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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

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

Đức Tổng Giám Mục Peter A Comensoli mời
Cộng đồng Công giáo Việt Nam tham dự Thánh lễ
Kỷ niệm 175 năm Thành Lập Tổng Giáo Phận Melbourne.
Vào ngày Chúa Nhật 26/06/2022, lúc 11 giờ sáng
Tại Nhà Thờ Chánh tòa – St. Patrick’s Cathedral.

LỄ KÍNH 25.07

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Anh chị em thân mến! Hôm nay
chúng ta cùng với Hội Thánh mừng
kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh
Chúa Kitô. Thật ra, trong bất cứ
Thánh Lễ nào, chúng ta cũng đã suy
tôn mầu nhiệm Thánh Thể.
Tuy nhiên, vì muốn nhân mạnh tầm
quan trọng của Thánh Thể trong đời
sống của mỗi tín hữu, nên mẹ Hội
Thánh đã chọn riêng một ngày để chúng ta dành thời
giờ nhiều hơn trong việc tôn thờ, chiêm ngắm và tạ ơn
tình yêu Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể.
Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được đón nhận
chính Đức Giêsu là nguồn của mọi ân phúc. Nên giờ
đây Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến để tham dự bữa
tiệc thánh trong Thánh lễ này, với lời tha thiết đầy yêu
thương: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là
Mình Thầy. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì
này là Máu Thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Thầy” Chúng ta hãy giục lòng thống hối để hân hoan
tham dự Mầu Nhiệm Thánh.

Quý ông bà anh chị em tham dự mặc trang phục truyền thống Việt Nam
để thêm phần trang trọng và tôn lên Nét đẹp thuần túy của người Việt
Nam.
Đây là một vinh dự rất lớn cho Cộng Đồng người Việt Công Giáo, cũng
như lời mời gọi trờ nên hiệp nhất giữa lòng Giáo Hội Úc Châu.
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Ba 21/06 – Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ, Lễ nhớ
Thứ Năm 23/06 – Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita,
Lễ trọng
Thứ Sáu 24/06 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ trọng
Thứ Bảy 25/06 – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lễ Nhớ

của quý Cộng đoàn.

Xin qúy ông bà anh chị em mang bản tin về nhà để tiện việc
theo dõi các ngày lễ và sinh hoạt của giáo xứ.
Chân thành cảm ơn.

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

Mondays & Fridays

Các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu
Individual Tours Available everyday

Các chuyến tham quan cá nhân
có sẵn hàng ngày

Kính mời quí cộng đoàn tham dự
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ trọng
Vào thứ Sáu 24/06 – lúc 7:30pm
Tại nhà thờ Thánh I Nhã.

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.

Tiền dâng cúng:
Chúa Nhật 12.06
Lần 1: $ 433.60
Lần 2: $ 143.70
Cảm ơn sự đóng góp

Give your child be the best start possible!

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

Email : principal@tcs.catholic.edu.au
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BÀI ĐỌC 1

Bài trích thư thứ nhất của thánh
Phao-lô tông đồ gửi tín hữu CôKhi ông Áp-ram thắng trận trở về, rin-tô.
có ông Men-ki-xê-đê, vua thành
Sa-lem, mang bánh và rượu ra; Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận
ông là tư tế của THIÊN CHÚA từ nơi CHÚA, tôi xin truyền lại
Tối Cao. Ông chúc phúc cho ông cho anh em: trong đêm bị nộp,
Áp-ram và nói: “Xin THIÊN CHÚA Giê-su cầm lấy bánh, dâng
CHÚA Tối Cao, Đấng dựng nên lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là
trời đất, chúc phúc cho Áp-ram!
Mình Thầy, hiến dâng vì anh em;
Chúc tụng THIÊN CHÚA Tối
Cao, Đấng đã trao vào tay ông anh em hãy làm việc này, mà
những thù địch của ông!” Rồi ông tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế,
Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê sau bữa ăn, Người cầm lấy chén
một phần mười tất cả chiến lợi rượu và nói: “Chén này là Giao
phẩm. Đó là Lời Chúa
Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi
khi uống, anh em hãy làm việc này,
ĐÁP CA
mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy,
Muôn thuở, Con là Thượng Tế cho tới ngày CHÚA đến, mỗi lần
ăn Bánh và uống Chén này, là anh
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.
em loan truyền CHÚA đã chịu
1. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa
Thượng tôi: “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự chết.
trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ Đó là Lời Chúa
Bài trích sách Sáng thế.

dưới chân Con.”

