CẢM ƠN & CHÚC MỪNG - CA ĐOÀN ST JOHN
 Giáo xứ chân thành cảm ơn chị Margarita Nguyễn Hà trong vai trò đoàn trưởng ca đoàn
St. John trong thời gian qua, nay vì lý do cá nhân chị không thể tiếp tục vai trò này.
 Chúc mừng chị tân ca đoàn trưởng Catherine Vũ Ngọc Sương và ca đoàn phó Maria
Mai Phương, hai chị sẽ cùng ban chấp hành đương nhiệm điều hành ca đoàn trong
nhiệm kỳ này.
 Giáo xứ cũng chào đón nhạc sĩ Giuse Từ Duy đã đến với giáo xứ và đang đảm nhận
vai trò ca trưởng.
Nhắc nhở: Phép Lành Toà Thánh cho quý vị
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Dâng cúng Chúa Nhật 17.07.2022
Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn (25 năm, 30, 35,+)
Lần 1: $566.05 Lần 2: $176.70
trong lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 13/11/22.
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn. Lệ phí: $65. Ghi danh: Ô. Toàn. Mob: 0413 664 789
Hạn chót: Chúa Nhật 11/9/22.

Hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần thứ hai
Ngày 14/7/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã đưa ra
hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần thứ hai, vào Chúa Nhật
ngày 24/7/2022, có chủ đề: "Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả".

Tại Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/7/2022, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám
quản giáo phận Roma, sẽ cử hành Thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô.
Cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già neo đơn
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị hai cách thế các giáo phận trên toàn thế giới
có thể tham dự cử hành Ngày này: cử hành một Thánh lễ hoặc thăm viếng người già neo
đơn. Trên trang web của mình, Bộ cung cấp các tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ
và phụng vụ để giúp các giáo phận cử hành Ngày này, đặc biệt là thăm viếng và đồng
hành với người già neo đơn.
Giáo hội cũng ban ơn Toàn xá cho các tín hữu thực hiện việc này trong những ngày gần
với ngày 24/7, vì như Đức Thánh Cha khẳng định trong Sứ điệp Ngày Ông bà và Người
cao tuổi năm nay: "thăm viếng người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong
thời đại chúng ta."
Trong thư gửi các cha xứ của giáo phận Roma và những người già ở Roma, Đức Hồng y
De Donatis nhắc rằng vào mùa hè, nhiều người già cảm thấy bị bỏ rơi hơn. Do đó, "thật
là tốt khi vào dịp này, nghĩ về một giây phút đơn giản và ý nghĩa đối với người già."
Ngài mời gọi thăm viếng người già tại tư gia hay trong các nhà dưỡng lão.
Quan tâm đến người cao tuổi
Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định
rằng "Với Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta ý
thức về tầm quan trọng của người già trong đời sống xã hội và cộng đoàn của chúng ta
và do đó không cử hành nó riêng rẽ nhưng theo cấu trúc."
Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2021
và được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, năm nay vào ngày 24/7.
Vào ngày 24/7 Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Canada. Theo chương
trình, ngài sẽ viếng đền thánh thánh Anna và gặp gỡ người già và giới trẻ tại trường tiểu
học ở Iqaluit. Chăm sóc người già và việc đối thoại giữa họ và các thế hệ trẻ hơn là quan
tâm không ngừng của Đức Thánh Cha.
(VaticanNews)

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 pm-tiếng Balan
4 pm-tiếng Việt
RỬA TỘI
HÔN PHỐI
XỨC DẦU
TANG LỄ
& CÁC NGHI THỨC:

liên lạc văn phòng.

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
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ANH EM CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Lc 11:1-13

Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã thiết lập

Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao niên,
cử hành vào ngày 24 tháng 7 năm nay.
Ngày này được đánh dấu gần ngày lễ của Thánh Gioakim và Anna,
thân phụ mẫu của của Đức Maria. Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là
"Về già họ vẫn sẽ sinh hoa kết trái", trích từ Thánh vịnh 92.
Hãy tìm đọc các tài liệu bằng Anh ngữ về phần cầu nguyện và phụng vụ
cũng như thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô tại
www.catholic.org.au/grandparents

LỄ BỔN MẠNG - LỄ THÁNH I NHÃ 31/7
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 Từ Duy 0412 631 311
Đoàn trưởng:
Catherine Vũ Ngọc Sương
0466 697 336
Thiếu nhi Thánh Thể:
Sinh hoạt lúc 2.00pm Chúa Nhật.
Đoàn trưởng:
Thụy Phạm 0406533279

Giáo xứ Công giáo Richmond sẽ mừng

Lễ Thánh I Nhã
tại Nhà thờ Thánh I Nhã vào Chủ nhật 31/7, lúc 9.30 sáng.
Thánh lễ sẽ được cử hành bởi
Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hoàng Trung, SJ
và quý cha Dòng Tên đồng tế.
Sau giờ lễ, xin qúy ông bà anh chị em đóng góp các món ăn,
bánh mì, bánh ngọt, trái cây và nước uống…cùng chung vui
mừng lễ Bổn Mạng của cộng đoàn, trong hội trường giáo xứ.

