
 

CẢM ƠN & CHUẨN BỊ NĂM TÀI CHÁNH MỚI 

Quý ông bà và anh chị em quý mến, 

Trước hết, con đại diện cộng đoàn và thay lời cho ban thường vụ cảm ơn đến quý ông 
bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp tiền của và công 
sức cho việc xây dựng cộng đoàn trong nhiều năm qua. Đặc biệt trong năm tài chánh 
vừa qua, quý ông bà và anh chị em đã rộng tay đóng góp xây dựng nhà Chúa rất cụ 
thể qua bì thư dâng cúng của cộng đoàn. Xin Chúa ghi công và ân thưởng cho sự 
quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Ngài cũng chúc lành trên gia đình và 
bản thân tất cả quý vị theo lòng nhân ái vô biên của Ngài.  

Trong những tuần tới đây, chúng con xin được hoàn trả lại số tiền cộng đoàn đã mượn 
của quý ông bà và anh chị em hai năm trước đây. Vậy xin quý ông bà và anh chị em 
liên hệ hai cha tuyên úy để nhận lại tiền đã cho vay. Chúng con xin được hoàn trả tất 
cả, kể cả những ai cho mượn 3 năm. Chúng con mong sẽ hoàn tất việc trả nợ để tiện 
báo cáo tình hình tài chánh của cộng đoàn đến quý ông bà và anh chị em. 

Xin mời quý ông bà và anh chị em vui lòng nhận bì thư dâng cúng cho năm tài chánh 
mới 2019-2020, sau các thánh lễ Chúa Nhật từ tuần XX TN (18.09.2019). Nếu quý 
ông bà và anh chị em muốn thay đổi hay đăng ký đóng góp, xin vui lòng cho chúng 
con biết trước ngày này. 

***** Reflection ***** 
One of the themes running through the gospels is that wealth can be an obstacle to entering 
fully into relationship with God. It is not wealth in itself that is problematic but rather valuing 
material riches above everything else and the constant desire to accumulate more and more. 
We have the story of the rich young man who asks Jesus what he must do to inherit the king-
dom and Jesus tells him to sell everything he has and give away the proceeds. The young man 
goes away sad because he thought that with his great accumulation of wealth he’d be able to 
buy anything that he needed to gain the kingdom. We also have the saying of Jesus that it is 
easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of 
God... 

Money can make life a little easier to manage at times, but a famous proverb proclaims that 
‘money can’t buy happiness’. 

Do you think most people believe that proverb? 

Why are so many people so easily convinced that having more of this or that will make their 
life better? 

What types of ads are you most susceptible to? What do you end up buying or wanting to buy 
most often? 

Are you an impulse buyer? Or do you not spend money unless you have planned to spend it on 
something you truly need? 

Jesus tells us about the man who tore down his grain bins to build bigger ones in order to con-
tain all his grain. Jesus called this man a fool. 

Do you have room in your wardrobe and cupboards for all your clothes and possessions? 

When your cupboards get too full, are you likely to find more storage space in your house or 
are you more likely to go through your things and decide what you use and don’t use? 

Once you have some extra clothing or other items that you no longer want to keep, what do 
you do? Do you throw them away? Do you give them to agencies such as the St Vincent de 
Paul Society or other charity shops? Do you sell them at a garage sale to make more money?  
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SUY NIỆM 

 Gm. Ngô Quang Kiệt 

Nếu đọc kỹ Lời Chúa và quan sát đời sống của Chúa Giêsu, ta sẽ thấy. 
1) Chúa Giêsu xuống trần gian không nhằm giải quyết vấn đề kinh tế. 
Khi người thanh niên đến xin Người phân xử vụ chia gia tài, Người đã trả lời: “Ai đặt 
ta làm quan án cho các ngươi?” Người đến không phải để giải quyết các vấn đề kinh 
tế. Việc phân chia tài sản là việc giữa con người với nhau. Sau khi chứng kiến phép lạ 
bánh hoá ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua. Nhưng Người đã lánh 
đi nơi khác. Người muốn cho con người thoát ra khỏi lãnh vực vật chất trong cuộc 
sống. 
 2) Chúa Giêsu muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Tuy không quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng Chúa Giêsu không chống lại việc làm 
giàu, tích lũy của cải. Người chỉ muốn cho việc tích lũy của cải có một ý nghĩa. Khi 
nói với đám đông: “Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có 
dư giả thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”, Chúa 
Giêsu muốn cho ta hiểu: đời sống đâu chỉ gói gọn trong vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Đời 
sống còn là cái gì cao hơn thế, đẹp hơn thế. 
 Triết học phân chia con người ra hai phạm trù: “avoir” (có) và “être” (là). Tôi có gì 
thuộc phạm vi khối lượng. Tôi là gì thuộc phạm vi chất lượng. Những gì tôi có như 
của cải, quần áo, chỉ là những gì ở ngoài, không làm thành giá trị con người. Những gì 
tôi là mới tạo thành bản thân tôi, gắn bó thân thiết với tôi, tạo thành giá trị đời tôi. 
 3) Chúa Giêsu mở tầm nhìn vô biên 
Ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay đã coi của cải là mục đích. Có được của cải 
rồi, ông không còn biết làm gì hơn là hưởng thụ. Tầm nhìn của ông quá hạn hẹp. Chỉ 
biết có vật chất. Chỉ nhìn thấy đời này. Lời Chúa phán: “Hỡi đồ ngốc! Nội đêm nay 
người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sửa đó sẽ về tay ai” đã mở tầm 
nhìn ra vô biên. Người ta đâu sống mãi mà hưởng thụ. Khi chết thì của cải dù nhiều 
cũng tan theo mây khói. Nhưng chưa hết, chết rồi người ta còn phải ra trước toà Chúa 
mà chịu phán xét. Chúa không đánh giá con người theo khối lượng những gì họ có, 
nhưng đánh giá theo chất lượng của đời sống. Theo cách đánh giá của Chúa, những gì 
ta thu tích cho bản thân sẽ hết, sẽ qua đi. Nhưng những gì ta cho đi sẽ tồn tại. 
 Lời Chúa hôm nay dạy ta đừng hạ thấp đời sống con người trong một tầm nhìn hạn 
hẹp vào việc thu tích của cải cho riêng mình. Nhưng hay nâng cao cuộc sống, mở rộng 
tầm nhìn để biết tích trữ những kho tàng nơi Thiên Chúa, kho tàng ấy sẽ không bao giờ 
mất được.  

