
CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH CÁC 
NGÀY TẾT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 

9.00pm Thánh Lễ Giao Thừa - Thứ Sáu 24/01/20 (không có bắn pháo bông 
nhưng có đốt pháo) 

Mùng 1 Tết: Cầu Bình An Năm Mới - Thứ Bảy 25/01/20  

11.00am Thánh tẩy trẻ em tại nhà nguyện 
3.00pm Hành Hương Cầu bình an cho năm mới 
7.00pm Lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An Năm Mới - cũng là lễ Vọng của 
Chúa Nhật III TN 

Mùng 2 Tết: Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên - Chúa Nhật 26/01/20  

10.00am - Thánh lễ và sau lễ có viếng tường tưởng niệm cầu 
nguyện cho ông bà tổ tiên. 
5.00pm Lễ Chiều Chúa Nhật Trong nhà nguyện.  

Mùng Ba Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm - thứ Hai 27/01/20 

11.00am, Mừng Quốc Khánh Úc, Cầu cho đất nước con người và công ăn việc làm. 
Cộng đoàn tổ chức tiệc chia tay cha Tuyển - Xin mỗi gia đình đem 1 dĩa thức ăn để 
cùng chia sẻ. 
Lưu ý: Tất cả những sinh hoạt trong những ngày đầu xuân sẽ được tổ chức bên 
nhà thờ mới. Ngoại trừ thánh tẩy trẻ em và lễ 5.00pm Chúa Nhật ở nhà nguyện. 
 

******************** 

LIVING WORDS  
Today's Gospel reminds us that being a disciple of Jesus means that we grow by Faith to be-
come witnesses for Him.  And bearing witness to Christ is an active, not passive, lifetime en-
terprise. One cannot be a disciple of Jesus at a distance any more than one can be a distant 
lover.  To love Christ is to be drawn close to Him, to know Christ personally and experience 
Him through the Bible, through prayers and through the Sacraments, and to inspire others to 
want to know him.  To help Christ is to share the Good News about Him with others.  Blessed 
are we when we bring to others the gifts of love, peace, justice, tolerance, and mercy, thus 
becoming witnesses for the Lamb of God, Jesus Christ our Lord. 

The essence of our witness-bearing is to state what we have seen and believed and then to 
invite others to "come and see." For John, Faith begins by responding to the invitation to 
"come and see."  Three times Andrew brings someone to Jesus!  First, he brings his brother, 
Simon (1:40), then, a boy with five barley loaves and two fish (6:8); and finally, "some 
Greeks" (12:20-22), who want to see Jesus, which signals the hour for the Son of Man to be 
glorified.  We tell others about good restaurants, barbers, optometrists, etc.  Why isn't there the 
same fervour over inviting and encouraging people to come and participate in our Church ac-
tivities?  Often we hesitate to do so because of the false notion that talking about religion is 
taboo in our culture, or that religion is a private matter and shouldn't be shared with others, or 
that we don’t have much of a personal Faith to share, or that our worship services would not 
be appealing to others.  One of the differences that Faith should make in our lives is the desire 
that others -- especially those without a religious Faith -- might also share in and benefit from 
the relationship God offers through Christ.  If we are not willing to invite others into this expe-
rience, what does that say about our experiences with Christ and with our Church?  

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
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CHÚA NHẬT TUẦN II TN 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta ; 
những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

SUY NIỆM 

Trong Kinh Thánh, chiên được dùng làm biểu tượng cho 
những người hiền lành, đạo đức. Trong dụ ngôn về ngày 
phán xét, Chúa đã tách chiên ra khỏi dê. Chiên ở bên 
phải, dê ở bên trái. 

Thế nhưng chiên còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Hằng 
năm, vào Lễ Vượt Qua của người Do Thái, mỗi gia đình 
có tục lệ ăn thịt một con chiên. Phải lựa con chiên non 
dưới một năm tuổi, tốt đẹp, không tì vết. Người Do Thái 
ăn thịt Chiên Vượt Qua, không phải để mừng mùa đông 
đã qua và mùa xuân vừa mới khởi đầu. Nhưng là để kỷ 
niệm ngày Chúa cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. 

Chúa Giêsu đã chịu tử hình vào dịp Lễ Vượt Qua của 
người Do Thái. Bữa tiệc ly chính là tiệc Lễ Vượt Qua mà 
Chúa Giêsu ăn với các môn đệ. Chịu chết vào dịp Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu chính là 
con chiên của Thiên Chúa bị sát tế để cứu nhân loại. 

