theme is ‘A Just Future’. Perhaps we could take a moment to visualise what ‘A Just Future’ looks like.
In recognition of this Year of Youth, Project Compassion will feature stories about
young people, who with our support, are working towards a just future for themselves
and their communities.
As we observe our Lenten practices we find ourselves in solidarity with the people
who gather with us on this journey in the communities we serve. It is the spirit of God
who calls us to this faithfulness and in this spirit we are energised by the life and love
of Jesus.
How do we respond to the call from scripture for a "steadfast spirit" of compassion
and kindness for all God’s people and so be ambassadors for Christ?

CHÚA NHẬT VI TN

Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang những khúc ca
mừng con được giải thoát.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa
đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.
ĐÁP CA:

BỆNH PHONG TÂM HỒN

Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
Thời xưa, bệnh phong là một bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm xa lánh. Trong đạo
Do thái, người mắc bệnh phong bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ không được sống
chung với thân nhân trong xóm làng, nhưng bị xua đuổi ra ngoài đồng ruộng, vào
trong rừng núi hay trong sa mạc. Họ phải ăn mặc rách rưới. Đi đến đâu cũng phải
kêu to lên: “Ô uế, ô uế”, cho mọi người biết mà xa tránh. Ai tiếp xúc với người bệnh
phong đều bị coi là ô uế. Ai đụng chạm vào người bệnh phong bị con như mắc tội
rất nặng. Chẳng ai dám đến gần người bệnh phong. Người bệnh như thế, không
những bị những vết thương trên thân xác hành hạ đau đớn mà còn bị những nỗi
đau, nỗi nhục trong tâm hồn dằn vặt khổ sở. Họ bị xã hội khinh khi loại trừ. Họ bị
một mặc cảm chua chát dày vò. Nhân phẩm không được tôn trọng, họ sống mà bị
coi như đã chết. Nhưng chưa chết được, họ vẫn phải tiếp tục sống để chịu những
nỗi đau đớn còn hơn cả cái chết gặm nhấm, thiêu đốt.
Một lần nữa, Đức Giêsu lại vượt qua những biên giới cấm kỵ khi dám đến gần
người bệnh phong. Không những Người đến gần mà còn đưa tay chạm vào thân
mình bệnh nhân. Lòng thương yêu đã khiến Đức Giêsu dám làm tất cả. Vì thương
người bệnh, Đức Giêsu đã bất chấp nguy hiểm bị lây nhiễm, đã bất chấp những
điều bị coi là cấm kỵ của đạo Do Thái.
Chúng ta ai cũng có những mặc cảm đè nặng tâm hồn, những vết thương sâu kín,
những niềm đau khôn nguôi, những nỗi buồn hầu như không ai thông cảm được.
Hãy noi gương người bệnh phong chạy đến với Đức Giêsu. Người sẽ xóa đi những
mặc cảm đè nặng hồn ta. Người sẽ chữa lành những vết thương bao năm gặm
nhấm trái tim ta. Người sẽ xoa dịu những nỗi đau vò xé tâm tư. Người sẽ an ủi
những nỗi buồn phủ kín hồn ta.
Phần ta, hãy biết noi gương bắt chước Đức Giêsu, đừng loại trừ anh em mình ra
khỏi đời sống xã hội. Hãy biết đến với những anh em bị bỏ rơi. Hãy biết an ủi những
anh em đang buồn khổ. Hãy biết tránh cho anh em những mặc cảm nặng nề. Hãy
hàn gắn những vết thương trong tâm hồn anh em. Hãy tôn trọng danh dự và nhân
phẩm của anh em. Hãy giúp cho anh em mình được hòa nhập vào đời sống cộng
đoàn, đời sống xã hội. Nước ta đang quyết tâm thanh toán bệnh phong vào cuối
năm nay. Xứ đạo ta cũng hãy quyết tâm thanh toán bệnh phong trong tâm hồn. Hãy
diệt trừ bệnh phong chia rẽ. Hãy tẩy chay bệnh phong loại trừ. Hãy xóa đi bệnh
phong phân biệt. Hãy phá tan bệnh phong nghi kỵ. Hãy bài trừ bệnh phong kết án.
Nếu ta thanh toán được bệnh phong tâm hồn, thân thể xứ đạo ta sẽ liền da liền thịt,
khuôn mặt xứ đạo ta sẽ hồng hào, rạng rỡ vui tươi phản ảnh được khuôn mặt đích
thực của Đức Kitô.
Lạy Đức Giêsu, xin cứu độ chúng con. Amen

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

trước khi lễ lúc 6.00pm; Khoảng
8.00pm có chia sẻ cầu nguyện với
Lời Chúa.

