LỜI KÊU GỌI CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Hỗ trợ việc đào tạo các linh mục cho Giáo hội tương lai
Khoản đóng góp (được khấu trừ thuế) của bạn sẽ hỗ trợ
việc thu xếp cuộc sống và giáo dục cho các chủng sinh
của Đại chủng viện Corpus Christi.
Quyên góp qua trang web của chúng tôi:
https://ctc.edu.au/community/good-shepherd-sunday-appeal/
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CỘNG ĐOÀN THÁNH I NHÃ

LỄ KÍNH 31.07

Tiền dâng cúng: Chúa Nhật 1.5.22
Lần 1: $557.80 Lần 2: $241.55
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn.

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI LA VANG IV - 2023
CÙNG MẸ TẠ ƠN – THÁNG HOA TÔN KÍNH MẸ
sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 14/05/2022 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173
1:00 pm - Tập trung
1:30 pm - Dâng Hoa
1:40 pm - Rước Kiệu
2:30 pm - Thuyết Giảng: Lm Nguyễn Thế Nhân SSS
3:45 pm - Hoạt cảnh Đức Mẹ Fatima
4:15 pm - Nghỉ giải lao
5:00 pm - Thánh Lễ Đại Trào. Chủ tế: ĐGM Vincent Nguyễn Văn Long OFM Conv.
Trích thư của Ban Mục Vụ Tổng Giáo Phận Melbourne về đợt lạc quyên cứu trợ
những nạn nhân chiến tranh tại Ukraine và Lũ lụt tại QLD & NSW, bắt đầu từ
Chúa Nhật 20/03/2022 và kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Lá 10/04/ 2022.
“Chúng con xin báo cáo tổng số tiền lạc quyên như sau:
• Tổng số tiền đóng góp cho Ukraine đã được chuyển cho Caritas Australia: $49,373.45
• Tổng số tiền đóng góp cho Lũ lụt đã được chuyển cho St. Vincent de Paul: $45,239.20
• Tổng số tiền gây qũy: $94,612.65
Hội Caritas và St. Vincent de Paul sẽ gửi giấy khấy trừ thuế đến những quý vị yêu cầu qua
email hoặc bưu điện.
Xin Chúa Kitô phục sinh qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo
Việt Nam trả công bội hậu cho toàn thể quý vị.”

Khoá Giáo Lý Hôn Nhân II-2022
sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy 02/07/2022 & 09/07/2022 từ 9:30am đến 5:30 pm.
Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, 225 Hutton Road, Keysborough Vic 3173.
Xin vui lòng ghi danh
 Lm. Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Mob: 0421 134 027
Email: john04051976@gmail.com
 Chị Hồ Thị Thanh
Mob: 0403 419 798
Email: thanh.htt@gmail.com

 Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB
Mob: 0412 560 445
Email: quangsdb@yahoo.com
 Lm. Giuse Phạm Minh Ước SJ
Mob: 0405 466 276
Email: tuyenuyvsl@gmail.com

CÁC GIỜ LỄ TRONG TUẦN
Thứ Hai – thứ Sáu: 12pm
Tiếng Anh.
Xức dầu cho người bệnh:
Mỗi thứ Sáu đầu tháng 12pm
CÁC GIỜ LỄ CUỐI TUẦN
Thứ Bảy: 5.00pm -tiếng Anh
Chúa Nhật: 9.30am -tiếng Anh
12.00pm-tiếng Balan
4.00pm-tiếng Việt
RỬA TỘI – ĐÁM CƯỚI
& CÁC NGHI THỨC:
liên lạc văn phòng.
BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐOÀN
Trưởng: Phê-rô Phạm Đình Toàn
0413 664 789
Phó: Giuse Nguyễn Xuân Tự
0422 317 569
Thủ quỹ: Maria Tuy Nga Nguyễn
0434 643 818
Thư ký: Giuse Đỗ Đoàn Hùng
0408 930 484
Phụng vụ: Maria Mai Phương
0426 915 724

Ca đoàn St John
Tập hát lúc 2.00pm Chúa Nhật.
Ca trưởng: Giuse Cường Nguyễn
0404 022 352
Đoàn trưởng: Margarita
Hà Nguyễn 0405 158 320
Thiếu nhi Thánh Thể:
Sinh hoạt lúc 2.00pm Chúa Nhật.
Đoàn trưởng: Hannah Đỗ
0403 435 825