Chúa Giêsu là con chiên hiền lành, không hé môi khi bị đem đi xén lông. Người 
khiêm nhường gánh lấy tội lỗi nhân loại. 

Bản tiếng Việt dịch là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Từ ngữ “xóa” là 
một cách nói văn hoa nhẹ nhàng, nhưng không lột hết ý nghĩa của nguyên ngữ. Tiếng 
Hy Lạp dùng từ ‘airein’, tiếng La tinh dùng từ ‘tollit’ có nghĩa là nhận lấy vào mình, 
gánh lấy, vác lấy. Có lẽ nên dịch là Chiên Thiên Chúa, Đấng ‘gánh’ lấy tội nhân loại 
thì đúng hơn. Xóa là đứng ngoài cuộc. Đức Giêsu không đứng ngoài cuộc. Người đã 
nhập cuộc, gánh lấy thân phận con người, và nhất là gánh lấy tội lỗi của con người. 
Chính vì gánh lấy tội lỗi mà Người, Đấng hoàn toàn trong sạch, vô tội đã chịu hạ 
mình xếp hàng giữa những người tội lỗi xin Gioan rửa tội. Chính vì gánh lấy tội lỗi 
nhân loại mà Người lui tới với những người tội lỗi, chuyện trò với họ, ăn uống đồng 
bàn với họ. Nhưng nhất là chính vì gánh lấy tội nhân loại mà Người phải chịu chết 
giữa hai tội phạm, đồng số phận với họ, đồng bản án với họ, như những người trộm 
cướp. 

Người gánh lấy tội của ta để ta được tha thứ. Người hạ mình xuống để ta được nâng 

lên. Người trở nên nghèo hèn để ta được giàu có. Người làm con loài người để ta 

được làm con Thiên Chúa. Người trở nên yếu hèn để ta được nên mạnh mẽ. Người 

chịu nhục nhã để ta được vinh quang. Người nhận lấy thân phận nô lệ để ta được tự 

do. Người cam lòng chịu chết để trả lại cho ta sự sống.  (Gm. Ngô Quang Kiệt) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

18.01.20 Thứ Bảy, Khởi đầu tuần lễ cầu 
cho các Kitô hữu được hợp nhất 
19.01.20 Chúa Nhật II TN tuần lễ cầu 
cho các Kitô hữu được hiệp nhất 
20.01.20 Thứ Hai,  
21.01.20 Thứ Ba,  
22.01.20 Thứ Tư,  
23.01.20 Thứ Năm,  
24.01.20 Thứ Sáu, Thánh Phanxicô 
Salêsiô, Giám mục. Lễ nhớ. Giao Thừa 
Xuân Canh Tý. 
25.01.20 Thứ Bảy, Kết thúc tuần cầu 
nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. 
Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Lễ kính; 
mồng một tết Canh Tý, cầu bình an cho 
năm mới. 
26.01.20 Chúa Nhật III TN. Mồng hai 
tết, kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ. 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Vincent Trung (01.20) F.x Hữu (02.20) Giuse Peter Trần (02.20) Phaolô Tương (3.20) Phan-
xicô 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) 
Giuse Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu và Gioan Phương (9-20) Phanxicô Thặng (10.20) Giuse 
Quyền, Giuse Lơ, Giuse Bộ và Catarina Tưởng (11.20); Đaminh Ký (12.20) 

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 II TN 

Mới qua đời: 

Maria Nguyễn Thị Thê, Phêrô 

Nhân dịp lễ giỗ:  
18.01 100 ngày cha cựu Tuyên Úy Bart 
Huỳnh San; giỗ bố Tadêô Tụng, 19.01 
Giuse Thanh, 23.01 Phêrô Trương, 29.01 
100 ngày Maria-Anna 

Đã qua đời:   
Gioan B. Thụy, Maria Mừng, Phê-rô 
Kiểu, Phê-rô Thịnh, Giuse, Maria Là, Gi-
oan Baotixita Viên, Phanxicô Ân, Anna 
Hơn, Giuse và Anna, Phaolô, Antôn, An-
na và Maria, Gioan Baotixita, Maria Liễu, 
Giuse Peter Trần, các linh hồn ba mẹ, ông 
bà tổ tiên nội ngoại, linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn thai nhi, các linh hồn trong 
nơi luyện tội, các linh hồn  

Các ý cầu nguyện khác 

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse 
Tạ ơn Chúa và Mẹ vì đã ban bình an cho 

gia đình trong năm qua 
Tạ ơn và cầu bình an, mạnh khỏe trong 

năm mới cho gia đình 
Tạ ơn, xin bình an như ý 
 Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn chữa 

lành cho con, cho anh con bỏ được tính 
xấu làm ảnh hưởng đến hòa thuận trong 
gia đình và xin cho chồng bớt uống 
rượu. 

