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THÔNG TIN CHO PHÓ TẾ (THẦY SÁU) VĨNH VIỄN
BẠN CÓ CẢM THẤY ĐƯỢC GỌI LÀ ĐƯỢC PHỤC VỤ KHÔNG?
Phó Tế Vĩnh Viễn dành cho những người đàn ông độc thân và đã kết hôn,
những người muốn phụng sự Chúa & Giáo hội như các thừa tác viên được phong chức.
HÃY ĐẾN & XEM!
Một buổi Thông tin về Phó Tế Vĩnh Viễn sẽ được tổ chức vào
Thứ Bảy 3 Tháng 9 năm 2022, 10:00 - 11.45
tại Trường Cao đẳng Thần học Công giáo, 278 Victoria Parade, East Melbourne

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 pm-tiếng Balan
4 pm-tiếng Việt
RỬA TỘI
HÔN PHỐI
XỨC DẦU
TANG LỄ
& 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 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

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

TUẦN LỄ ƠN GỌI
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“Anh em cũng vậy
HÃY SẴN SÀNG” Lc 12:32-48
Thứ Hai 8 tháng 8

Giáo Hội mừng kính
Thánh Mary MacKillop
Thánh Bổn Mạng của nước Úc
vị Thánh đầu tiên của Nước Úc.
Mary MacKillop (15/1/1842 – 8/8/1909),
còn được gọi là Thánh Maria Thánh Giá là một nữ
tu người Úc, cùng với Cha Julian Tenison Woods, thành
lập Dòng Nữ Tu của Thánh Giuse Thánh Tâm (Sisters of
St Joseph Sacred Heart) và một số trường học và các tổ
chức phúc lợi tại Úc đặt trọng tâm về giáo dục cho người
nghèo, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Sau khi qua đời,
bà đã thu hút được tôn kính tại Úc và quốc tế.
MacKillop là người Úc đầu tiên được phong thánh.
Ngày 17 tháng 7 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16
đã cầu nguyện tại ngôi mộ của bà trong chuyến thăm
Sydney vào dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008.
Bà đã được phong thánh ngày 17 tháng 10 năm 2010
tại Rô-ma, bà là người Úc đầu tiên được Giáo hội
Công Giáo công nhận là một vị thánh.
“Tìm hạnh phúc trong việc làm cho người khác hạnh phúc”
Thánh Mary MacKillop

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.

Hiện đã có trang web Ơn gọi mới cho Tổng giáo phận. Xin xem thông tin qua các liên kết bên dưới.

 Video: Ơn Gọi Phó tế Vĩnh Viễn https://youtu.be/q2RhNDbtTS0
 Video: Ý cầu nguyện năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các Phó tế
https://youtu.be/NuG99HD1LaY
 Read: https://www.cam1.org.au/permanent-diaconate
 Liên Lạc: văn phòng Ơn Gọi Phó tế Vĩnh Viễn 03 9412 3357
 Email: diaconate@cam.org.au
Dâng cúng từ cộng đoàn Thánh Y Nhã
Chúa Nhật 31.8.2022
Thanksgiving Envelope: $328
Loose Collection: $2452.45
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn.

Nhắc nhở: Phép Lành Toà Thánh cho quý vị
Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn (25 năm, 30, 35,+)
trong lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 13/11/22.
Lệ phí: $65. Hạn chót: Chúa Nhật 11/9/22.
Ghi danh: Ô. Toàn. Mob: 0413 664 789

CatholicCare Victoria là cơ quan dịch vụ xã hội của giáo phận Công
giáo ở Victoria, hỗ trợ các gia đình và cá nhân trong cộng đồng địa
phương của chúng ta. Sứ mệnh của CatholicCare Victoria là trao quyền
cho cộng đồng, xây dựng sức mạnh và khả năng phục hồi, đồng thời cho phép mọi người
phát huy hết tiềm năng của mình và có cuộc sống một cách trọn vẹn. Một nhiệm vụ mà quý
vị có thể giúp chúng tôi thực hiện được.
Thế giới của chúng ta có rất nhiều người bị thiệt thòi và tổn thương. Nhưng Chúa Kitô hứa
hẹn ban sự sống... và sự sống cho mọi người. Lòng tốt và lòng trắc ẩn của quý vị ngày hôm
nay sẽ giúp những cư dân Victoria đang gặp khó khăn có thể có một cuộc sống hạnh phúc và
viên mãn.
Sự hảo tâm và rộng lượng của quý vị sẽ giúp những người đang rơi vào tình trạng mất việc
làm, vô gia cư, có vấn đề về sức khỏe tâm thần, những gia đình đang gặp khó khăn trong mối
quan hệ gia đình, những người trong bệnh viện và nhà tù, những người tị nạn mới đến, và
những người đang gặp sự lo lắng, đau buồn và tổn thương về tâm lý.
Hãy tiếp tục chia sẻ sứ mệnh của Chúa Kitô bằng cách quyên góp trong Buổi Cầu
Nguyện Chủ Nhật của CatholicCare Victoria vào hôm nay.
Quý vị có thể quyên góp bằng cách điền vào các
phong bì có sẵn tại giáo xứ,
hoặc quyên góp trực tuyến qua trang mạng CatholicCare Victoria tại
www.catholiccarevic.org.au
hoặc gọi đến văn phòng CatholicCare Victoria của miền Đông Melbourne.
Chân thành cảm ơn quý vị.