RICHMOND CATHOLIC PARISH
OF ST. IGNATIUS & ST. JAMES
326 Church St, RICHMOND VIC 3121
Điện thoại: 03 8420 6789
Giờ làm việc: Thứ Hai – thứ Sáu, 9.00am – 5.00pm
Trang mạng: https://www.ignatius.org.au/
Facebook: Cộng Đoàn Thánh I Nhã
St Ignatius Church-Richmond
Cha chánh xứ: Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Trung, SJ
Điều hành văn phòng: Licia Marchese

LỄ KÍNH 25.07

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Ngày Thế giới Cầu nguyện
cho Ơn gọi.
Suốt trong tuần này, xin quý ông
bà và anh chị em cầu nguyện
mỗi ngày để có thêm ơn gọi cho
chức linh mục và đời sống thánh hiến.
Có lẽ có một người trẻ mà quý ông bà và anh chị
em có thể biết tên để cầu nguyện trong tuần này.

HAPPY MOTHER’S DAY
Nhân dịp mừng Ngày của Mẹ
Giáo xứ kính chúc quý soeur,
quý bà mẹ & quý chị em sắp được
thiên chức làm mẹ một ngày vui vẻ
hạnh phúc bên gia đình
và người thân yêu.

Nhà thờ Thánh I Nhã và nhà thờ Thánh Gia-cô-bê (St James) cung cấp cho mọi giáo dân một nơi cầu nguyện trang
nghiêm, an bình. Do đó, tất cả chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng, cách cư xử của chúng ta là tôn trọng lẫn nhau.
Bất kỳ hành vi không phù hợp nào sẽ không được chấp nhận trong khuôn viên thánh đường này.

BÀI ĐỌC 1

Cv 13:14,43-52
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Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Bana-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi Anti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày
sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi
tham dự. Tan buổi họp, có nhiều
người Do-thái và nhiều người đạo
theo, tức là những người tôn thờ
Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai
ông nói chuyện với họ và khuyên
nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
Ngày sa-bát sau, gần như cả thành
tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy
những đám đông như vậy, người
Do-thái sinh lòng ghen tức, họ
phản đối những lời ông Phao-lô
nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông
Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh
dạn lên tiếng:
“Anh em phải là những người đầu
tiên được nghe công bố lời Thiên
Chúa, nhưng vì anh em khước từ
lời ấy, và tự coi mình không xứng
đáng hưởng sự sống đời đời, thì
đây chúng tôi quay về phía dân
ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng
tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm
ánh sáng muôn dân, để ngươi đem
ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.”
Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn
vinh lời Chúa, và tất cả những
người đã được Thiên Chúa định
cho hưởng sự sống đời đời, đều tin
theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền
ấy.

Nhưng người Do-thái sách động
nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo
đạo Do-thái, và những thân hào
trong thành, xúi giục họ ngược đãi
ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và
trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ
của họ. Hai ông liền giũ bụi chân
phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô.
Còn các môn đệ được tràn đầy
hoan lạc và Thánh Thần.
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA Tv 99, 1-2.3.5 (Đ.c3c)
Đ. Ta là dân CHÚA,
là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Hãy tung hô CHÚA,
hỡi toàn thể địa cầu,
phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người
giữa tiếng hò reo.
Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta,
ta thuộc về Người,
ta là dân Người,
là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Bởi vì CHÚA nhân hậu,
muôn ngàn đời
CHÚA vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ,
vẫn một niềm thành tín.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Alleluia.Alleluia.
BÀI ĐỌC 2 Kh 7:9,14b-17
Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử
nhân lành. Tôi biết chiên của tôi
Bài trích sách Khải huyền của và chiên của tôi biết tôi.
thánh Gio-an tông đồ.
Alleluia.
Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn
người thật đông không tài nào
đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi
tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.
Họ đứng trước ngai và trước Con
Chiên, mình mặc áo trắng, tay
cầm nhành lá thiên tuế. Họ là
những người đã đến, sau khi trải
qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã
giặt sạch và tẩy trắng áo mình
trong máu Con Chiên. Vì thế, họ
được chầu trước ngai Thiên
Chúa, đêm ngày thờ phượng
trong Đền Thờ của Người; Đấng
ngự trên ngai sẽ căng lều của
Người cho họ trú ẩn.
Họ sẽ không còn phải đói, phải
khát, không còn bị ánh nắng mặt
trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ
nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở
giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa
họ tới nguồn nước trường sinh.
Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước
mắt họ.
Đó là Lời Chúa.

TIN MỪNG Ga 10:27-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo
thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người
Do-thái rằng:
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Tôi ban cho chúng sự sống đời
đời; không bao giờ chúng phải
diệt vong và không ai cướp được
chúng khỏi tay tôi.
Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho
tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai
cướp được chúng khỏi tay Chúa
Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”
Đó là Lời Chúa.

