
  

CHIẾN DỊCH TÌNH THƯƠNG 

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. 

 

FIRST SUNDAY OF LENT – 17/18 February 
 
All our readings today remind us of the faithfulness of God and God’s desire that we partici-
pate and be in relationship with all creation.  
The second reading from the first letter of St Peter highlights Jesus' mission: to lead us to God.  
In the Gospel story of the tempting of Jesus in the desert, a version of which is proclaimed 
every year on this first Sunday of Lent, we learn of Jesus'  'stay’ in the wilderness. In biblical 
times the wilderness or the desert is often 'code' for a time of searching, even challenge. If we 
think about the desert, we imagine a dangerous place, a lonely place where people get lost and 
confused. The wind blows and the whole landscape changes. It is also the place where our 
God who is ever faithful and always present speaks into our hearts in the silence and loneli-
ness of our own desert experiences.  
The Caritas Australia Project Compassion story this week tells us of Janaki. Her story sug-
gests that she too has experienced a time of wilderness in her life. She grew up in a world of 
poverty and disadvantage in Nepal and was forced to marry at an early age. 
Janaki made a number of choices that put her on the path to a better future. She joined a youth 
club where she took part in training and was encouraged to follow her dream of having her 
own sewing business. She took a loan from the youth club to purchase her first sewing ma-
chine and two years on, Janaki is living a life of independence and influence. She has 11 sew-
ing machines and is running her own business, as well as teaching others how to sew. She is 
considered a role model in the community.  
Janaki was committed to following her dream of having her own business. With the support-
ive relationships of Caritas Australia's partners, Caritas Nepal and Ekata Foundation Surkhet, 
Janaki gained the confidence and the skills that empowered her to support herself and her fam-
ily. In the words of her mother Khima, “due to her we are able to live a happy life.”  
The Project Compassion theme is 'A Just Future'. For Janaki and others in her community, a 
just future started with empowerment.  
Janaki's story reminds us of the words of Pope Francis when speaking to young people he 
said, ‘let us not be satisfied with a mediocre life. Be amazed by what is true and beautiful, 
what is God.'  
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 SUY NIỆM 
Chúng ta vẫn còn trong ba ngày tết của dân tộc, 
chắc chắn niềm vui và sức sống của năm mới vẫn 
đang dâng trào trong tâm hồn và thể xác. Tuy nhiên, 
phụng vụ Giáo hội công giáo đã bước vào Chúa 
Nhật thứ nhất Mùa Chay nên Giáo hội nhắc nhở 
chúng ta qua các bài đọc về sự trung thành tuyệt đối 
của Chúa vào giao ước, nhưng Thiên Chúa đòi hỏi 
chúng ta phải có trách nhiệm và vài trò trong việc 
sống, thực hiện giáo ước này. 
Thật vậy, Chúa Giêsu xuống thế làm người để dẫn 
chúng đến cùng thiên Chúa Cha. Mở đầu cho sứ vụ 
này, Tin Mừng kể lại cho chúng ta biết Đức Giêsu 
đã tự nguyện vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện. 
Hoang địa hay sa mạc là một hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh và trong truyền 
thống Giáo Hội. Nơi đây nhắc nhớ chúng ta cuộc tập luyện và chiến đấu thiêng liêng. 
Thật vậy, từ thời tổ phụ Abraham cho đến thời Moisê Thiên Chúa đã nhiều lần tuyển 
chọn và kêu gọi dân. Dẫn đưa dân qua ách nô lệ, vào sa mạc thanh luyện dân. 
Kinh nghiệm trong sa mạc, nơi cô tịch đầy những khó khăn mà con người phải 
chống chọi với như các sức mạnh tự nhiên là nóng lạnh của thời tiết, sự khan hiếm 
thức ăn .v.v… đã làm lộ ra những khao khát và cám dỗ sâu thẳm trong lòng người. 
Tin Mừng thánh Mác Cô ngày hôm nay chỉ nói rất ngắn gọn: “Sau khi Đức Giê-su 
chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn 
mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ 
Người” Tuy nhiên, Tin Mừng Thánh Mátthêu nói cho chúng ta rõ ràng chi tiết hơn 
về những cám dỗ này. Chúng ta có thể lược tóm những cám dỗ này vào ba nhu cầu 
căn bản của đời sống con người chúng ta hôm nay: Thức ăn, danh vọng và quyền. 
Trong những ngày đầu xuân và cũng là ngày của đầu Mùa chay, mùa mà mỗi người 
Kitô hữu được mời gọi sống vui vẻ trong niềm tin và tín thác vào Chúa, nhưng 
không bao giờ được quên tỉnh thức, tập luyện và chiến đấu chống lại bản tính con 
người yếu đuối. Vậy mỗi người chúng ta đã ý thức và sẵn sàng cho mùa chiến đấu 
này như thế nào? Ước gì lời Tin Mừng hôm nay nhắc nhở và thúc đẩy mỗi người 
chúng ta sống lời rao giảng và mời gọi của Đức Giêsu qua thánh sử Tin Mừng 
Máccô: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối 
và tin vào Tin Mừng.”  

