
 

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 ***** 

 
This week’s gospel passage carries with it the expectation of the late 1st Cen-
tury as the early Christians awaited the triumphant return of the Christ 
(sometimes called the Second Coming or the Parousia). This is a familiar 
theme through the gospels and, in fact, across the gospels we can see that 
the communities were beginning to face the realisation that the promised re-
turn was taking longer than they had expected. In the gospel of Mark, it is 
clear that the community expects the Parousia at any moment, while by the 
time of the writing of the gospel of Luke, 10 or 15 years later, we can see that 
the language has taken on an aspect of uncertainty about the timing – it could 
be sooner or it could be later (‘It may be in the second watch he comes, or in 
the third…’). 
What began to emerge was an attitude that if we don’t know when the Parou-
sia will come, then we need to live ‘in anticipation’ of it. We need to live 
as if the Parousia were imminent. So, rather than waiting for the kingdom of 
God to be delivered, we must live our lives in such a way as to bring about 
the kingdom; to draw the kingdom into the present. Jesus often spoke of the 
kingdom as both near and not yet. If we all live the values of the kingdom, by 
our very actions we bring the kingdom into being. This gives an incredible sig-
nificance to the way we choose to live our lives. If we ‘invest’ in the kingdom 
by living out the values of the kingdom and living in expectation of the Parou-
sia, then that ‘investment’ is its own reward  
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SUY NIỆM 

Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên 
Mỗi chúng ta, khi nghiêm túc nhìn lại quá khứ, sẽ cảm nhận những điều kỳ diệu xảy 
đến trong đời mình. Người vô tín có thể coi đó là một chuỗi những ngẫu nhiên. Trái 
lại, những ai tin vào Chúa lại nhận ra cánh tay dẫn dắt của Ngài. Khi nhận ra những 
điều lạ lùng Chúa đã làm cho mình, người tín hữu được mời gọi ca tụng quyền năng 
của Chúa và dâng lời cảm tạ tình thương của Ngài. Họ cũng nhận ra sức mạnh của 
Đức tin. Bởi lẽ tin vào Chúa mang lại cho con người những ân huệ lớn lao mà con 
người không ngờ tới. 
Giữa biển đời đầy gian nan sóng gió, chúng ta không biết bến bờ ở nơi đâu. Giữa xã 
hội nhiều khuynh hướng trái chiều, chúng ta không biết phải cậy dựa vào chốn nào. 
Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay khẳng định với chúng ta: cứ yêu mến Chúa. Ngài 
là Cha và là ông Chủ của đời ta. Ngài thấu hiểu nỗi lòng của mỗi người và ra tay cứu 
giúp. Hình ảnh người đầy tớ chuyên cần tỉnh thức và trung tín với bổn phận được trao, 
là mẫu mực cho các tín hữu. Đó cũng là một mẫu mực về đời sống Đức tin và lòng 
trung thành. Sống trên đời, chúng ta cũng giống như những người quản lý. Chúa trao 
cho chúng ta thời giờ, con cái, sức khỏe, kiến thức, nghề nghiệp và biết bao điều kiện 
tốt lành. Nhờ những vốn liếng Chúa trao, mà chúng ta có thể sống xứng với phẩm giá 
con người và thành đạt vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta đã và đang sử dụng những 
gì Chúa ban thế nào? Đến giờ phán xét, chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về những 
gì chúng ta đã nhận từ nơi Ngài. 
Tiếp nối tư tưởng Chúa nhật trước, Chúa Giêsu dạy chúng ta cần có thái độ đúng mức 
đối với của cải vật chất. Cùng với những lo toan bận rộn để có đời sống vật chất ổn 
định, chúng ta cần tích trữ cho mình của cải thiêng liêng, là của cải không hao mòn, 
không bị mối mọt và cũng chẳng lo bị người khác lấy mất. 
“Dù mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức, vẫn tin yêu một mực chân tình”. Lời kinh cầu 
nguyện này cho thấy người tỉnh thức vẫn yêu mến Chúa kể cả khi mình đang ngủ, 
đang làm việc và đang vui chơi. Bởi lẽ tâm hồn họ luôn hướng về Chúa và thao thức 
làm những gì đẹp lòng Ngài. 
“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì 
sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị 
đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị 
đòi hỏi nhiều hơn.” Câu kết của bài Tin Mừng cũng là một nguyên tắc và một phương 
châm sống cho chúng ta. Lời này cũng giúp chúng ta tự vấn lương tâm, để biết mình 
đang ở đâu và trong tình trạng nào trước mặt Chúa và đối với anh chị em. Hạnh phúc 
hay đau khổ, được thưởng hay bị phạt… đó là kết quả đến từ thái độ sống và từ những 
hành vi của chúng ta. 

