15.5.2022 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm C

CỘNG ĐOÀN THÁNH I NHÃ

LỄ KÍNH 31.07

CÁC GIỜ LỄ TRONG TUẦN
Thứ Hai – thứ Sáu: 12pm
Tiếng Anh.
Xức dầu cho người bệnh:
Mỗi thứ Sáu đầu tháng 12pm

Tiền dâng cúng: Chúa Nhật 8.5.22
Lần 1: $ 672.6
Lần 2: $ 240.6
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn.

Khoá Giáo Lý Hôn Nhân II-2022
sẽ được tổ chức vào ngàyThứ 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

St Vincent de Paul Society
Hội St. Vincent de Paul đã hoạt động tại Giáo xứ Richmond từ năm 1900. Trong khoảng 120
năm qua, giáo xứ đã chung tay giúp đỡ những người dân địa phương gặp khó khăn. Để tiếp tục
hoạt động và giúp đỡ những người có nhu cầu, hội đang tìm kiếm thêm các thành viên và tình
nguyện viên.
Qua việc đến thăm những người dân tại nhà của họ, Vinnies có thể hỗ trợ thực phẩm, quần áo
và các chi phí gia đình khác. Chỉ vài giờ một tuần trong một hoặc hai tuần mỗi tháng. Bạn sẽ
được đi cùng với một tình nguyện viên khác cho mỗi chuyến thăm nhà. Nếu bạn muốn tham
gia hoặc tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi làm, vui lòng liên hệ với anh Hùng Đỗ hoặc anh
Kevin Fitzpatrick hoặc Giáo xứ. Chi tiết liên hệ:
Anh Hùng 0408 930 484 hungbic34@yahoo.com.au
Anh Kevin 0411 445 141 kevinfitzpatrick27@bigpond.com

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

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
Thay quyền cha chánh xứ: Lm. Michael Smith SJ
Điều hành văn phòng: Licia Marchese
Thư ký: Thảo Trần

LỄ KÍNH 25.07

Chúa Nhật 15-05-2022

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
"Thầy ban cho các con điều răn mới,
là các con hãy yêu thương nhau".
Các Thánh lễ trong tuần:
Thứ Tư 18/05 - Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.

THÁNG NĂM
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Ngàn hoa đẹp tươi
con dâng lên Nữ Vương.
Con dâng lên Nữ Vương
Cùng tiếng ca nguyện cầu,
Tháng ngày vọng ngân,
Ôi Mẹ Chúa Thiên đường.

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
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.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm C
BÀI ĐỌC 1

Cv 14:21b-27

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng
cho thành Đéc-bê và nhận khá
nhiều người làm môn đệ, ông
Phao-lô và ông Ba-na-na trở lại
Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a.
Hai ông củng cố tinh thần các
môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ
vững đức tin. Hai ông nói:
“Chúng ta phải chịu nhiều gian
khổ mới được vào Nước Thiên
Chúa.”
Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ
định cho họ những kỳ mục, và sau
khi ăn chay cầu nguyện, hai ông
phó thác những người đó cho
Chúa, Đấng họ đã tin.

Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà
đến miền Pam-phy-li-a, rao giảng
lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống
Át-ta-li-a. Từ đó hai ông vượt
biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước
đây các ông đã được giao phó cho
ân sủng của Thiên Chúa để làm
công việc vừa mới hoàn thành.
Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội
Thánh và kể lại tất cả những gì
Thiên Chúa đã cùng làm với hai
ông, và việc Người đã mở cửa cho
các dân ngoại đón nhận đức tin.
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA
Tv 144,8-9.10-11.12-13ab (Đ.x.c.1)

BÀI ĐỌC 2
Kh 21:1-5a

Đáp: Lạy THIÊN CHÚA con thờ là Bài trích sách Khải huyền của
Vua của con, xin chúc tụng Thánh thánh Gio-an tông đồ.
Danh muôn thuở muôn đời.
Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới
đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến
1. CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, mất, và biển cũng không còn nữa.
Người chậm giận và giàu tình
Và tôi thấy Thành Thánh là Giêthương.
ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi
CHÚA nhân ái đối với mọi người, Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài
như tân nương trang điểm để đón
CHÚA đã dựng nên.
tân lang. Rồi tôi nghe từ phía
ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà
2. Lạy CHÚA, muôn loài CHÚA tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,
dựng nên phải dâng lời tán tạ,
Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, sẽ là dân của Người, còn chính
nói lên rằng: triều đại Ngài vinh
Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùnghiển,
họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước
xưng tụng Ngài là Đấng quyền
mắt họ. Sẽ không còn sự chết;
năng.
cũng chẳng còn tang tóc, kêu than
và đau khổ nữa,
3. Để nhân loại được tường những vì những điều cũ đã biến mất.”
chiến công của CHÚA,
Đấng ngự trên ngai phán:
và được biết triều đại Ngài rực rỡ “Này đây Ta đổi mới mọi sự.”
vinh quang.
Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh
Đó là Lời Chúa.
cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường
tồn.

TUNG HÔ TIN MỪNG
Ga 13,34

Alleluia. Alleluia.
Chúa nói: Thầy ban cho anh em
một điều răn mới,
là anh em hãy yêu thương nhau,
như Thầy đã yêu thương anh em.
Alleluia.
TIN MỪNG
Ga 13:31-33a,34-35
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô
theo thánh Gio-an.
Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly,
Đức Giê-su nói:
“Giờ đây, Con Người được tôn
vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn
vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa
được tôn vinh nơi Người, thì Thiên
Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi
chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn
vinh Người.
Hỡi anh em là những người con bé
nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh
em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban
cho anh em một điều răn mới là
anh em hãy yêu thương nhau; anh
em hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu thương anh em. Mọi người
sẽ nhận biết anh em là môn đệ của
Thầy ở điểm này: là anh em có
lòng yêu thương nhau.”
Đó là Lời Chúa.

