
TIỆC GÂY QUỸ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TOÀN QUỐC 
Trong năm nay, Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc Châu sẽ tổ chức tại Miền Tây 
Nước Úc – Thành Phố Perth từ ngày 08 -11 tháng 12. Đây là chương trình 
được tất cả các địa phận trên toàn Úc Châu hết lòng ủng hộ, hứa hẹn sẽ là 
điểm hội tụ lý tưởng và có sức thu hút giới trẻ toàn quốc. Đại hội cũng sẽ là 
nơi để tất cả các bạn trẻ thuộc mọi sắc tộc có thể cùng nhau, chia sẻ và sống 
niềm tin vào Thiên Chúa trong giai đoạn thử thách của Giáo Hội chung và 
Giáo Hội Úc Châu nói riêng. 
Giới trẻ công giáo Việt Nam là nhóm trẻ có lòng tin vững vàng và sinh hoạt 
rất nhịp nhàng của tổng giáo phận Melbourne, nên được quý giám mục, linh 
mục và những người trong ban tổ chức khuyến khích đặc biệt và mời gọi tham 
gia những ngày đại hội giới trẻ toàn quốc này. 
Vì đây là chương trình hết sức ý nghĩa và quan trọng, nên các bạn trẻ của cộng 
đồng sẽ tổ chức tiệc gây quỹ ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại Happy Receptions 
để ủng hộ thêm về lộ phí cho các bạn trẻ Việt Nam trong tổng giáo phận đi đại 
hội giới trẻ lần này. 
Hiện tại, chúng con đã nhận vé tiệc và vé xổ số để phân phát đến quý ông bà 

và anh chị em. Xin mọi người ủng hộ cho việc gây quỹ này đặc biệt này. 

 

***** REFLECTION ***** 
 

A scribe asked Jesus a very basic religious question: “What should I do to in-
herit eternal life?” In answer to the question, Jesus directed the Scribe’s atten-
tion to the Sacred Scriptures. The Scriptural answer is “love God and express 
it by loving your neighbor.” However, to the scribe, the word “neighbor” 
meant another scribe or Pharisee – never a Samaritan or a Gentile. Hence, the 
scribe insisted on a clarification of the word “neighbor.” So Jesus told him the 
parable of the Good Samaritan. The parable clearly indicates that a “neighbor” 
is anyone who needs help. Thus, the correct approach is not to ask the question 
“Who is my neighbor?” but rather to ask, “Am I a good neighbor to others?” 
The first reading, taken from the Book of Deuteronomy, reminds us that God 
not only gives us His Commandments in Holy Scriptures, but that they are al-
so written in our hearts so that we may obey them and inherit eternal life with 
God. The refrain for today’s Responsorial Psalm (Ps 69) condenses the lessons 
of the three readings in a single memorable promise, “Turn to the Lord in your 
need, and you will live.” In the second reading, St. Paul reminds the Colos-
sians, and us, that just as Christ Jesus is the “visible image of the invisible 
God,” so our neighbors are the visible image of Christ living in our midst. Je-
sus, the Heavenly Good Samaritan, gave us a final commandment during the 
Last Supper, “Love one another as I have loved you,” because the invisible 
God dwells in every human being.  
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SUY NIỆM  
(Trích Yêu Rồi làm-Thiên Phúc) 

Trong Tin Mừng người Samaria nhân hậu đã sống luật yêu thương một cách tuyệt vời, đó 
là “yêu bằng việc làm”. Yêu không chỉ trên đầu môi chót lưỡi, rồi phủi tay không làm gì cả, 
mà yêu chính là “miệng nói tay làm”,làm thực sự với hết khả năng của mình. Những việc làm 
cụ thể thường hùng hồn hơn những lời nói suông. Con đường dài nhất là con đường từ trái tim 
đến đôi tay. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó: “Hãy đi và làm như vậy”.Pascal 
đã nói: “Khuyết tật lớn nhất của một người là phục vụ quá ít cho những kẻ họ yêu thương”. 

Sở dĩ người ta không dám làm một cái gì đó cho những người anh em, là vì họ không có can 
đảm vượt qua nỗi sợ. 

Sở dĩ thầy tư tế và thầy Lêvi “tránh qua bên kia mà đi” là vì các thầy sợ ô uế khi đụng vào xác 
chết, sợ bọn cướp còn ẩn nấp đâu đây, sợ rắc rối phiền hà đến bản thân. 

