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Thánh Lễ:
Thứ Sáu : 6 :00 giờ chiều
Chúa Nhậ t: 6:00 giờ chiều
Chầu Thá nh Thể :
Thứ Bảy : 3:00 giờ chiều
Phụng Vụ Lời Chúa:
6:00 giờ chiều Thứ Hai– thứ Năm
Rửa Tội:
Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 lúc 11g00am
tại St Mark
Xức Dầu: Mỗi Thứ 6 đầu tháng

CẦU NGUYỆN THEO Ý
ĐỨC THÁNH CHA- THÁNG 03/2018.
Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liê ng:
Xin cho toàn thể Giáo Hội s ự cần thiết phả i đào tạo cho cá nhân và
cộng đoàn biết phân đ ịnh thiêng liêng.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ban Mục Vụ

*Thứ Hai 12/03: Lễ Thánh Fina. Lễ nhớ
*Thứ Ba 13/03: Lễ Thánh Leander Serville –Gm. Lễ Nhớ

- Chủ Tịch:

Giuse Vũ Hoàng Tân

0423 818 500

- Nội Vụ :

Đôminicô Đỗ Văn Quang

0411 806 649

- Kế Hoạch: Giuse Phạm Văn Cương

0431 121 119

*Thứ Năm 15/03: Lễ Thánh Louise Marillac
*Thứ Sáu 16/03: Lễ Thánh Clement Maria Hofbauer-Lm. Lễ Nhớ

Phaolô Trần Ngọc Thông

0432 101 709

*Thứ Bảy 17/03:

-Thư Ký: Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết

042 5824 684

- Tổng Thủ Quỹ : Thomas Ken Huỳ nh

0411 313 130

*Chúa Nhật 18/03: CN 5 MÙA CHAY
Bài đọc 1 : Gr 31,31-34 Bài đọc :

Mary Tô Ái Kiều

0432 451 996

*Thứ Tư 14/03:

Lễ Thánh Maximlianô-Lm. Lễ Nhớ

Lễ Patrick-Gm. Lễ nhớ
Dt 5, 7-9

Tin Mừng: Ga 12,20-33

BÀI ĐỌ C 2:

LỜII CHÚA
CA NHẬP LỄ

x. Is 66,10-11
Mừng vui lên, Giê-ru-su-lem hỡi!
T ề tựu cả về đây,
Hỡi những ai hằng mến yêu thành!
Các bạn đang sầu khổ,
Nào hón hở reo mừng
Và hân hoan tận hưởng
Nguồn an ủi chứa chan.
BÀI ĐỌ C 1:

2Sb 36, 14-16.19-23

Chúa đày ải và giải phóng dân để bày tỏ cơn thịnh nộ
và lòng thương xót.
Lời Chúa trong sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.
Khi ấy, tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng
mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê
tởm của chư dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh
hiến ở Giê-ru-sa-lem ra ô uế. Đức Chúa, T hiên Chúa của tổ
tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo
họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người.
Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của T hiên Chúa, khinh thường
lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến Đức
Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô
phương cứu chữa. Quân Can-đê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ
tường thành Giê-ru-sa-lem, phóng hỏa đốt các lâu đài trong
thành và phá hủy mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại
không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Ba-by-lon; họ trở
thành nô lệ của vua và con cháu vua, cho đến thời vương quốc
Ba-tư ngự trị. Thế là ứng nghiệm lời Đức Chúa phán, qua
miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất được hưởng
bù những năm sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ
nghỉ, cho hết bảy mươi năm tròn. Năm thứ nhất thời vua Kyrô trị vì nước Ba-tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ
Giê -rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động
trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua thông báo cho toàn vương
quốc và ra sắc chỉ như sau: “ Ky-rô, vua Ba-tư, phán thế này:
‘Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương
quốc dưới đất. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết
cho Người một ngôi Nhà ở Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa. Vậy ai
trong các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Đức Chúa,
Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. . . !’”
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA
Tv 136, 1-2.3.4-5.6 (Đ. c.5a.6a)
Đ.- Giê-ru-sa-le m hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm.
Nam: Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion; trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
Nữ: Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng
vui lên: “Hát đi, hát thử đi xem, Xi-on nhạc thánh điệu quen
một bài !”
Nam: Bài ca kính Chúa T rời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách
quê người? Giê -ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì
tay gảy đàn thành tê bại
Nữ: Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm,
không còn lấy Giê-ru-sa-lem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm
hồn.
Đ.- Giê-ru-sa-le m hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi
xướng ca sẽ dính với hàm.

