Ai liều mất mạng sống mình vì tôi,
thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
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CỘNG ĐOÀN THÁNH I NHÃ

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời các Kitô hữu. Đặc
biệt trong những lúc gặp thử thách, người tín hữu luôn có Thánh Thần hỗ trợ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lời tiên báo về những cuộc bắt bớ vẫn còn ứng
nghiệm qua các thời đại. Sống ở bất cứ thời đại nào, người tín hữu luôn liên
lụy với Thập giá của Chúa, cùng chung số phận với Chúa là Đấng treo trên
thập giá. Ngày nay con cũng đang được Chúa mời gọi sống cuộc đời tử đạo.
Lạy Chúa, muốn sống “tử đạo”, con cần can đảm chọn lựa: chọn lựa giữa một
mất một còn, giữa trung thành và phản bội, giữa sự sống và sự chết,
giữa Thiên Chúa và người đời. Con cần chọn lựa dứt khoát để làm chứng cho
Chúa. Con cần làm chứng cho niềm tin và lòng mến bằng những sự hy sinh từ
bỏ mình, bằng những khổ đau phải chịu, bằng đời sống gian nan vất vả…
Con tin chắc con sẽ thực hiện được điều ấy, vì Chúa luôn hiện diện trong cuộc
đời con. Chúa sẽ soi sáng cho con phải nói điều gì. Chúa sẽ hướng dẫn con
cần làm việc chi.
Lạy Chúa, tên tuổi 117 thánh Tử Đạo Việt Nam đã được ghi vào lịch sử Giáo
Hội. Nhưng còn một số đông vô kể, cả chính con, là những tín hữu không tên
tuổi đang dấn thân trong cuộc sống chọn lựa. Xin Chúa ban thêm cho con sức
mạnh và lòng can đảm cương quyết, để con dám sống bằng những cử chỉ anh
hùng, dám tỏ thái độ dứt khoát khi chọn lựa đứng về phía Chúa. Vì khi con
sống điều Chúa dạy, khi con dám thực hiện lề luật Chúa, tức là con đang tử
đạo hằng ngày, và đang trở thành chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm
nay. Xin Chúa giúp con. Amen.
Ghi nhớ: “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy,
để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.
Thank you Richmond Hội Truyền giáo Dòng Tên xin gửi lời CẢM ƠN chân thành
đến Giáo xứ Richmond vì đã hưởng ứng Lời kêu gọi hàng năm
Parish Appeal
dành cho Giáo xứ Truyền giáo Dòng Tên.
Sự hỗ trợ của quý vị đối với Quỹ Hành động Khẩn cấp đang giúp
mọi người sống sót sau cuộc khủng hoảng ở Miến Điện và các
trường hợp khẩn cấp khác trên toàn thế giới.
Nếu bạn vẫn muốn đóng góp, vui lòng truy cập
jesuitmission.org.au/donate-parish/
hoặc liên hệ 02 8918 4109.
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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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CÁC GIỜ LỄ TRONG TUẦN
Thứ Hai – thứ Sáu: 12pm
Tiếng Anh.

CÓ KIÊN TRÌ

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

LỄ KÍNH 25.07

ANH EM MỚI GIỮ ĐƯỢC

MẠNG SỐNG

Lc 21,5-19

Chúa nhật 33 Thường niên năm C

Giáo Hội Việt Nam Mừng Kính Trọng Thể
117 VỊ THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Năm 17/11 – Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
THÁNG MƯỜI MỘT- CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người thân
yêu của chúng ta, những người không còn ở bên chúng ta.
Xin mời Cộng đoàn, quý ông bà anh chị em giáo dân viết tên của
những người thân yêu đã qua đời vào
“Sổ tưởng nhớ” của Nhà thờ Thánh I Nhã.
Các linh hồn này sẽ được ghi nhớ trong những lời cầu nguyện và trong
các Thánh lễ của Giáo xứ chúng ta.

CẬP NHẬT SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
GIÁO XỨ THÁNH Y NHÃ
Xin vui lòng dành thời gian hoàn thành mẫu cập nhật
sổ Gia Đình Công Giáo và giao lại cho Giáo xứ.
Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã giao mẫu cập nhật
trong tuần vừa qua.

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.