 Cầu nguyện cho những người đau yếu 
bệnh tật trong cộng đoàn 

 Xin cho các Kitô hữu được hiệp nhất 
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con xây dựng cộng đoàn trong hợp nhất 
và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 
 
CHIA SẺ VỚI NẠN NHÂN CHÁY 
RỪNG AUSTRALIA 
TỔNG SỐ TIỀN QUYÊN ĐỢT HAI ỦNG 
HỖ HẠN NHÂN CHÁY RỪNG CHÚA 
NHẬT 12-01-2020 LÀ $10,164.00 XIN 
CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO LÒNG 
QUẢNG ĐẠI CỦA ANH CHỊ EM. 
 
THÁNH TẨY TRẺ EM THỨ BẢY 
11.00am 25.01.19  

Xin quý cha mẹ có con em muốn được 
thánh tẩy vào lúc 11.00am ngày 25 tháng 1 
năm 2020, cũng là ngày mùng một tết 
truyền thống, xin vui lòng nộp đơn trước 
ngày Thứ Năm 23.01.2020 

BAN LÀM VƯỜN 
Như chúng ta thấy, nhà thờ đã hoàn tất và 
chúng ta cần nhiều người cộng tác vào việc 
trồng cây xanh cho khuân viên được tươi 
đẹp. Hiện tại chúng ta đã mua trên 
$30,000.0 các loại cây cảnh theo yêu cầu 
của hội đồng thành phố. Vậy xin kêu gọi 
quý anh chị em đăng ký tham gia trong 
việc trồng và chăm sóc các cây cảnh này. 
Mọi đăng ký xin liên hệ cùng ban thường 
vụ hoặc hai cha tuyên úy. 
 
HỘI CHỢ TẾT 1&2 THÁNG 2 NĂM 
2020 TẠI SANDOWN RACECOURSE 
Vui xuân, kính mời quý ÔBACE ghé đến 
gian hàng ẩm thực của HỘI ÂN NHÂN 
DÒNG CHÚA CỨU THẾ MELBOURNE 
VICTORIA. Với PHỞ và BÚN BÒ truyền 
thống, đặc biệt món mới “BÚN THỊT 
NƯỚNG” cho năm Canh Tý. Rất mong 
quý bà con ủng hộ. 
 

XỔ SỐ ĐẶC BIỆT 

Mừng khánh thành nhà thờ mới 22.2.2020, 
chương trình xổ số đặc biệt trúng xe honda 
2020 mang bảng số TTTMLV. Kính mời 
các đoàn thể xóm giáo cùng cộng tác bán 
vé và chúc mọi người may mắn.  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Bánh chưng…………………. 
Tiền vé xổ số………………. 

$4,325.0 
$1,804.0 

$10,164.0 
$7,000.0 
$1,860.0 

 

  

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 

BÁNH CHƯNG CANH TÝ 

TẠ ƠN CHÚA CHO NHỮNG NGÀY 
GÓI BÁNH CHƯNG VUI XUÂN CANH 
TÝ ĐƯỢC TỐT ĐẸP. CẢM ƠN ĐẾN 
TẤT CẢ QUÝ ÔBACE TÌNH NGUYỆN 
VIÊN TRONG DỊP GÓI BÁNH NĂM 
NAY. TẤT CẢ ĐÃ LÀM VIỆC RẤT 
HĂNG SAY, KHÔNG NGẠI VẤT VẢ. 
NHỜ LÀM VIỆC NHƯ VẬY, KẾT QUẢ 
ĐÃ ĐẶT ĐƯỢC CAO HƠN MONG 
ĐỢI. CHỈ TRONG HAI NGÀY CHÚNG 
TA ĐÃ GÓI ĐƯỢC SỐ BÁNH DỰ 
ĐỊNH LÀ 1500 BÁNH. MỘT LẦN NỮA 
XIN CẢM ƠN TẤT CẢ, XIN CHÚA 
CHÚC LÀNH VÀ THƯỞNG CÔNG  
TỪNG ÔBACE ĐÃ HY SINH CHO 
VIỆC GÓI BÁNH VUI XUÂN NÀY. 

  

 