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín / đối với ai giữ 
giao ước của Ngài.  

TUNG HÔ TIN MỪNG: Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi 
lời miệng Thiên Chúa phán ra.    



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

17.02.18 Thứ Bảy, Mùng hai tết cầu cho 
ông bà tổ tiên 

18.02.18 Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay và 
cũng là mùng ba tết xin thánh hóa công 
ăn việc làm 
19.02.18 Thứ Hai,  
20.02.18 Thứ Ba,  
21.02.18 Thứ Tư,  
22.02.18 Thứ Năm, Lập tông tòa Thánh 
Phêrô. Lễ kính. 
23.02.18 Thứ Sáu,  

24.02.18 Thứ Bảy,  

25.02.18 Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay  

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 

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 I MÙA CHAY 

Mới qua đời: Giuse Quân, Mar ia Nhu, Tê-
rê-sa Ngọc, Giuse, 2 Phêrô 

Nhân dịp lễ giỗ: 14.2 Gia-cô-bê Mạnh, 28 tết 
An-rê Phương, mồng 1 tết An-rê Lang, 9.2 
Augustino, Maria, Giuse, Anna Tài, Phê-rô 
Kỳ, Gioan Sinh, An-tôn Hòa, Giuse Lập, Phê-
rô Châu, Teresa Nhi, Anna Maria Giáo.  
 
Đã qua đời:   
Têphanô Kính, Anna Lệ, Ysave Diện, Anna 
Tài, Giuse Thông, An-tôn Bình, Maria Băng, 

lm Phao-lô Thạch, 3 Anna, Gioan B. An-tôn, 
Ca-mê-lô Phao-lô Ngọc, Catarina, Simon, An-

tôn, 2 Matta, Gioan, Giuse Nghi, Anna Liễu, 
Giuse Phong, Anna Hương, Giuse Phụ, Teresa 

Hốt, Giuse Lập, Giuse Phước, Giuse Nhật, 
Giuse Chán, Giuse Chiên, Giuse Cứu, Teresa. 
Phi-líp Trúc, An-tôn Ngộ, Maria Thọ, Simon 

Thích, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, Phao-lô Tống, 
Isave Lành, Maria Madalena, Phan-xi-cô Xa-

vie, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, 3 Phê-rô, Te-
resa Hợi, Phê-rô Cầm, 8 Anna, 9 Maria, 6 

Giuse, Maria, 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 cho cháu thi được kết 
quả tốt 

 Cầu nguyện cho Lý Quốc Phong được bình 
an và ơn chữa lành 

 Xin bình an trong năm mới 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho gia đình 
được bình an 

 

 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.  

 
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. 
 
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. 
 
THANH TẨY TRẺ EM 11.00Am THỨ 
BẢY 24.02.2018 
Xin quý cha mẹ có con em muốn được 
thanh tây vào thứ bảy cuối tháng hai nộp 
đơn cho hai cha trong tuần này. 
 
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 

THÔNG BÁO 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,855.0 
$1,761.0 

$860.0 
$1000.0 

 

  

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 