CHÚA NHẬT XIX TN  
ĐÁP CA:    Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút 
anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

10.08. 19 Thứ Bảy, Thánh Lorensô, phó 
tế, tử đạo. Lễ nhớ 
11.08.19 Chúa Nhật XIX TN 
12.08.19 Thứ Hai,  
13.08.19 Thứ Ba,  
14.08.19 Thứ Tư, Thánh Maximilianô Ma-
ria Kolbê. Lễ nhớ 
15.08.19 Thứ Năm, Đức Mẹ Lên Trời. Lễ 
Trọng 
16.08.19 Thứ Sáu  
17.08. 19 Thứ Bảy,  
18.08.19 Chúa Nhật XX TN 
 
LƯU Ý: Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn 
xác là lễ trọng nên sẽ có thánh lễ 
10.00am Thứ Năm cho quý anh chị em 
không thể đi lễ 7.00pm 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Giuse Hùng Cường (8-20) 

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 XIX TN 

Mới Qua đời:  

Maria Quý  
Nhân dịp lễ giỗ:  
11.8 giỗ 1 năm Giuse Bộ, giỗ 2 năm An-
tôn Bình, giỗ 2 năm Gioan Baotixita 
Nghĩa,  Giuse Mạnh, Phao-lô Toàn, Gioan 
Baotixita, 15.8 An-tôn Bình, 4.8 giỗ 2 
năm Matta Mừng, 8.8 Giuse Bình, 
Giacôbê Quận, Gioan Baotixita.   
Đã qua đời:   
Giuse Chương, Giuse Peter Trần, Maria, 
An-tôn, Giuse, Anna, Maria, Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh,  các linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi 
luyện tội, các linh hồn  

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Nhân ngày sinh nhật 
 Tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban 
 Xin ơn Chữa lành 
 Xin cho giấy tờ và công việc được tốt 

đẹp 
 Xin cho con được hết bệnh hiểm nghèo 
 
 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 
ĐẠI HỘI XÓM GIÁO 31.08.2019 
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Đại hội xóm 
giáo lần nhất “Gia đình nguyện cầu, hạnh phúc 
bền lâu” chúng con xin mời quý ông bà và anh 
chị em tham dự ngày Đại Hội Xóm Giáo II. 
Năm nay có sự hiện diện và thuyết giảng của 
cha Phạm Văn Ái SJ. Chương trình bằt đầu lúc 
12.30pm – 4.00pm vào ngày 31/08/2019. Sau 
thánh lễ có phần cầu nguyện cho các linh hồn 
thân nhân tại tường tưởng niệm. Rất mong sự 
hiện diện đông đủ của ÔBACE. 

ĐĂNG KÝ XE BUS DỰ 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, 
rước kiệu và lần hạt lúc 2.00pm, thánh lễ 
3.00pm tại nhà thờ chánh tòa tổng giáo phận 
melbourne. Xin quý ông bà và anh chị em có 
nhu cầu đi xe bus đăng ký vé sớm nơi ban 
thường vụ ($15/1Vé) 

NHÓM GÂY QUỸ 
Do việc làm chỗ đậu xe của nhà thờ, nên khuân 
viên không tiện cho việc bán thức ăn sau thánh 
lễ 10.00am Chúa Nhật. Vậy, quý anh chị em 
trong ban bán thức ăn gây quỹ sẽ tạm nghỉ cho 
đến khi khuân viên nhà thờ được sạch đẹp. Rất 
mong quý ông bà và anh chị em lưu ý, đặc biệt 
quý phụ huynh của các em học việt ngữ và sinh 
hoạt TNTT nhớ chuẩn bị thức ăn cho con em 
mình. 

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. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,500.0 
$1,706.0 

$813.0 
$1,500.0 
$2,000.0 

$155.0 
 

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 

WORKING 

WORKING 
CẬN 
THẬN 
KHÔNG 
ĐẬU XE 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

Khóa Đào Tạo Giảng Viên Giáo Lý Tân 
Tòng: Cộng Đồng Công Giáo VN TGP Mel-

bourne 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. 
 
LƯU Ý CAR-PARK TRONG TUẦN  

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA 
ĐOÀN TÌNH MẸ NHÂN LỄ ĐỨC MẸ 

HỒN XÁC VỀ TRỜI 15.08.19 
Chúc mừng quý anh chị nhân ngày mừng bổn 
mạng. Nguyện xin Mẹ Maria luôn là gương 
mẫu và chuẩn mực cho sự hy sinh phục vụ của 
ca đoàn. Nhờ phục vụ và sống niềm tin như 
Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ đón nhận chúng ta vào 
ca đoàn thiên quốc.  


