
 

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 ***** 
 “Prayer doesn’t change God; it changes me.” A colleague asked C.S. Lewis if 
he really thought he could change God with his prayer for the cure of his 
wife’s cancer. Lewis replied: “Prayer doesn’t change God; it changes me.” 
William McGill summed it up this way. “The value of persistent prayer is not 
that God will hear us but that we will finally hear God.” Keep in mind that Je-
sus has taught us to address God as Father.  A loving Father listens to his 
child, but does not blindly endorse every request.  Instead, the loving Father 
provides what is needed, including discipline. Bishop Sheen has this comment 
on prayer: “The man who thinks only of himself says prayers of petition. He 
who thinks of his neighbour says prayers of intercession. He who thinks only 
of loving and serving God says prayers of abandonment to God’s will, and that 
is the prayer of the saints.” To pray is not to impose our will on God but to ask 
God to make us open to His will; in other words, we pray not to change God’s 
mind but for God to change ours. The Our Father is the “summary of the 
whole Gospel” (Tertullian) and it is the “perfect prayer” (St. Thomas Aqui-
nas). “The Lord’s Prayer is the most perfect of prayers… In it we ask, not only 
for all the things we can rightly desire, but also in the sequence that they 
should be desired. This prayer not only teaches us to ask for things, but also in 
what order we should desire them.” (St. Thomas Aquinas, as quoted 
in Catechism of the Catholic Church, #2763)  
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SUY NIỆM 
 Tin Mừng Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ 
và tất cả những người tin Chúa một phương cách cầu nguyện. Và lời cầu nguyện này 
đã được lưu truyền và trở thành lời cầu nguyện quen thuộc hằng ngày được gọi là 
“Kinh Lạy Cha.” Lời kinh thân thương, thông dụng đến nỗi tất cả những người xưng 
mình là “tín hữu” đều thuộc lòng và cầu nguyện không ngừng - không phân biệt về sự 
khác biệt “thần học” hay giáo phái. 

Dụ ngôn tiếp theo lời kinh Lạy Cha trong Tin Mừng còn nhấn mạnh và làm sáng lên 
tinh thần cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Thật vậy, Chúa Giêsu, 
qua dụ ngôn bảo đảm với các môn đệ rằng, những lời nguyện xin ơn nhất định sẽ 
được Thiên Chúa đón nhận. Điều quan trọng trong cầu nguyện là niềm tin xác tín và 
sự cầu nguyện liên lỉ, thêm vào đó là  thái độ thành khẩn và quyết tâm trong cầu 
nguyện. 

Tuy nhiên, dụ ngôn dạy chúng ta cầu nguyện liên lỉ một cách tự nhiên và hướng đến 
tha nhân, chứ không phải là cố gắng nài nỉ một cách ích kỷ cho bản thân và như cầu 
của riêng mình. Thật vậy, ta thấy lời cầu xin trong dụ ngôn là hướng đến tha nhân, vì 
nhu cầu của người bạn và hơn thế nữa trong văn hóa của người Do Thái lúc bấy giờ, 
khi bạn đến nhà, thì lòng hiếu khách buộc chủ nhà phải tiếp đãi khách. Người cầu xin 
trong dụ ngôn đã không thực sự làm phiền người hàng xóm vì nhu cầu của anh ta 
ngay trong lúc nửa đêm, nhưng anh đã làm điều đó vì nhu cầu của khách. Anh ta cần 
sự giúp đỡ để có thể chu toàn trách nhiệm và nghĩa vụ làm chủ nhà. 

Vậy lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, chắc chắn sẽ được chấp nhận khi ý chỉ cầu 
nguyện hướng đến tha nhân. 

Trong Tin Mừng hôm nay còn dạy chúng ta một điểm hết sức quan trọng, đó là Thiên 
Chúa chính là cha chúng ta. Ngài không phải là những người cha không hoàn hảo 
giống như những người cha ở thế gian, nhưng Ngài là người Cha nhân hậu tốt lành và 
đầy quyền năng. Vì Ngài là người Cha trọn hảo, nên chắc chắn Ngài sẽ dành những 
điều hay, điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Ngài sẽ cho chúng ta trước khi chúng ta 
xin nếu đó là điều tốt cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta cầu mà chưa được thì có thể 
vì Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta nên Ngài đã không ban hoặc chưa ban điều 
chúng ta muốn. 

Lạy Chúa xin cho con muốn điều Chúa muốn và yêu điều Chúa muốn xảy ra trên cuộc 
đời của chúng con. Tắt một lời, xin cho ý Cha được thể hiện. Amen 

CHÚA NHẬT XVII TN  
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó 
chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Ha-lê-lui-a.   



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

27.07. 19 Thứ Bảy 
28.07.19 Chúa Nhật XVII TN 
29.07.19 Thứ Hai, Thánh nữ Martha. Lễ 
nhớ 
30.07.19 Thứ Ba,  
31.07.19 Thứ Tư, Thánh Ignatiô Loyôla 
linh mục. Lễ nhớ 
01.08.19 Thứ Năm, Thánh Anphongsô 
Maria Deliguori, giám mục tiến sĩ hội 
thánh. Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu 
Thế. Lễ nhớ 
02.08.19 Thứ Sáu đầu tháng 
03.0. 19 Thứ Bảy đầu tháng 
04.08.19 Chúa Nhật XVIII TN 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Micae Năm (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 XVII TN 

Mới Qua đời:  

Phê-rô Ngọc  
Nhân dịp lễ giỗ:  
28. Giuse Hà, 30.7 giỗ 1 năm Matta Kiều, 
4.8 Giuse Cường, 8.8 Phao-lô Khấn 
Maria, Gioan, Micae Năm, Gioan Baotixi-
ta Thụy, 
Đã qua đời:   

Phaolô Ngọc, Maria và Giuse; Giuse Vấn, 
Phaolô Trung và Maria Kim Ánh;  Maria 
Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh,  Phan-
xico Ấm, Anna Hơn, Maria Dung, Maria 
Yến, Phê-rê Chức, Phê-ro Qui, Anna Nhi, 
Gioan Binh, Anna Tam, Vincent Tiến, 
Anna, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
không ai biết đến, các linh hôn thai nhi, 
các linh hồn .  

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin tạ ơn vì hông ân Chúa ban 
 Tạ ơn vì được bình an mạnh khỏe 
 Tạ ơn nhân bổn mạng hai thánh Gioan 

Kim và Anna 
 Xin ơn Chữa lành 
 Xin ơn vững mạnh trong khó khăn và 

xin cho các cháu siêng năng đạo đức 
 
 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 

 

LƯU Ý VIỆC LÀM CHỖ ĐẬU XE 

Kính thưa cộng đoàn, trong khoảng mười 
tuần tới đây. Công ty xây dựng sẽ bắt đầu 
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.  

 

Trong tuần tới, các ngày trong tuần xin 
cộng đoàn không đậu xe hay đi lại trong 
phạm vi đã vẽ trong hình. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,090.0 
$1,758.0 

$882.0 
$1,300.0 

$300.0 
$90.0 

 

  

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 