Sở dĩ chúng ta không dám làm một cái gì đó cho người anh em khi họ cần giúp đỡ, là vì chúng 
ta sợ phải thiệt thòi, sợ tốn công sức, sợ mất thời gian, sợ phải trả giá, sợ đụng đến sự an toàn, 
tiện nghi của mình. Chúng ta muốn được yên thân! Thầy tư tế và thầy Lêvi đã tự hỏi: “Điều gì 
sẽ xảy ra cho tôi, nếu tôi dừng lại và săn sóc người anh em bị đánh nhừ tử?”Trái lại, người 
Samaria đã đảo ngược câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho người anh em bị đánh nhừ tử, nếu tôi 
không dừng lại và chăm sóc người ấy?”Người Samaria tốt lành đã xả thân vào một hành động 
vị tha đầy nguy hiểm. 

Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Yêu thương là hy 
sinh, là quên mình, là hiến thân phục vụ tha nhân: Kahil Gibram có một câu nói chí tình: “Bạn 
cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho 
đi”.Càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất chính mình. Càng co cụm trong vỏ ốc ích 
kỷ của mình, con người càng chết dần mòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân, con 
người càng vong thân. 
 Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể được lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi 
xuống phục vụ tha nhân. Con người chỉ thành đạt thực sự, con người chỉ thực sự là người khi 
họ dám sống chết cho anh em. 
Người tín hữu Kitô chỉ thực sự là con Chúa khi họ dám tiêu hao vì người khác. Mẹ Têrêxa 
Calcutta nói: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình”. 
Yêu rồi làm. Khi đã yêu rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì cho người anh em. Khi đã yêu rồi 
chúng ta sẽ có sáng kiến để xả thân vì mọi người, nhất là những người nghèo hèn đau khổ. Khi 
đã yêu rồi, chúng ta sẽ biết cách làm cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người 
bạn tốt, chỉ cần chúng ta dám dừng lại, đến gần và cúi xuống trước anh em. 
Lạy Chúa, cuộc sống đạo của chúng con sẽ trở nên phù phiếm nếu cái cốt lõi của đạo là yêu 
thương chỉ là điều phụ thuộc. Xin đừng để chúng con loay hoay với những tính toán ích kỷ; 
chai đá, dửng dưng trước những khổ đau của anh em. Nhưng xin dạy chúng con biết chạnh 
lòng xót thương và giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con. Amen  

CHÚA NHẬT XV TN  
ĐÁP CA:   Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn khởi vui tươi.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống ; Chúa có 
những lời đem lại sự sống đời đời. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

13.07. 19 Thứ Bảy 
14.07.19 Chúa Nhật XV TN 
15.07.19 Thứ Hai, Thánh Bônaventura, 
giám mục, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ 
16.07.19 Thứ Ba,  
17.07.19 Thứ Tư,  
18.07.19 Thứ Năm,  
19.07.19 Thứ Sáu,  
20.07. 19 Thứ Bảy 
21.07.19 Chúa Nhật XVI TN 
 
LƯU Ý: DO CÁC CHA ĐI VẮNG NÊN 
SẼ KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ 
NGÀY THƯỜNG THỨ 2,3,4. SẼ CÓ 
THÁNH LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ TỪ 
THỨ NĂM 18.07.19 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Micae Năm (07.19) Madalena Sửu và Antôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); 
Giuse Hùng Cường; Phêrô Đường; Giuse Bộ (8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse 
Minh; Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19); Micae Tuấn, Maria Tuất, Giuse Quyền (11.19) Phêrô 
Linh (12.19) Vincent Trung (01.20) F.x Hữu (02.20) Giuse Peter Trần (02.20) Phaolô Tương 
(3.20) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.20) Maria Vụ (4.20)  Michel Phú (4.20) Gioan Baotixita 
Phúc (5.20) Giuse Liêng (07.20) 

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 

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

   

LỊCH PV TUẦN XV TN 

Mới Qua đời:  

Đominico Hoàng Văn Phú mới qua đời tại 
Mỹ 
Nhân dịp lễ giỗ:  
11.7 Vicente Phaolo Vinh; Isave Đượm, 
13.7 Nguyễn Văn Hy ,28.7 Marek 
Piechocki. 