BÀI ĐỌC 1
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Ml 3,19-20a

Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.
ĐỨC CHÚA các đạo binh phán: “Này
Ngày của ĐỨC CHÚA đến, đốt cháy
như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ
làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy
đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA
các đạo binh phán - không còn chừa lại
cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng
đối với các ngươi là những kẻ kính sợ
Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc
lên, mang theo các tia sáng chữa lành
bệnh.”
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA

Tv 97,5-6.7-8.9 (Đ. x. c.9)

Đ./ CHÚA ngự đến xét xử muôn
dân theo lẽ công bình.
1. Đàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu
dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.
Kèn thổi vang xen tiếng tù và,
tung hô mừng CHÚA, vị Quân Vương! Đ./
2. Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải
vật, địa cầu với toàn thể dân cư!
Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi,
reo mừng trước tôn nhan CHÚA. Đ./
3. Vì Người ngự đến xét xử trần gian,
Người xét xử địa cầu theo đường công
chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
Đ./

BÀI ĐỌC 2

2 Tx 3,7-12

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô
tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.
Thưa anh em, chính anh em thừa biết là
anh em phải bắt chước chúng tôi thế
nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã
không sống vô kỷ luật. Chúng tôi đã
chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã
làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên
gánh nặng cho người nào trong anh em.

Không phải là vì chúng tôi không có
quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để
nêu gương cho anh em bắt chước.
Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng
tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu
làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi
nghe nói: trong anh em có một số người
sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà
việc gì cũng xen vào. Nhân danh CHÚA
Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và
khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên
mà làm việc, để có của nuôi thân.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG

Lc 21,28

Alleluia. Alleluia.
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu
lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Alleluia.

TIN MỪNG Lc 21,5-19
✠Tin Mừng CHÚA Giê-su Ki-tô theo
thánh Lu-ca.
Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền
Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến
đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm
ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết,
không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ
các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy
ra, thì có điềm gì báo trước?”
Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi
chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều
người mạo danh Thầy đến nói rằng:
‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’;
anh em chớ có theo họ.

Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn
lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó
phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là
chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói
tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân
kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có
những trận động đất lớn, và nhiều nơi
sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những
hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn
lao từ trời xuất hiện.
“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy
ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược
đãi anh em, nộp anh em cho các hội
đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước
mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.
Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng
cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc
dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ
phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy
sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan,
khiến tất cả địch thủ của anh em không
tài nào chống chọi hay cãi lại được.
Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em,
bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết
một số người trong anh em. Vì danh
Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em
cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh
em mới giữ được mạng sống mình.”
Đó là Lời Chúa.

CẬP NHẬT SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
THUỘC GIÁO XỨ THÁNH Y NHÃ
& THÁNH GIACÔBÊ

Cộng đoàn thân mến,
x

Cha Chánh xứ kêu gọi quý Cộng đoàn,
ông bà anh chị em vui lòng hỗ trợ giáo xứ
trong việc cập nhật thông tin chi tiết của
tất cả các thành viên, giáo dân trong Giáo
xứ của chúng ta. Trong thế giới ngày nay,
việc cập nhật hóa thông tin chi tiết về tất
cả các thành viên trong Giáo xứ là điều rất
quan trọng vì có thể đã có rất nhiều thay
đổi kể từ lần cuối cùng việc cập nhật sổ
Gia Đình Công Giáo này được thực hiện
trong Giáo xứ . Để tiện cho việc liên lạc,
xin qúy ông bà anh chị em cung cấp thông
tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ nơi cư
ngụ, địa chỉ email, số điện thoại di động
và các chi tiết cần thiết khác.
Các mẫu đơn sẽ được cung cấp tại Nhà thờ
Thánh I Nhã và Nhà thờ Thánh Giacôbê
vào các Thánh lễ cuối tuần:
• Ngày 5 và 6 tháng 11
• Ngày 12 và 13 tháng 11
• Ngày 19 và 20 tháng 11.
x

Xin vui lòng dành thời gian hoàn thành
mẫu cập nhật sổ Gia Đình Công Giáo này
và để vào hộp được cung cấp trong Nhà
thờ.
x

Nếu quý ông bà anh chị em mang biểu
mẫu về nhà để điền, xin gửi biểu mẫu đã
điền vào hộp thư của Văn phòng Giáo xứ
hoặc gửi bằng điện thư (email) đến:
Parish@ignatius.org.au
X

Dâng cúng:
Chúa Nhật 6.11.2022
Lần 1: $720.15
Lần 2: $269.00
Cảm ơn sự đóng góp
của quý Cộng đoàn.

Xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn, quý
ông bà anh chị em đã ủng hộ và đồng hành
trong việc nỗ lực cập nhật sổ Gia Đình
Công Giáo của Giáo xứ chúng ta.
Cha Chánh xứ
Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ

