
 

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 ***** 
 

The central themes of today’s readings are the im-
portance of hospitality in Christian life and the ne-
cessity of listening to God before acting. Jesus wel-
comed and tended to the needs of all, reflecting in 
his actions the very hospitality of God. The key to 
the Christian life is SETTING PRIORITIES: Jesus 
Christ first, then everything else. The only way real-
ly to learn that lesson is to spend some time every 
day, “sitting at the feet of Jesus.” Today’s first read-
ing describes how Abraham and Sarah’s hospitality 
to strangers was rewarded by God. The Gospel pas-
sage describes how Martha, a true child of Abra-
ham, wanted to extend the traditional generous hos-
pitality of her people to Jesus, the true Messiah, by 
preparing an elaborate meal for him, while her sister 
Mary spent her time in talking to him and listening 
to him. Presenting Martha as a dynamo of action and Mary as a true listener to the 
word of God, today’s Gospel invites us to serve others with Martha’s diligence, after 
recharging our spiritual batteries every day by prayer – listening to God and talking to 
God – as Mary did. We are able to minister truly to the needs of others only after wel-
coming God’s Word into our hearts and minds.  
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SUY NIỆM 
 (Trích dẫn từ ‘Như Thầy Đã Yêu’) 

 

Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của 
Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn 
khủng hoảng đức tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên 
đại học. 
Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh 
bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris. Đứng cuối 
nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quì cầu 
nguyện cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Đến gần, chàng 
sinh viên mới nhận ra người đang cầu nguyện ấy không 
ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Anh đứng lặng lẽ 
một lúc để theo dõi cử chỉ của nhà bác học. Và khi vừa 
đứng lên ra khỏi giáo đường, người sinh viên đã theo 
gót ông về cho đến phòng làm việc của ông. 
Thấy chàng thanh niên đang đứng trước cửa phòng với 
dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên tiếng hỏi: 

- Anh bạn trẻ, anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không? 
Chàng thanh niên đáp một cách nhỏ nhẹ: 
- Thưa thầy, con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép 
thầy cho con hỏi một vấn đề liên quan đến đức tin! 
Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn: 
- Anh lầm rồi, đức tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp anh điều gì, tôi 
cũng cảm thấy hân hạnh lắm? 
Chàng sinh viên liền hỏi: 
- Thưa thầy, có thể vừa là một bác học vĩ đại, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình 
thường không? 
Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy 
xúc cảm, ông trả lời: 
- Con ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi! 
Chúa phán: “Marta, Marta! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một 
chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Phần 
tốt nhất ấy chính là ở bên cạnh Chúa, lắng nghe Chúa nói, và cầu nguyện với Chúa.  

CHÚA NHẬT XVI TN  
ĐÁP CA:     Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời 
Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

20.07. 19 Thứ Bảy 
21.07.19 Chúa Nhật XVI TN 
22.07.19 Thứ Hai, Thánh nữ Maria 
Magđalêna. Lễ Kính 
23.07.19 Thứ Ba,  
24.07.19 Thứ Tư,  
25.07.19 Thứ Năm, Thánh Giacôbê Tông 
Đồ. Lễ kính 
26.07.19 Thứ Sáu, Thánh Joachim và 
Thánh Anna, Song thân Đức Maria. Lễ 
nhớ 
27.07. 19 Thứ Bảy 
28.07.19 Chúa Nhật XVII TN 
 
LƯU Ý: Thứ Hai 22.07.19 sẽ không có 
thánh lễ 10.00am như thường lệ, nhưng có 
lễ 7.00pm. 
 

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 XVI TN 

Mới Qua đời:  

Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, 
Nhân dịp lễ giỗ:  
14.7 Micae Chấn, 18.7 Micae Phú, Lu-i, 
19.7 Maria, 21.7 An-tôn Cập, 21.7 Maria 
Phượng, 22.7 Vincent, Madalena, 23.7 
Maria Nhuộm, Anna, Giuse, Giuse 
Nhuần.  
Đã qua đời:   
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh,  Phao-lô 
Ngọc, Giuse, Maria,Phê-rô Tài, 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 

 Tạ ơn Chúa 40 năm thành hôn; cầu 
bình an cho toàn thể gia đình. 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những ơn 
lành đã được 

 Tạ ơn vì gia đình được bình an; xin cho 
các con ngoan ngoãn 

 Xin ơn chữa lành và bình an cho gia 
đình 

 Xin ơn trở lại vơi Chúa 
 Xin ơn chữa lành cho con gái bị viêm 

màng não và xin ơn 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.  

 

THÔNG BÁO 

CHÀO MỪNG CÁC EM THIẾU NHI 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG VÀ 
CÁC EM THIẾU NHI THÁNH THỂ 
BẮT ĐẦU HỌC KỲ III. XIN QUÝ PHỤ 
HUYNH ĐƯA ĐÓN CÁC EM ĐÚNG 
GIỜ. 

 

TRONG NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY TẠI 
TRUNG TÂM, MỘT XE HƠI BỊ ĐẬP 
CỬA VÌ THẤY TRONG XE CÓ ĐỒ 
DÙNG. VẬY XIN QUÝ ÔNG BÀ VÀ 
ANH CHỊ EM LƯU Ý - KHI ĐI CÁC 
THÁNH LỄ TỐI VUI LÒNG KHÔNG ĐỂ 
LẠI BẤT CỨ VẬT DỤNG GÌ TRONG 
XE, KẺO KẺ XẤU SẼ ĐẬP PHÁ XE ĐỂ 
LẤY. CÁCH ĐÂY KHOẢNG HAI NĂM 
CHÚNG TA ĐÃ TỪNG BỊ ĐẬP BA 
CHIẾC XE VÀO LỄ TỐI THỨ BẢY. 

 

LƯU Ý VIỆC LÀM CHỖ ĐẬU XE 

Kính thưa cộng đoàn, trong khoảng mười 
tuần tới đây. Công ty xây dựng sẽ bắt đầu 
việc làm chỗ đậu xe cho chúng ta, vì vậy 
chắc chắn sẽ có những bất tiện trong việc 
đậu xe, đặc biệt là thánh lễ 10.00am Chúa 
Nhật. Rất mong quý ông bà anh chị em đi 
xe chung hoặc chuyển sang đi các lễ khác, 
đặc biệt là thánh lễ 5.00 chiều Chúa Nhật.  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$2775.0 
$1844.0 
$769.0 
$00.0 

$700.0 
 

  

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 quý cha tuyên úy 
hoặc ban đại diện Cộng đồng công 
giáo Việt Nam TGP Melbourne. 

CHƯƠNG TRÌNH SINH 
HOẠT CỘNG ĐỒNG 