Đã qua đời:   
Maria và Phero; Phanxico Hải, Maria 
Phước, Maria Hương, Rosa Huệ, Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh,  Maria– Phêrô và  2 linh 
hồn Vicent,các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn không ai biết đến, các linh hồn 
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội, các 
linh hồn.  

Các ý cầu nguyện khác 

-Xin cho giấy tờ được thuận lợi 
-Xin ơn vượt qua khó khan, xin ơn như ý 
nguyện và cho con cái siêng năng sống 
đạo. 
-Xin Thánh Giuse và Đức Mẹ chuyển cầu 
cho mau sang được Shop. 
-Xin ơn bình an 
-Xin cho công việc làm ăn tốt đẹp và cuộc 
sống bình an thịnh vượng 
-Xin Chúa chomau bình phục sau ca mô 
-Xin cầu nguyện cho con học thi làm bài 
tốt và tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban nhiều  
hồng ân 
 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 

HAI CHA TUYÊN ÚY SẼ ĐI VẮNG 
TỪ NGÀY THỨ HAI 08.07.19 CHO 
ĐẾN THỨ NĂM 18.07.19 NÊN SẼ 
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ CÁC NGÀY 
TRONG TUẦN. 

THỨ BẢY 13.07.19 KHÔNG CÓ 
THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG 3.00PM 
NHƯ THƯỜNG LỆ, NHƯNG CÓ 
THÁNH LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO 
VÀO LÚC 4.15PM VÀ LỄ 7.00PM 
NHƯ THƯỜNG LỆ 

CHÚA NHẬT 14.07.19 CÓ HAI 
THÁNH LỄ 10.00AM & 5.00PM 

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG & 
THIẾU NHI THÁNH THỂ NGHỈ HỌC 
KỲ II 

Trường Việt Ngữ La Vang sẽ nghỉ học kỳ 
II từ Chúa Nhật 30.06.19 và tiếp tục học kỳ 
III vào ngày 21.07.19. Xin quý phụ huynh 
ghi nhớ để đưa đón con em đúng giờ. 

TNTT cũng nghỉ học kỳ II hai Chúa Nhật 
7&14 tháng 7.2019  

LƯU Ý: 

Chúa Nhật ngày 7 và 14 tháng 7 sẽ không 
có thánh lễ 12.30pm như thường lệ. 

TNTT GÂY QUỸ 

Để gây quỹ phục vụ các em thiếu nhi trong 
các sinh hoạt và sự kiện của TNTT sứ đoàn 
Tôma Thiện, các em sẽ bán thức ăn sau 
thánh lễ 10 sáng ngày 14-07-2019. Rất 
mong cộng đoàn quảng đại ủng hộ các em 
trong việc gây quỹ này. 

VIỆC PHỔ BIẾN CÁC TÀI LIỆU 

Gần đây có những tài liệu đạo đức: như 
sách kinh nguyện, ảnh tượng… được phổ 
biến bằng cách đặt dưới chân tượng Đức 
Mẹ phía cuối nhà thờ.   

Lưu ý trước khi phổ biến tất cả những 
tài liệu nói trên, phải được sự đồng ý của 
các cha Tuyên Úy. 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……………... 
Dâng cúng XDTT …………. 
Đám tang………………….. 
 

$4,060.0 
$1,647.0 

$784.0 
$1,300.0 
$1,500.0 

$300.0 
 

  

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 

 

Khóa Đào Tạo Giảng Viên Giáo Lý 
Tân Tòng:  

Cộng Đồng Công Giáo VN TGP Melbourne 

sẽ tổ chức khóa Đào Tạo Giảng Viên Giáo 

Lý Tân Tòng vào thứ bảy 17/08/19, 

24/08/19 & 31/08/19 từ 9:00am – 

4:30pm tại Giáo Xứ St. Margaret Mary’s – 

51 Mitchell St, Brunswick North. Hạn chót 

ghi danh là Chúa Nhật 04/08/19. Mọi chi 

tiết xin liên lạc với cha tuyên úy. 
 

Họp Đại Hội Xóm Giáo II 

Xin mời quí vị trưởng và phó xóm giáo, 

tham dự phiên họp đặc biệt  tại nhà xứ, 

lúc 7:30pm (sau thánh lễ) vào tối thứ 

năm  ngày 18/07/2019. Mong quí vị hiện 

diện đông đủ. 


