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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

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

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

Công việc tạm thời trong 3 tháng,
từ giữa tháng 11-2022 đến giữa tháng 2-2023.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9.00am - 4.00pm.
LỄ KÍNH 25.07

25.9.22 CHÚA NHẬT 26
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM C
NGƯỜI PHÚ HỘ & LA-DA-RÔ

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

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN THƯ KÝ
Làm việc cho Văn phòng Giáo xứ
nhà thờ Thánh Y Nhã
326 Church St, Richmond 3121.

“Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây,
còn con thì phải chịu khốn khổ.”
Lc 16: 19-31

Xin liên lạc Văn phòng Giáo xứ
Điện thoại 038420 6789
Nộp đơn qua Điện thư: parish@ignatius.org.au
Dâng cúng:
Chúa Nhật 18.9.2022
Lần 1: $422.95
Lần 2: $176.40
Cảm ơn sự đóng góp của quý
Cộng đoàn.

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân III-2022
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 Rd ,
Flemington VIC 3031
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

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Ba 27/9

Thánh Vincent de Paul, Linh mục,
lễ nhớ.
Thứ Năm 29/9 Các Tổng Lãnh Thiên Thần, Micae,
Gabrien & Raphaen, lễ kính.
Thứ Sáu 30/9 – Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục,
Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Thứ Bảy 01/10 – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu,
Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, lễ kính.

Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Phêrô Hiếu
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.

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 6, 1a.4-7

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.
ĐỨC CHÚA là THIÊN CHÚA các
đạo binh phán thế này:
“Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại
Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên
núi Sa-ma-ri. Chúng nằm dài trên
giường ngà, ngả ngớn trên trường
kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy,
những bê béo nhất chuồng. Chúng
đàn hát nghêu ngao; như Đavít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng
tác. Chúng uống rượu cả bầu, xức
dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng
biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se
sụp đổ! Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị
lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu
đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè
phỡn!”
Đó là Lời Chúa.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – Năm C

BÀI ĐỌC 2 1 Tm 6, 11-16
Bài trích thư thứ nhất của thánh
Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
Phần anh, hỡi người của THIÊN
CHÚA, hãy gắng trở nên người
công chính, đạo đức, giàu lòng tin
và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn
nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu
trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức
tin, giành cho được sự sống đời đời;
chính vì sự sống ấy, anh đã được
THIÊN CHÚA kêu gọi, và anh đã
nói lên lời tuyên xưng cao đẹp
trước mặt nhiều nhân chứng. Trước
mặt THIÊN CHÚA là Đấng ban sự
sống cho mọi loài, và trước mặt
Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm
ĐÁP CA
chứng trước tòa tổng trấn Phong-xiô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng
Đ./ Ca tụng CHÚA đi,
cao đẹp, tôi truyền cho anh: hãy
hồn tôi hỡi!
tuân giữ điều răn của CHÚA mà
CHÚA là Đấng giữ lòng trung tín mãi
sống cho tinh tuyền, không chi
muôn đời, xử công minh cho người bị áp
đáng trách, cho đến ngày Đức Giêbức, ban lương thực cho kẻ đói
su Ki-tô, CHÚA chúng ta, xuất
ăn. Đ./
hiện. Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện
CHÚA giải phóng những ai tù
vào đúng thời đúng buổi, là CHÚA
tội, CHÚA mở mắt cho kẻ mù
loà. CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng
Tể vạn phúc vô song, là Vua các
thẳng lên, CHÚA yêu chuộng những
vua, CHÚA các chúa. Chỉ mình
người công chính. Đ./
Người là Đấng trường sinh bất
CHÚA phù trợ những khách ngoại
tử, ngự trong ánh sáng siêu
kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả
phàm, Đấng không một người nào
phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác
đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng
nhân. CHÚA nắm giữ vương quyền
muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời Người danh dự và uy quyền đến
ngươi hiển trị ngàn đời. Đ./
muôn đời. A-men. Đó là Lời Chúa.

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
Lc 16: 19-31
✠Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô
theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người
Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có
một ông nhà giàu kia,
mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày
ngày yến tiệc linh đình. Lại có một
người nghèo khó tên là La-da-rô,
mụn nhọt đầy mình, nằm trước
cổng ông nhà giàu, thèm được
những thứ trên bàn ăn của ông ấy
rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm
mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc
anh ta. Thế rồi người nghèo này
chết, và được thiên thần đem vào
lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu
cũng chết, và người ta đem
chôn. “Dưới âm phủ, đang khi chịu
cực hình, ông ta ngước mắt lên,
thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng
xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng
tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên:
“Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương
xót con, và sai anh La-da-rô nhúng
đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên

lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị
lửa thiêu đốt khổ lắm!” Ông Ápra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại:
suốt đời con, con đã nhận phần
phước của con rồi; còn La-da-rô
suốt một đời chịu toàn những bất
hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an
ủi nơi đây, còn con thì phải chịu
khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng
ta đây và các con đã có một vực
thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn
qua bên các con cũng không
được, mà bên đó có qua bên
chúng ta đây cũng không được.”
“Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ,
vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lada-rô đến nhà cha con, vì con
hiện còn năm người anh em nữa.
Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo
họ lại cũng sa vào chốn
cực hình này!” Ông Áp-ra-ham
đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các
Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe
lời các vị đó.” Ông nhà giàu nói:
“Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu
có người từ cõi chết đến với họ,
thì họ sẽ ăn năn sám hối.” Ông
Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các
Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu
nghe, thì người chết có sống lại,
họ cũng chẳng chịu tin.”
Đó là Lời Chúa.