CHÚA NHẬT XVIII TN  
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. 

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời 
 là của họ. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

03.08. 19 Thứ Bảy đầu tháng 
04.08.19 Chúa Nhật XVIII TN 
05.07.19 Thứ Hai,  
06.07.19 Thứ Ba, Chúa Hiển Dung. Lễ 
kính 
07.07.19 Thứ Tư,  
08.08.19 Thứ Năm, Thánh Đaminh linh 
mục. Lễ nhớ 
09.08.19 Thứ Sáu  
10.08. 19 Thứ Bảy, Thánh Lorensô, phó 
tế, tử đạo. Lễ nhớ 
11.08.19 Chúa Nhật XIX TN 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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 XVIII TN 

Mới Qua đời:  

Ông cố Vicentê Đức Hòa 
Nhân dịp lễ giỗ:  
24.7 Giuse, 30.7 Anna Phụng, 4.8  Giuse 
Cường, Anthony Ân, Gioan B. Hữu, giỗ 
100 ngày Giuse Khiển, Maria, Micae 
Năm.  
Đã qua đời:   
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh, Giacôbê, 
Phao-lô, Anna, Giuse, Maria M., Mada-
len, Phao-lô, Phê-rô, Maria, Phanxico 
Hàm, Maria Gương, Maria Tin, Maria Vụ, 
Maria Yễng, Phê-rô Sự, Maria Hoa, Phê-
rô Vịnh, Vincent Nhân, Luca Vịnh, Maria 
Loan, Maria Mạch, Maria Mai, Phê-rô 
Rong, Maria Gương, Giacôbê, Joanna, Lê 
T. Lạng, các linh hồn tiên nhân, các linh 
hồn thai nhi, các linh hồn   

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn vì đa có thường trú nhân tại Úc 
 Tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban 
 Tạ ơn 54 năm hôn phối 
 Xin cho cha cựu tuyên úy được hồn an 

xác mạnh 
 Xin ơn sức mạnh từ bỏ ma túy và bài 

bạc để gia đình được đoàn tụ bình an 
 Xin bình an cho gia đình 
 Xin cho con cái ngoan ngoãn học tốt 
 Xin ơn chữa lành và bình an cho gia 

đình. 
 
 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 

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

PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỀ HÔN 
PHỐI  

Như thông lệ, Cộng Đồng Công Giáo Việt 
Nam Tổng Giáo Phận Melbourne sẽ xin 
phép lành hôn phối cho những ai mừng 15, 
20, 25… năm hôn phối. Xin quý ông bà và 
anh chị em muốn được nhận phép lành Tòa 
Thánh xin vui lòng đăng ký với quý anh 
chị trong ban thường vụ. Hạn chót là ngày 
Chúa Nhật 15-09-2019 

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 

Khóa giáo lý dự tòng 2019-2020 sẽ được 
khải giảng vào tuần thứ nhất của tháng 
chín nhằm ngày Thứ Bảy mùng 7 lúc 
5.00pm. Kính mời quý anh chị em có ý 
định tìm hiểu đạo hoặc quý ông bà và anh 
chị em giới thiệu, quảng bá đến những 
người có nhu cầu. Xin đăng ký nơi hai cha 
tuyên úy. 
LỄ CÁC SẮC TỘC CHÚA NHẬT 
25.08.19 “KHÔNG CHỈ VÌ NGƯỜI DI 
DÂN,  NHƯNG LÀ VÌ TẤT CẢ 
CHÚNG TA” 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ NHƯ THÔNG 
LỆ HÀNG NĂM BẮT ĐẦU RƯỚC KIỆU 
LẦN HẠT LÚC 2.00PM, THÁNH LỄ 
3.00PM. TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA 
TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE. KÍNH 
MONG QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM THU 
XẾP THAM DỰ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,755.0 
$1,693.0 

$830.0 
$1,200.0 

$500.0 
$1,080.0 

 

  

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 

 

Xin cả m ơn quý  vi  đả  rộ  ng lộ ng u ng hộ   
chộ đê m gả ý quý  cu ả giơ i trê  Viê  t Nảm, 

nhả m khuýê n khí ch vả  bả ộ trơ  chộ cả c 
bả n trê  sê   đi đả i hộ  i giơ i trê  Ú c Chả u, 

tả i thả nh phộ  Pêrth.  
Kê t quả  đê m tiê  c đả  gả ý đươ c sộ  quý  lả : 

$53,444.85 (chưả trư  chi phí ) 
Kê t quả  xộ  sộ : 

Giả i nhả t: 3677 
Giả i nhí : 0933 

Giả i bả: 4442 
Giả i tư: 0873 
Giả i nả m:  2077 

KẾT QUẢ ĐÊM GÂY 
QUỸ GIỚI TRẺ 02.08 

WORKING 
MIỄN ĐI VÀO 

WORKING 
CẬN 
THẬN 
KHÔNG 
ĐẬU XE 


