CHÚA NHẬT TUẦN I – MÙA VỌNG (NĂM A)
CỘNG ĐOÀN THÁNH I NHÃ
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

FEAST DAY- 31 JULY

CÁC GIỜ LỄ TRONG
TUẦN
Thứ Hai – thứ Sáu: 12pm
Tiếng Anh.

FEAST DAY- 25 JULY

27.11.2022 - CHÚA NHẬT TUẦN 1 – MÙA VỌNG (NĂM A)
HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

H

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

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2022
14/12/2022

7.00pm- 9.00pm
Tĩnh Tâm do Cha Andy Bullen SJ. phụ trách (Tiếng Anh)
Địa điễm tại Parish Hall (ngay phòng ăn lớn), sau đó có giải tội.

17/12/2022

7.30pm
Thánh Ca Giáng Sinh do Ba Cộng Đoàn Tiếng Anh, Tiếng Balan và Tiếng
Việt phụ trách.

20/12/2022

7:00pm Nghi Thức Hòa Giải Cho Cộng Đồng Người Việt
Principal:
THÁNH LỄ ĐÊM
VỌNG GIÁNG SINH – THỨ BẢY 24/12
Licia Marchese

St. Ignatius

St. James
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

6.00pm ThánhLễ Gia Đình
8.00pm Thánh Lễ Việt Nam
10.00pm Thánh Lễ Balan
11.30pm Thánh Ca Giáng Sinh (Tiếng Anh)
12.00pm Thánh lễ Nửa Đêm
8.30pm Thánh Ca Giáng Sinh (Tiếng Anh)
9.00pm Thánh Lễ (Tiếng Anh)

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – CHÚA NHẬT 25/12
St. Ignatius
St. James

Thánh Lễ như thường lệ
9.00am Lễ (Tiếng Anh)

Xin chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em đã cập nhật sổ gia đình công giáo.
Nếu ông bà va anh chị em nào chưa cập nhật sổ gia đình công giáo xin vào mạng
lưới của cộng đoàn www.ignatius.org.au hay có thể lấy đơn tại văn phòng.
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

Is 2,1-5

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã
được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong
tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt
đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn
đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập
dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi
Đức Chúa,lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,để
Người dạy ta biết lối của Người,và để ta bước theo
đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban
xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán
truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc
gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm
đao thành cuốc thành cày,rèn giáo mác nên liềm
nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm
đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh
sáng Đức Chúa soi đường!

ĐÁP CA
Đ./

Tv 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (Đ.x.c.1)

Ta vui mừng trẩy lên đến thánh Chúa.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng
trẩy lên đền thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-salem hỡi,cửa nội thành, ta đã dừng chân. Đ./
2. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền
ở nơi đây, để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt
ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít.
Đ./
3. Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh
thự mãi an ninh.” Đ./
4. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng:
“Chúc thành đô an lạc.” Nghĩ tới đền thánh Chúa,
Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được
hạnh phúc, hỡi thành đô. Đ./

BÀI ĐỌC 2

Rm 13,11-14a

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu
Rô-ma.
Thưa anh em, anh em biết chúng ta đang sống
trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy,
vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã
gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm
sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ
những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự
sáng để chiến đấu.Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn
như người đang sống giữa ban ngày: không chè
chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng
không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc
lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác
thịt mà thoả mãn các dục vọng.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Tv 84,8

Alleluia. Alleluia.
Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương
của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Alleluia.

TIN MỪNG

Mt 24,37-44

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
“Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày con người quang
lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước
nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy
chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ
không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập
tới cuốn đi hết thảy. Ngày con người quang lâm
cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang
làm ruộng, thì một người được đem đi, một người
bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì
một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết
ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết
điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ
đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà
mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy
sãn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì
con người sẽ đến.”

