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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
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

TRINITY PRIMARY SCHOOL
OPEN DAYS
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRINITY NGÀY THAM QUAN TRƯỜNG
57 DAVISON STREET RICHMOND

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 – 4.00pm
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
Trợ lý hành chính : Thảo Trần

Mondays & Fridays

Các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu
Individual Tours Available everyday

LỄ KÍNH 25.07

Các chuyến tham quan cá nhân
có sẵn hàng ngày
Give your child be the best start possible!

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Mọi sự CHÚA CHA có
đều là của Thầy
Anh chị em thân mến! Mỗi Thánh Lễ đều là lời tôn vinh Ba
Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Chúa Nhật hôm nay Hội Thánh dành
để tôn thờ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt, làm nổi bật
Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chương trình Cứu Độ
của Người . Đây là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và mọi
sinh hoạt Phụng Vụ của Hội Thánh.
Hiến tế giờ đây, Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời Thiên Chúa cho ta
được tham dự vào sự sống sung mãn của Chúa Ba Ngôi. Muốn
vậy, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta
khỏi mọi tội lỗi, hầu xứng đáng hiệp thông trong mầu nhiệm
Tình Yêu vô cùng cao cả và thâm sâu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Nguồn: TGP Hà Nội

TƯỞNG NHỚ ĐẾN

Cha Patrick O'Sullivan SJ
Được Chúa gọi về ngày 31.05.2022
&

Cha Tony Ryan SJ
Được Chúa gọi về ngày 05.06.2022

Cộng đoàn Thánh I Nhã xin gửi lời chia buồn, phân ưu
đến gia đình của quý cha và đến Cộng Đoàn Dòng Tên.
Nguyện Chúa thương đón nhận linh hồn hai cha
vào hưởng nhan Thánh Chúa.

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.

Hãy cho con bạn
một khởi đầu tốt nhất có thể!
WWW.TCS.CATHOLIC.EDU.AU

Email : principal@tcs.catholic.edu.au

Lịch Phụng Vụ trong tuần
Thứ Hai 13/06 – Thánh Antôn đệ Padua,
Linh mục tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ
Tiền dâng cúng: Chúa Nhật 05.06
Lần 1: $641 Lần 2: $216.85
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn.

Khi chúng ta bước vào mùa đông này, cam kết của
bạn trong việc giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh
khó khăn, nghèo đói, cô đơn và vô gia cư vẫn rất cần
thiết và được đánh giá cao. Một cách để giúp đỡ là
đóng góp cho Vinnies Winter Appeal.
Chủ đề của lời kêu gọi năm nay là “Hãy dừng lại”,
tập trung vào tầm quan trọng của việc cung cấp sự an toàn
cho các gia đình và cá nhân thoát khỏi bạo lực gia đình.
Nếu bạn có thể trợ giúp, bạn có thể thực hiện việc này
theo ba cách:
• Trực tuyến: vinnies.org.au
• Qua điện thoại: 13 18 12
• Thu thập phong bì từ phía sau Nhà thờ: gửi phong bì hoặc gửi lại
Văn phòng Giáo xứ.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - Năm C
BÀI ĐỌC 1
Bài trích sách Châm ngôn.

Hãy nghe đây lời minh định của Đức
Khôn Ngoan:
“ĐỨC CHÚA đã dựng nên ta như tác
phẩm đầu tay của Người, trước mọi
công trình của Người từ thời xa xưa
nhất.
Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ
nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất.
Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa
có mạch nước tràn đầy, ta đã được
sinh ra.
Trước khi núi non được đặt nền vững
chắc, trước khi có gò nổng, ta đã
được sinh ra, khi ĐỨC CHÚA chưa
làm ra mặt đất với khoảng không, và
những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập
cõi trời, khi Người vạch một vòng
tròn trên mặt vực thẳm, khi Người
làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho
các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
khi Người định ranh giới cho biển, để
nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền
móng cho đất.
Ta hiện diện bên Người như tay thợ
cả. Ngày ngày ta là niềm vui của
Người, trước mặt Người, ta không
ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất,
ta đùa vui với con cái loài người.”
Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG

ĐÁP CA

Kh 1,8
Tv 8,4-5.6-7.8-9 (Đ.c.2a)

Đ./Lạy ĐỨC CHÚA là CHÚA
chúng con, lẫy lừng thay danh
CHÚA trên khắp cả địa cầu.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần
nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận
tâm? Đ./
Chúa cho con người chẳng thua kém
thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ
triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa
sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới
chân. Đ./
Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng
dương. Đ./

BÀI ĐỌC 2

Rm 5,1-5

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông
đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, một khi đã được nên
công chính nhờ đức tin, chúng ta
được bình an với THIÊN CHÚA,
nhờ Đức Giê-su Ki-tô, CHÚA chúng
ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su
đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân
sủng của THIÊN CHÚA, như chúng
ta đang được hiện nay; chúng ta lại
còn tự hào về niềm hy vọng được
hưởng vinh quang của THIÊN
CHÚA. Nhưng không phải chỉ có
thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian
truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân
thì quen chịu đựng; ai quen chịu
đựng, thì được kể là người trung
kiên; ai được công nhận là trung
kiên, thì có quyền trông cậy. Trông
cậy như thế, chúng ta sẽ không phải
thất vọng, vì THIÊN CHÚA đã đổ
tình yêu của Người vào lòng chúng
ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban
cho chúng ta.
Đó là Lời Chúa.

Alleluia. Alleluia.
Xin dâng lời tôn vinh chúc
tụng CHÚA CHA, CHÚA Con
và CHÚA Thánh Thần là
THIÊN CHÚA đã có, hiện có
và đang đến, xin tôn vinh chúc
tụng muôn đời.
Alleluia.

TIN MỪNG

Ga 16,12-15

Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo
thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn
đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải
nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh
em không có sức chịu nổi. Khi nào
Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn
anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ
không tự mình nói điều gì, nhưng tất
cả những gì Người nghe, Người sẽ
nói lại, và loan báo cho anh em biết
những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn
vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì
là của Thầy mà loan báo cho anh em.
Mọi sự CHÚA CHA có đều là của
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy
những gì là của Thầy mà loan báo
cho anh em.”
Đó là Lời Chúa