Đ./

2. Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền
vương đế của Ngài: Giữa lòng địch quân, xin
Ngài làm bá chủ. Đ./
3. ĐỨC CHÚA phán bảo rằng: “Ngày đăng
quang Con nắm quyền thủ lãnh,vẻ huy hoàng
rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng
đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra
Con.” Đ./
4. ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ
chẳng rút lời, rằng: “Muôn thuở, Con là
Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xêđê.” Đ./

TUNG HÔ TIN MỪNG
Alleluia. Alleluia.
CHÚA nói: Tôi là bánh hằng
sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời.
Alleluia.

TIN MỪNG
✠ Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô
theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám
đông về Nước THIÊN CHÚA và
chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười
Hai đến bên Đức Giê-su thưa
Người rằng: “Xin Thầy cho đám
đông về, để họ vào các làng mạc
nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và
kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang
ở đây là nơi hoang vắng.” Đức
Giê-su bảo : “Chính anh em hãy
cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng
con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh
và hai con cá, trừ phi chính chúng
con phải đi mua thức ăn cho cả
đám dân này.”
Quả thật có tới chừng năm ngàn
đàn ông. Đức Giê-su nói với các
môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi
thành từng nhóm khoảng năm
mươi người một.” Các môn đệ làm
y như vậy, và bảo mọi người ngồi
xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm
lấy năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời, dâng lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để
các ông dọn ra cho đám đông. Mọi
người đều ăn, và ai nấy được no
nê. Những miếng vụn còn thừa,
người ta thu lại được mười hai
thúng. Đó là Lời Chúa

Xin cầu nguyện cho
Cha Patrick O'Sullivan SJ
và Cha Tony Ryan SJ,
đã qua đời trong hai tuần qua.

Cha Patrick O'Sullivan
Qua đời vào thứ Ba ngày 31 tháng 5 năm 2022 tại
Campion House, Kew, Victoria, hưởng thọ 91 tuổi.
Cha là một trong những vị linh hướng tốt nhất mà
Tỉnh Dòng Úc đã đào tạo, và có tác động lâu dài
đến việc đào tạo các tu sĩ Dòng Tên, các chủng sinh
và các thành viên CLC ở Úc và nước ngoài.
Thánh lễ an táng của cha đã được cử hành tại Nhà
thờ Immaculate Conception, Hawthorn, Victoria
vào thứ Ba ngày 14 tháng 6 lúc 10:30 sáng.

Cha Anthony Ryan
Qua đời ngày 5 tháng 6 năm 2022 tại Nazareth
House, Camberwell ở Melbourne, hưởng thọ 82
tuổi. Cha được truyền giáo đến Hazaribag, Ấn Độ,
vào năm 1963 và dành phần lớn cuộc đời của
mình để phục vụ như một nhà truyền giáo ở đó.
Nhiều vai trò của cha là trong lĩnh vực tài chính
và ngân khố, cung cấp sự hỗ trợ vô giá cho Dòng
Tên và các tổ chức Công giáo khác. Cha cực kỳ
tháo vát và được coi như một phù thủy tài chính,
người không chỉ xây dựng nên Tỉnh dòng
Hazaribag mà còn giúp đỡ và tư vấn rất nhiều cho
các Tỉnh dòng khác của Ấn Độ. Thánh lễ an táng
của cha đã được cử hành tại Nhà thờ Immaculate
Conception, Hawthorn vào Thứ Tư ngày 15 tháng
6 lúc 10:30 sáng.
Hai cha đã được an táng đã tại
Nghĩa trang the Melbourne General
Cemetery vào lúc 11 giờ sáng
thứ Năm ngày 16 tháng 6.