TỈNH THỨC VÀ CHỜ ĐỢI
Hôm nay, toàn thể Giáo hội bước vào Chúa nhật I Mùa
Vọng, Năm Mới Phụng Vụ được bắt đầu, đặc biệt chúng
ta chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh của Con Một Chúa và
bắt đầu lại cuộc lữ hành thiêng liêng hướng về Ðấng
Thiên Sai muôn dân mong đợi.
Thiên Chúa là "Ðấng đang ngự đến"; Ngài đã đến giữa
chúng ta nơi con người Chúa Giêsu Kitô; Ngài sẽ đến
trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Mùa
Vọng mới bắt đầu, dân Chúa lại được Đức Giêsu Kitô
hướng dẫn trong cuộc hành trình mới. Đức Thánh Cha
Phanxicô cũng đặt vấn đề: "Hành trình về đâu? Có một
đích chung nào không? Ðích ấy là gì? Thiên Chúa đã trả
lời thông qua ngôn sứ Isaia: " Trong tương lai, núi Nhà
Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn
mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau
tới, Nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Ðến đây, ta
cùng lên núi Ðức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước
theo đường Người chỉ vẽ." (Is 2,2-3)
Ðó là một cuộc hành hương của cả vũ trụ hướng về một
cùng đích chung, chính là Giêrusalem của Cựu Ước, nơi
có Ðền Thờ Ðức Chúa, vì từ đó, dung nhan của Thiên
Chúa và giới luật của Người sẽ được ban truyền, và "đền
thờ của Thiên Chúa" là chính Người, Ngôi Lời đã làm
người: Người hướng dẫn và đặt đích đến cho cuộc hành
hương của Dân Chúa; và là ánh sáng chiếu rọi dân
Người để họ có thể tiến tới một Vương Quốc của công
chính và bình an. Tiên Tri Isaia nói: "Người sẽ đứng làm
trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôndân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác
nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung
kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến."
(Is 2,4)
Như vậy, hành trình mới nhân loại được Chúa Giêsu
hướng dẫn qua dòng lịch sử hướng về sự kiện toàn trong
Vương Quốc của Thiên Chúa. Mùa Vọng được ghi dấu
đặc biệt bởi sự tỉnh thức và đợi chờ. Tỉnh thức để tích
cực làm việc tốt, chờ đợi trong tình yêu thương và hy
vọng. Vì thế, chúng ta có thể dùng thời gian này như
một lời mời gọi đổi mới một vài khía cạnh cần thiết
trong cuộc sống.
Thứ nhất, cần phải tỉnh thức, vì ý nghĩa cuộc sống trên
trái đất này là để chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, mà
thời gian chuẩn bị là món quà và ân sủng của Thiên
Chúa. Ngài không muốn áp đặt tình yêu của mình trên
chúng ta, cũng không phải trên Trời: Ngài muốn chúng
ta được tự do (vì đây là cách duy nhất của tình yêu).
Chúng ta không biết khi nào việc chuẩn bị sẽ kết thúc:
"Chúng ta loan báo Chúa Kitô đến và không chỉ có đến
mà còn hoàn tất thế giới này" (Thánh Cyrillô thành
Giêrusalem). Nỗ lực duy trì một thái độ mới với niềm hy
vọng là điều chúng ta phải có.

