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.
******

SECOND SUNDAY OF LENT – Weekend 24/25 February

The readings invite us to reflect on the transformative power of seeing more clearly
and listening more deeply.
The love which unites Jesus and the Father is the same love which embraces us.
The readings also point to a call to discernment and a desire to learn about the bless-

ings God showers on us. St Paul asks the powerful question “With God on our side,
who can be against us?” When we recognise that God is for us we are transformed.
Rattanak's story featured this week by Caritas Australia’s Project Compassion gives
us a glimpse into a story of courage and transformation. Rattanak is twenty-nine and
a barber in the village of Poh Krom in south-eastern Cambodia. From fever and becoming ill with polio as a child, Rattanak has some difficulty walking and is profoundly
deaf. Emerging from an isolated world at home in his early twenties, he gained skills
at the Caritas supported Deaf Development Program. He can now use sign language

to communicate and is now running a successful business, supporting himself, his
wife and their new baby.
The program has been one of transformation for Rattanak. He can now understand
and see the world in a whole new way. For Rattanak and other young people in his
community, ‘a just future’ started with community.
Listening to the scriptures today and to Rattanak's story of transformation has the
power to transform us. We can be partners in working for a just future for everyone.
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

ĐÁP CA: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu
dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

SUY NIỆM

Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay năm B Giáo hội
mời gọi chung ta chiêm ngắm Chúa Hiển Dung.
Có lẽ chúng ta đã quen gọi Lễ Chúa Hiển Dung là Lễ Chúa
Biến Hình, tuy nhiên, trình thuật Tin Mừng thánh Máccô
hôm nay cho chúng ta thấy đây không chỉ là việc Chúa
Giêsu biến đổi hình dạng trước mắt ba tông đồ, nhưng đây
là một cuộc mạc khải để củng cố niềm tin cho các ông,
trước khi Chúa Giêsu bước vào con đường thập giá cứu
chuộc nhân loại. Thật vậy, Thiên Chúa mạc khải chính
mình cho nhân loại và làm sáng tỏ cho chúng ta về con
đường cứu độ của Thiên Chúa. Nơi núi thánh linh thiêng
này, Đức Giêsu đã tỏ mình ra và Chúa Cha cùng Thần Khí
Tình Yêu làm chứng cho Ngài: “Đây là Con Ta yêu dấu,
hãy vâng nghe lời Người.”
Không dừng lại ở việc tỏ mình ra cho nhân loại, phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật
II Mùa Chay năm B còn mời gọi chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm tình yêu.
Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe lại cầu truyện, ông Abraham sẵn sàng sát tế
con trai duy nhất để chứng tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và quyền năng
của Người. Và Thiên Chúa đã thấu hiểu lòng của tôi trung Abraham, Ngài đã không
để Isaac phải chết nhưng đã làm cho dòng dõi tôi trung Ngài thành một dòng tộc
hùng mạnh.
Bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Phaolô gửi các tin hữu thành Roma. Thánh Phaolô
nói về tình yêu lớn lao của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại qua việc ban người
con chí ái của mình. Tuy con người đã không đón nhận và giết đi người con duy nhất
của Thiên Chúa Cha, nhưng vì yêu thương chúng ta Thiên Chúa đã biến cái chết của
người con yêu dấu thành ơn cứu chuộc cho hết thảy mọi người. Vậy từ nay những ai
đặt trọn vẹn niềm tin vào tình yêu thí mạng này của Đức Giêsu Kitô, sẽ không bị lên
án và không phải chết. Thật vậy, đây là tình yêu vượt tầm hiểu biết của con người và
nói như thánh Phaolô thì “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được
chúng ta?” Chúa Giêsu đã không kết án con người và Ngài cũng không kết án những
người giết Ngài, nhưng tha thứ vì chúng lầm chẳng biết.
Ước gì khi suy gẫm lời Chúa ngày hôm nay, mỗi người chúng ta được nhắc nhớ về
tình yêu vô đối này của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng để đón
nhận tình yêu này vào nhà mình một cách đặc biệt trong Mùa Chay thánh năm nay.
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: Trước và sau
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn trước.

LỊCH PV CN II MÙA CHAY
24.02.18 Thứ Bảy,
25.02.18 Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay
26.02.18 Thứ Hai,
27.02.18 Thứ Ba,
28.02.18 Thứ Tư,
01.03.18 Thứ Năm, đầu tháng
02.03.18 Thứ Sáu, đầu tháng
03.03.18 Thứ Bảy, đầu tháng
04.03.18 Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới qua đời:
Anna, Anna Trương Thị Thanh
Nhân dịp lễ giỗ:
25.2 giỗ 1 năm Teresa Mầu, giỗ 100 ngày
Giuse Phong, giỗ 49 ngày Anna Hương,
giỗ 49 ngày Anna Giáo, Giuse Khắc, Maria Như, Gioan K. Khoan, Đaminh và Maria, Matta Lý.
Đã qua đời:
Phanxicô Xavie Hữu, Đaminh Bân, Antôn, Teresa, Giuse Tấn, Maria Tam, Phêrô Vân, Phê-rô Toàn, Phê-rô Kiểu, Phê-rô
Thịnh, Giuse, Monica, Tê-pha-nô Kính,
Anna Le, Isave Diện, Anna Tài, Giuse
Thông, 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 con gái trong
chức vụ mới, xin Chúa ban ơn sức khỏe
và sự sáng suốt trong công việc. Xin cho
gia đình luôn bình an.
 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật thứ 70
 Tạ ơn Chúa và Mẹ vì gia đình có công
việc làm tốt.
 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.

THÔNG BÁO

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
Xin mời quý phụ huynh có con em sinh quý ông bà anh chị em.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018
Chào mừng quý thầy cô cùng tất cả các em
học sinh trường Việt Ngữ cũng như Thiếu
Nhi Thánh Thể. Hôm nay chúng ta bắt đầu
năm học mới 2018, thay mặt cộng đoàn
cầu chúc quý thầy cô, quý phụ huynh cùng
tất cả các em một năm mới nhiều niềm vui
và học hành thật chăm chỉ và sẽ đạt được
kết quả tốt trong năm học này.
hoạt TNTT dự buổi họp đầu năm sau
thánh lễ 12.30pm ngày 04.03.18.

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.
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

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
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

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(112018); Giuse Trịnh Xuân Phong, Monica Nguyễn thị Lai và Maria Phạm Thị Mến (02-2019);
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh

Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Quyên tiền bác ái Thư
Tư Lễ Tro……………………..
Hai ngày mùng 1 & 2 tết

$4,455.0
$3,232.0
$941.0
$4,027.0
$5,534.0