BÀI ĐỌC 1
Kn 18:6-9
Bài trích sách Khôn ngoan.
Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo
trước cho cha ông chúng con, để khi
biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa
nào, các ngài thêm can đảm.
Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như
đêm cứu thoát người chính trực và tiêu
diệt kẻ địch thù.
Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng
xuống đối phuong để làm cho chúng
con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con
đến với Ngài. Con lành cháu thánh của
những người lương thiện âm thầm
dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất
trí về luật sau đây của Thiên Chúa là
trong dân thánh, có phúc cùng hưởng,
có hoạ cùng chia. Và ngay từ bấy giờ,
họ đã xướng lên những bài ca do cha
ông truyền lại.
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA

Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b)

Đ./ Hạnh phúc thay dân nào
CHÚA chọn làm gia nghiệp.
BÀI ĐỌC 2

Hr 11:1-2,8-19

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri
Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho
những điều ta hy vọng, là bằng chứng
cho những điều ta không thấy. Nhờ
đức tin ấy, các tiền nhân đã được
Thiên Chúa chứng giám.

Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng
nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một
nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia
nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết
mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới
cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất
khách, ông sống trong lều cũng như
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ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những
người đồng thừa kế cùng một lời hứa, vì
ông trông đợi một thành có nền móng do
chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng.
Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn,
cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối
dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng
Đấng đã hứa là Đấng trung tín.
Bởi vậy, do một người duy nhất, một
người kể như chết rồi mà đã sinh ra một
dòng dõi nhiều như sao trời cát biển,
không tài nào đếm được. Tất cả các ngài
đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù
chưa được hưởng các điều Thiên Chúa
hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón
chào các điều ấy, cùng xưng mình là
ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất.
Những người nói như vậy cho thấy là họ
đang đi tìm một quê hương.
Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê
hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ
hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong
ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê
hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã
không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình
là Thiên Chúa của các ngài, vì Người đã
chuẩn bị một thành cho các ngài.
Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-raham đã hiến tế I-xa-ác; dù đã nhận được
lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một.
Về người con này, Thiên Chúa đã phán
bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng
dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Áp-raham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng
cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã
nhận lại người con ấy như là một biểu
tượng.
Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Mt 24:42a,44

Alleluia. Alleluia.
Anh em hãy canh thức và hãy sẵn
sàng, vì chính giờ phút anh em
không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Alleluia.
TIN MỪNG Lc 12:32-48
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo
thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ,
vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của
Người cho anh em.
Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.
Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ
rách, một kho tàng không thể hao hụt ở
trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng,
mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của
anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.
Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn
cho sẵn. Hãy làm như những người đợi
chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới
và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà
thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì
thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh
em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn,
và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu
canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về,
mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì
thật là phúc cho họ.

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ
nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông
đã không để nó khoét vách nhà mình
đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng,
vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.”
Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa,
Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con
hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp:
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín,
khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi
sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần
thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ
về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như
vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy
bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên
coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng
nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn
lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh
đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,
chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày
hắn không ngờ, vào giờ hắn không
biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải
chung số phận với những tên thất tín.
Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không
chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm
theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ
không biết ý chủ mà làm những
chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ
ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi
nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ
bị đòi hỏi nhiều hơn.”
Đó là Lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Hai 08/08 –Thánh Mary MacKillop, Trinh nữ - Lễ kính
Thánh Đa Minh, Linh mục - Lễ nhớ
Thứ Tư 10/08 - Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo - Lễ kính
Thứ Năm 11/08 - Thánh Clara, Trinh nữ - Lễ nhớ