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

LỊCH PV CN VI TN

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

Mới qua đời: Anna Phạm Thị Mưa và
Giuse

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 cùng TNTT sẽ đổi vào Chúa nhật
25.02.18. Xin quý phụ huynh lưu ý, theo
quy định của Giáo phận Melbourne và
chính phủ Úc chỉ những em thiếu nhi nào
có đơn ghi danh mới được sinh hoạt TNTT
tại Trung Tâm. Vậy xin quý phụ huynh lấy
đơn tại cuối nhà thờ để làm thủ tục cho
con em mình.
Xin mời quý phụ huynh có con em sinh
hoạt TNTT dự buổi họp đầu năm sau thánh
lễ 12.30pm ngày 04.03.18.
Xin quý phụ huynh nhắc nhở và cho con
em mặc đồng phục TNTT trong các thánh
lễ giao thừa và đầu năm.
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 12.30pm
Cùng với việc sinh hoạt trở lại của các em
Thiếu Nhi, Thánh lễ 12.30 sẽ bắt đầu lại
vào Chúa Nhật 25.02.2018. Kính mời cộng
đoàn tham dự.
BAN THỨC ĂN XDTT
Cùng với việc sinh hoạt trở lại của TNTT
25.02 chúng ta cũng chào đón ban bán
thức ăn XDTT. Hy vọng sau những tháng
ngày nghỉ ngơi, quý ông bà và anh chị em
có dồi dào sức khỏe để tiếp tục làm lợi cho
cộng đoàn.
PHIÊN CHỢ XUÂN
Xin cám ơn quý ông bà anh chị em, đặc
biệt quý vị trong ban tổ chức. Phiên chợ
xuân đã mang lại nhiều niềm vui cho cộng
đoàn. Ngoài niềm vui, lợi nhuận mang về
cho của hàng Hoa và Lôtô là trên $3,000.
Một lần nữa xin cám ơn tất cả.
GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Khóa giáo lý hôn nhân của cộng đồng
công giáo Việt Nam Melbourne 2018 sẽ
được tổ chức tại TRUNG TÂM CÔNG
GIÁO HOAN THIỆN VÀO HAI NGÀY:
THỨ BẢY 03.03.18 VÀ 10.03.2018. Xin
các bạn trẻ có nhu cầu đăng ký với hai cha
tuyên úy hoặc anh Trúc chủ tịch ban điều
hành cộng đồng qua điện thoại: 0418 926
986

Nhân dịp lễ giỗ: 10.02 Giỗ 25 năm
Phêrô Nhung; Phêrô và ông bà tổ tiên;
Giỗ 4 năm Maria Đào
Đã qua đời:
Anrê Thâm, Anê Mai, Giuse Mạnh và Anna Màu, Anna, Maria, Isave, Phanxicô;
Augustinô, Maria, Giuse và các linh hồn
tiên nhân; linh hồn ông bà nội ngoại hai
bên, 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 cùng xin ơn bình an
10.02.18 Thứ Bảy, Thánh Scholastica
cho gia đình
trinh nữ. Lễ nhớ
 Tạ ơn Chúa cho tai qua nạn khỏi
11.02.18 Chúa Nhật Thứ VI TN
 Xin cho một gia đình được bình an sáng
12.02.18 Thứ Hai,
suốt trong mọi quyết định
13.02.18 Thứ Ba,
14.02.18 Thứ Tư, Lễ Tro, giữ chay và  Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban
kiêng thịt (có hai thánh lễ 10.00am và trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng
7.00pm)
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp
LƯU Ý
nhất và yêu thương.
15.02.18 Thánh lễ Giao Thừa 8.30pm
16.02.18 Thánh lễ tân niên cầu bình an
năm mới 8.00pm
17.02.18 Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên
8.00pm Ngoài tường tưởng niệm. 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
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); Giuse Trịnh Xuân Phong,
Monica Nguyễn thị Lai và Maria Phạm Thị Mến (02-2019); Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh

KHO TƯỢNG THÁNH
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.
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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Dâng cúng XDTT.………….
Tiền rượu……………………..

$4,250.0
$1,795.0
$770.0
$1000.0
$160.0

