Khóa Giáo Lý Hôn Nhân III – 2022

18.9.2022 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN-Năm C

Ngày Học: Thứ Bảy 15/10 & thứ Bảy 22/10
Thời Gian: 9.00am – 5.00pm
Địa Điểm: Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm
95 Mount Alexander Road , Flemington VIC 3031

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

LỄ KÍNH 25.07

18.9.22 CHÚA NHẬT 25
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM C

“Anh em không thể vừa làm tôi
Thiên Chúa,
vừa làm tôi Tiền Của được.”(Lc 16, 1-13)
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Tư 21/09 – Thánh Mát-thêu, Tông Đồ Thánh Sử,
lễ kính.
Thứ Sáu 23/09 – Thánh Piô thành Pietrencina Thánh Piô Năm dấu, Linh mục, lễ nhớ.
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9:
Cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình

Chúng ta cầu nguyện để án tử hình
là điều tấn công vào phẩm giá con người
có thể được luật pháp bãi bỏ trong mỗi quốc gia.
Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Phêrô Hiếu
sẽ nghỉ sinh hoạt 2 tuần
từ Chúa Nhật 25/9 đến Chúa Nhật 2/10.
Thiếu nhi sẽ trở lại sinh hoạt
từ Chúa Nhật 9/10/2022.

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.

Dâng cúng: Chúa Nhật 11.9.2022
Lần 1: $602.50
Lần 2: $197.30
Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn.

Lễ Sắc Tộc
Kính mời qúy ông bà anh chị em
tham dự Lễ Sắc Tộc vào
Chúa Nhật ngày 25/09/2022
lúc 2:00pm
tại Nhà thờ Chính tòa
St Patrick’s Cathedral
1 Cathedral Pl, East Melbourne Vic 3002

Ghi danh
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
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
Chi tiết cá nhân khi ghi danh
- Tên thánh - Họ và Tên - Ngày sinh
- Số điện thoại - Địa chỉ email

Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA THAM DỰ
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
CHÚA NHẬT 13/11/2022
2:00PM RƯỚC KIỆU
3:00PM THÁNH LỄ
Nhà thờ Chánh tòa St. Patrick
1 Cathedral Pl, East Melbourne VIC 3002.
Chủ tế Thánh Lễ
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long OFM Conv DD STL
Giám Mục Giáo phận Parramatta
và quý Linh mục Việt Nam
Quý ông bà và anh chị nhận "Phép Lành Tòa Thánh Kỷ Niệm Thành Hôn"
xin có mặt tại nhà thờ vào lúc 1:30pm và có ghế dành riêng.
Mọi chi tiết xin liên lạc
Anh Antôn Trương Tấn Phát 0432 777 500
Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Trúc 0418 926 986
Anh Phêrô Dương Hoàng Hiệp 0448 423 104

BÀI ĐỌC 1

Am 8, 4-7

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp
người cùng khổ và tiêu diệt kẻ
nghèo hèn trong xứ. Các ngươi
thầm nghĩ: “Bao giờ ngày mồng
một qua đi, cho ta còn bán
lúa; bao giờ mới hết ngày sa-bát,
để ta bày thóc ra?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho
quả cân nặng thêm;
Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa
thiên hạ.
Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ
bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng
khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng
đem ra bán.”
ĐỨC CHÚA đã lấy thánh danh là
niềm hãnh diện của Gia-cóp mà
thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một
hành vi nào của chúng.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – Năm C
Kẻ mọn hèn, CHÚA kéo ra khỏi nơi cát
bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ
đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng
quyền quý, hàng quyền quý dân
Người. Đ./

BÀI ĐỌC 2
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô
tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.

Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai
nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài
van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua
chúa và tất cả những người cầm quyền,
để chúng ta được an cư lạc nghiệp
mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.
Đó là điều tốt và đẹp lòng THIÊN
CHÚA, Đấng cứu độ chúng ta,
Đó là Lời Chúa.
Đấng muốn cho mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có
ĐÁP CA
một THIÊN CHÚA, chỉ có một Đấng
Đ./ Nào ca ngợi danh thánh trung gian giữa THIÊN CHÚA và loài
người: đó là một con người, Đức Ki-tô
CHÚA đi!
Giê-su, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc
Người cất nhắc những ai
mọi người.
nghèo túng.Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy
Điều này đã được chứng thực vào đúng
dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh
thời đúng buổi. Và để làm chứng về điều
thánh CHÚA đi! Chúc tụng danh
này, tôi được đặt làm người rao giảng và
thánh CHÚA, tự giờ đây cho đến
làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói
mãi muôn đời! Đ./
dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại
CHÚA siêu việt trên hết mọi
về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng
dân, vinh quang Người vượt xa trời người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ
cao thẳm.
nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh
Ai sánh tày Thượng Đế CHÚA ta,
thiện, không giận hờn, không xung
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái khắc.
Đó là Lời Chúa.
đất? Đ./

TUNG HÔ TIN MỪNG
Alleluia. Alleluia.
Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang
phú quý, nhưng đã trở nên khó
nghèo, để lấy cái nghèo của mình
mà làm cho anh em trở nên giàu
có. Alleluia.
TIN MỪNG
✠Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo
thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Một nhà phú hộ kia có một
người quản gia. Người ta tố cáo với
ông là anh này đã phung phí của cải
nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà
bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh
đó? Công việc quản lý của anh, anh
tính sổ đi, vì từ nay anh không được
làm quản gia nữa!’ Người quản gia
liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây?
Vì ông chủ đã cất chức quản gia
của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi,
ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải
làm gì rồi, để sau khi mất chức
quản gia, sẽ có người đón rước mình
về nhà họ!’
“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của
chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác
nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’
Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai
của bác đây, ngồi xuống mau,
viết năm chục thôi.’

Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác,
bác nợ bao nhiêu vậy?’
Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’
Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai
của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
“Và ông chủ khen tên quản gia bất
lương đó đã hành động khôn khéo.
Quả thế, con cái đời này khôn khéo
hơn con cái ánh sáng khi xử sự với
người đồng loại.
“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em
biết: hãy dùng Tiền Của bất chính
mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền
hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào
nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong
việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong
việc lớn; ai bất lương trong việc rất
nhỏ, thì cũng bất lương trong việc
lớn.
Vậy nếu anh em không trung tín
trong việc sử dụng Tiền Của bất
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao
phó của cải chân thật cho anh em?
Và nếu anh em không trung tín trong
việc sử dụng của cải của người khác,
thì ai sẽ ban cho anh em của cải
dành riêng cho anh em?
“Không gia nhân nào có thể làm tôi
hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà
yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em
không thể vừa làm tôi THIÊN
CHÚA, vừa làm tôi Tiền Của
được.”
Đó là Lời Chúa.