Vào tuần này sẽ chỉ có một Thánh lễ chung của giáo xứ
và sẽ không có các Thánh lễ
•

5 giờ chiều Thứ Bảy tại nhà thờ Thánh I Nhã
• 11 giờ sáng tại nhà thờ St. James
• 4 giờ chiều Thánh lễ Việt Nam.

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU: Cũng vào Thánh lễ sáng Chủ Nhật
31.07, sẽ có 14 em học sinh từ trường tiểu học Trinity
và 7 em thiếu nhi trong giáo xứ được Rước Chúa lần đầu.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em.

BÀI ĐỌC 1
Bài trích sách Sáng thế.
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BÀI ĐỌC 2

Khi ấy, ĐỨC CHÚA phán: “Tiếng kêu
trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn!
Tội lỗi của chúng quá nặng nề! Ta phải
xuống xem thật sự chúng có làm như
tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không.
Có hay không, Ta sẽ biết.”

CHÚA đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ
không phá huỷ.” Ông nói: “Xin CHÚA
đừng giận, cho con nói một lần này nữa
thôi: Giả như tìm được mười người thì
sao?” CHÚA đáp: “Vì mười người đó, Ta
sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”
Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía
Xơ-đôm, nhưng ĐỨC CHÚA còn đứng Đó là Lời Chúa.
lại với ông Áp-ra-ham. Ông lại gần và
thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người ĐÁP CA
lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như Đ/ Lạy CHÚA, ngày con kêu
trong thành có năm mươi người lành,
chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? cứu, CHÚA đã thương đáp lại.
Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho
thành đó, vì năm mươi người lành trong Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,
đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không Ngài đã nghe lời miệng con xin.
được đâu! Giết chết người lành một trật Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính CHÚA,
với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ hướng về đền thánh, con phủ phục tôn
dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử thờ. Đ./
cả trần gian lại không xét xử công minh
sao?” ĐỨC CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm Xin cảm tạ danh CHÚA,
được trong thành Xơ-đôm năm mươi vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
tất cả thành đó.”
Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con
chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn
phép thưa với CHÚA: Giả như trong số
năm mươi người lành lại thiếu mất năm,
vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả
thành sao?” CHÚA đáp: “Không! Ta sẽ
không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn
mươi lăm người.” Ông lại thưa một lần
nữa: “Giả như trong thành tìm được bốn
mươi người thì sao?” CHÚA đáp: “Vì
bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”

Ông nói: “Xin CHÚA đừng giận, cho
con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi
người thì sao?” CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm
được ba mươi người, Ta sẽ không làm.”
Ông nói: “Con xin mạn phép thưa với
CHÚA: Giả như tìm được hai mươi
người thì sao?”

Ngày con kêu cứu, CHÚA đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Đ./
CHÚA tuy thật cao cả,
nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn;
đứa ngạo mạn ngông nghênh,
từ xa Ngài đã biết.
Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
CHÚA vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng. Đ./
Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con.
Việc CHÚA làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
lạy CHÚA, muôn ngàn đời
CHÚA vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang. Đ./

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi
tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em đã cùng được mai
táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại
cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào
quyền năng của THIÊN CHÚA, Đấng làm
cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia,
anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa
ngã, và vì thân xác anh em không được cắt
bì, nay THIÊN CHÚA đã cho anh em được
cùng sống với Đức Ki-tô: THIÊN CHÚA đã
ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng
ta. Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta,
sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại
chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách
đóng đinh nó vào thập giá.
Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG
Alleluia. Alleluia.
Anh em đã nhận được Thần Khí
làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó
chúng ta được kêu lên rằng:
“Áp-ba! Cha ơi!”. Alleluia.
TIN MỪNG
✠Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo thánh
Lu-ca.
Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia.
Người cầu nguyện xong, thì có một người
trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa
Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng
như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”
Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh
em hãy nói:
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh
hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho
chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám
dỗ.”
Người còn nói với các ông: “Ai trong
anh em có một người bạn, và nửa đêm
đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi,
cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh
bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không
có gì dọn cho anh ta ăn cả’, mà người
kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng
quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu
lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không
thể dậy lấy bánh cho anh được.’? Thầy
nói cho anh em biết: dẫu người kia
không dậy để cho người này vì tình bạn,
thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả
những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra
đó.
“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ
xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ
cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận
được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở
cho. Ai trong anh em là một người cha,
mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy
rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại
cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là
những kẻ xấu mà còn biết cho con cái
mình của tốt của lành, phương chi Cha
trên trời lại không ban Thánh Thần cho
những kẻ kêu xin Người sao?”
Đó là Lời Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Hai 25/07 – Thánh Giacôbê,
Tông đồ - Lễ kính
Thứ Ba 26/07 - Thánh Anna và Thánh
Gioakim - Song Thân
Đức Maria - Lễ nhớ
Thứ Sáu 29/07 - Thánh Mátta, Maria
và Ladarô - Lễ nhớ