việc chuẩn bị sẽ kết thúc: "Chúng ta loan báo Chúa
Kitô đến và không chỉ có đến mà còn hoàn tất thế giới
này" (Thánh Cyrillô thành Giêrusalem). Nỗ lực duy trì
một thái độ mới với niềm hy vọng là điều chúng ta
phải có.
Thứ hai, chúng ta cần phải tỉnh thức vì thói quen và
thoải mái không thích hợp với tình yêu. Lời Chúa
nhắc nhở chúng ta rằng, cũng như "trong thời Noe"
người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng (x.Mt 24,37-38)
không có nghi ngờ gì khi mà lụt đại hông thủy đến.
Tương tự như thời ông Noe, Đấng xét xử sẽ đến đem
người này đi và bỏ người kia lại, thật bất ngờ.
Phải tỉnh thức, Đức Bênêđictô XVI nói: "chỉ có người
tỉnh thức mới không cảm thấy bất ngờ". Chúng ta phải
chuẩn bị với một tình yêu rực cháy trong tim, như các
trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đi đón chàng rể. "Kìa
chàng rể đến" (Mt 25,6), Chúa Giêsu Kitô sẽ đến vào
lúc người ta không ngờ.
Ngày giờ Chúa đến là niềm vui không cùng cho
những ai cầm đền cháy sáng trong tay. Người đến như
một người cha trong gia đình sống ở phương xa viết
thư thăm nhà: Cả nhà cứ đợi, bố sẽ về. Từ từ hôm đó,
niềm vui tràn ngập trong gia đình đến: Bố về! Các
thánh là những mẫu gương cho chúng ta, vì các ngài
đã sống "trong sự chờ đợi Chúa".
Mùa Vọng giúp chúng ta chờ đợi Chúa đến trong yêu
thương và an bình. Thánh Augustinô cho chúng ta một
bài học về sự đợi chờ: "Sống sao chết vậy". Nếu
chúng ta chờ đợi với tình yêu, Chúa đến, Người sẽ lấp
đầy trái tim ta niềm vui chờ đợi Chúa.
"Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con
không ngờ, Con Người sẽ đến" (x.Mt 24,42). Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI giải thích: "Tỉnh thức có
nghĩa là theo Chúa, lựa chọn những gì Chúa Kitô đã
chọn, yêu thương những gì Chúa đã yêu, để có một
cuộc sống phù hợp với mình. Khi Con Người đến
...Chúa Cha sẽ chào đón chúng ta trong vòng tay yêu
thương của Chúa, vì chúng ta giống Con của Ngài".
Noi gương Mẹ Maria, mẫu gương đẹp nhất trong Mùa
Vọng về sự chờ đợi và đón nhận Con Thiên Chúa làm
Người. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria giúp
chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô ngự đến.
Amen.
Suy Niệm

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG SẮP TỚI

THÁNH CA GIÁNG SINH “ NGÔI LỜI SÁNG THẾ V”
Cộng Đoàn Công Giáo Vn, TGP Melbourne có tổ chức Thánh Ca Giáng sinh với chủ đề “Ngôi Lời Giáng Thế V” tại trung tâm Thánh
Mẫu La Vang vào ngày thứ Bảy 10/12/2022.
• Chương trình có 2 phần:
❖ Phần 1: Chương Trình bắt đầu 6:30pm do CĐ Tôma Thiện phụ trách.
❖ Phần 2: do Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN phụ trách
• Rất mong sự góp mặt của toàn thể quý ông bà anh chị em. Trong chương trình có các gian hàng bán thức ăn.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ canh thức Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS sẽ
được cử hành tại Nhà Thờ St Francis (góc Lonsdale và Elizabeth St, Melbourne) vào Thứ Tư, ngày 30
tháng 11 năm 2022 lúc 5:30 chiều.

WYD -ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2023
Một chuyến đi thay đổi cuộc đời đến Lisbon, Bồ Đào Nha Đức Tổng Giám Mục Peter A. Comensoli
mời gọi các bạn trẻ tham gia cùng Ngài và 500 người Công giáo trẻ khác từ khắp Melbourne trong một
cuộc hành trình hoành tráng tới
Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023, tại Lisbon, Bồ Đào Nha.Trong tháng Mười này sẽ có sáu buổi cung
cấp Thông tin về Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 để giúp các nhà lãnh đạo giáo xứ, các linh mục, phụ huynh
và tất nhiên là những người trẻ tìm hiểu thêm về cơ hội này. Xin tìm hiểu thêm tại trang mạng
https://udisciple.melbournecatholic.org/wyd

DÂNG CÚNG
CHÚA NHẬT 20.11.2022
LẦN 1

$530.05

LẦN 2

$211.45

Cảm ơn sự đóng góp của quý Cộng đoàn

THÁNH LỄ TRONG TUẦN
30/11 - Thứ Tư Thánh Anrê, Tông Đồ, lễ
kính.
3/12 – Thứ Bảy Thánh Phanxico Xavier

