
 

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 (18.08.2019). 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 ***** 

Jeremiah is stuck in the mud at the bottom of a well. He was thrown in there because he 
said that God wanted Jerusalem to surrender to Babylon in order to save their own lives – 
a message the people did not want to hear. He was a prophet who was being punished for 
speaking the truth. People don’t like to hear what they don’t want to do – they would ra-
ther blame the speaker and pretend the message is wrong than listen to the truth. 

Modern-day prophets likewise try to warn people about what will happen if we don’t 
change. Books, movies and television documentaries try to warn us about things like pop-
ulation growth, pollution levels, unhealthy ingredients in foods, the waste of natural re-
sources, the ruin of rainforests, corruption in government or industry, and so forth. 

Which modern-day prophets do you listen to? Which ones do you want to ignore? Why? 

Although Jeremiah is stuck at the bottom of the muddy well, he is not completely aban-
doned. He has a few loyal supporters to help him get out. The Scripture verses that follow 
the readings for this Sunday explain how Ebed-melech got some rags from the palace lin-
en closet and lowered them into the well with the ropes. He told Jeremiah to put the rags 
under his armpits so the ropes would not cut and burn him. Ebed-melech was obviously 
kind and courageous. 

Do you have such a loyal friend who might help you out if you were unjustly punished? 
Has such a thing ever happened to you? What was the outcome? 

We never hear a word about Jeremiah’s words or feelings or thoughts. He is silent 
throughout this whole ordeal. What do you think he felt or thought or said? What do you 
think he did in that well? Do you think he prayed or cried or screamed out loud? What 
would you do?  
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SUY NIỆM 

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho 
anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51) 

Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà 
bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, pa-
ra bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, 
đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến không 
khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp với Chúa 
thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất 
cả những gì là tội lỗi, là cản trở cho dù đó là những 
sự, những người thân thiết nhất với mình. Có vượt 
qua phản đề này ta mới có thể tìm được tự do và an 
bình đích thực. Các vị thánh nêu gương cho chúng 
ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh Phan-xi-cô 
Át-xi-di, thánh Tê-rê-xa A-vi-la… 

Mời Bạn: Thiên niên kỷ mới đã qua gần hai thập 
niên, biết bao nhiêu kỳ vọng cho một thế giới hoà 
bình, nhưng ước mơ vẫn còn là mơ ước. Thế giới 
vẫn sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, 
chiến tranh lạnh được coi  là kết thúc. Tại sao vậy? 
Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn chưa dám khai chiến với 
cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia. 

Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không? 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi 
người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã vô 
tình hay cố ý gây ra. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia rẽ, 
chống đối nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài để biết 
cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen. 

CHÚA NHẬT XX TN  
ĐÁP CA:      Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi 
biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

17.08. 19 Thứ Bảy,  
18.08.19 Chúa Nhật XX TN 
19.08.19 Thứ Hai,  
20.08.19 Thứ Ba, Thánh Bernarđô Viện 
Phụ, tiến sĩ hội thánh. Lễ Nhớ 
21.08.19 Thứ Tư, Thánh Pio X, Giáo 
Hoàng. Lễ nhớ 
22.08.19 Thứ Năm, Đức Maria Nữ Vương 
Lễ nhớ 
23.08.19 Thứ Sáu  
24.08. 19 Thứ Bảy, Thánh Barthôlômêô 
Tông đồ. Lễ kính 
25.08.19 Chúa Nhật XXI TN 
 
CHÚA NHẬT 25.08.19 KHÔNG CÓ 
THÁNH LỄ 12.30pm & 5.00pm XIN 
CỘNG ĐOÀN THU XẾP ĐỂ THAM 
DỰ CÁC THÁNH LỄ KHÁC. 

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) Phaolô 
Hòa và Matta Lợi (6-20) Giuse Liêng, 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 XX TN 

Mới Qua đời:  

Giuse Nguyễn Bê 
Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 100 ngày Giuse Lai; 10.8 Giuse Chinh, 

18.8 An-tôn Ngộ, 18.8 An-tôn Từ, 18.8 Giuse 
Hữu, Giuse Kha. 18.8 Giuse Tuyên, Giuse, 

Gioan B, Teresa. 
Đã qua đời:   

Antôn, Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh,  Đaminh 

Hương, Đaminh Trường, Teresa Oanh, Giuse, 

Maria M., Maria Thọ, Philip Trúc, Ximon 
Thích, Maria Vui, Phê-rô, Maria, Lorenxo, 

Maria, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
không ai biết đến, các linh hồn thai nhi, các 
linh hồn.  

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm 
 Tạ ơn Nhân ngày lễ bổn mạng 
 Tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm 40 năm 

linh mục của cha cựu tuyên úy Huỳnh 
San-Xin cho cha được mạnh khỏe và 
bình an 

 Tạ ơn vì những ơn lành đã được 
 Xin cho con gái được mạnh khỏe và 

được như lòng mong ước 
 Xin cho giấy tờ được thuận lợi 
 Xin cho sanh nở được bình an 
 Xin ơn chữa lành 
 Xin tìm được công ăn việc làm 
 Xin đi đường được bình an 
 Xin ơn trợ giúp từ bỏ nghiện ngập 
 Xin ơn như ý 
 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 I “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) 

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 

Khóa giáo lý dự tòng 2019-2020 sẽ được khai 
giảng vào tuần thứ nhất của tháng 9 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. 
 
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TA’PINU 
TÂM TÌNH VỚI MẸ 11.am 31.08.2019 
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ nhân dịp 
sinh nhật Đức Mẹ tại trung tâm thánh mẫu 
Ta’pinu vào lúc 11.00am ngày 31.08.19 do linh 
mục Giuse Trần Ngọc Tân chủ tế. Nếu có nhu 
cầu đi xe bus xin liên hệ anh Nhậm Đt: 0449 
951 225 
 

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 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,435.0 
$2,654.0 

$710.0 
$2,200.0 

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 GIÁO LÝ HÔN NHÂN LẦN III SẼ 
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÔNG 
GIÁO VINH SƠN LIÊM VÀO HAI NGÀY 
THỨ BẢY 19 VÀ 26 THÁNG 10 NĂM 
NAY. VẬY AI CÓ NHU CẦU LIÊN LẠC 
QUÝ CHA TUYÊN ÚY ĐỂ ĐĂNG KÝ 
HOẶC BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG 
CÔNG GIÁO VN TGP MELBOURNE. 
 

*. 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  