Ep 2, 4-10

Anh em đã chết vì phạm tội, nhưng được cứu độ nhờ ân sủng.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín
hữu Êphê xô.
Thưa anh em, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và
rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa
ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức
Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ! Người
đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với
Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. Như thế, Người tỏ lòng
nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giêsu, để biể u lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng
dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng
và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải
bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng
không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh
diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa,
chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống
và thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị
cho chúng ta.
Đó là Lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Ga 3, 16
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
TIN MỪNG

Ga 3, 14-21

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế
gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô the o thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê -mô rằng:
“ Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con
Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin
vào Người thì được sống muôn đời. T hiên Chúa yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy,
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải
để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của
Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì
không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã
không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là
bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã
chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu
xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không
đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để
thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện
trong Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa.
CA HIỆP LỄ
Tv 121, 2-4
Giê -ru-sa -lem khác nào đô thị
Được xây nên một khối ven toàn.
T ừng chi tộc, chi tộc của Chúa,
Trẩy hội lên đền ở nơi đây,
Để họ cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa.

GOSPEL

John 3:14-21

God sent his Son so that through him the world might be saved.

A re ading from the holy Gospel according to John
Jesus said to Nicodemus:
‘T he Son of Man must be lifted up as Moses lifted up the serpent in the desert, so that everyone who believes may have eternal life in him. Yes, God loved the world so much
that he gave his only Son, so that everyone who believes in him
may not be lost but may have eternal life. For God sent his Son
into the world not to condemn the world, but so that through
him the world might be saved. No one who believes in him will
be condemned; but whoever refuses to believe is condemned
already,
because
he
has
refused
to
believe
in the name of God’s only Son. On these grounds is sentence
pronounced: that though the light has come into the world men
have shown they prefer darkness to the light
because their deeds were evil. And indeed, everybody who does
wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should
be exposed; but the man who lives by the truth
comes out into the light, so that it may be plainly seen that
what he does is done in God.
The Gospel of the Lord.
Suy niệm:

Ánh Sáng.

T in Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan nói cho chúng ta về cuộc
gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Trưởng lão Nicođêmo. Câu chuyện
đã khép lại với lời mời gọi “nhận biết ơn cứu độ” nơi Con
Thiên Chúa, và “tin vào Người” để được sống, như chuyện đã
xảy ra thời ông Môisen với con rắn đồng được treo cao trong
hoang địa. Thông điệp Lời Chúa cho chúng ta, đó là Lời mạc
khải về một T hiên Chúa T ình yêu. Người yêu “thế gian”, yêu
nhân loại, yêu đến nỗi đến trần gian để gặp gỡ họ. “T hiên Chúa
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. “ Con
Thiên Chúa đã làm người”, đã đến trần gian để thực hiện một
“ cuộc trao đổi diệu kỳ giữa trời và đất”, đã mang đến cho trần
gian đang ngập trong bóng tối của sự dữ và tội lỗi một tia hy
vọng. “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con
của Người, mà được cứu độ”(Ga 3, 17). Đó là một kế hoạch yêu
thương mà Thiên Chúa đã định trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô
mà thực hiện, để con người được hưởng nhờ hồng ân cứu độ. Ai
từ chối kế hoạch này, hay là không tin nhận Thiên Chúa
tình yêu, không chấp nhận Đức Kitô - Con Thiên Chúa, sẽ
lìa xa tình yêu Thiên Chúa và tự nhận lấy “án phạt” đời
đời, là sống kiế p kiế p trong “bóng tối” và “sự dữ”. Lời Chúa
Giêsu nói với ông Nicođêmo là một cảnh báo đối với chúng ta
trong Mùa Chay này: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta
đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì họ vẫn tiếp tục làm các
việc xấu xa. Một dấu hiệu khác cho ta thấy rằng ai làm điều ác,
thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ
làm khỏi bị chê trách; còn ai sống
theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng,
“ để thiên hạ thấy rõ: các việc của
người ấy đã được thực hiện trong
Thiên Chúa.
Trong mùa chay thánh năm
nay, chúng ta hãy tự xét mình:
Chúng ta đang sống trong tình trạng
nào: của ánh sáng hay bóng tối, của
sự tỏ hiện như những chứng nhân
hay là ẩn nấp trong tội tình và sợ sệt
vì tâm hồn bất an và vì hành vi bất
minh của một kẻ tội phạm?

REFLECTION
Why rose vestments today? It is the hope of Easter just
around the corner. We are on the way, but not there yet.
So we wear the colours of joy. Of the love which has
brought us here and made us the work of art we are. The
2 nd reading (Ephesians 2:4-10) is always true – we are
always God’s work of art – he sees from the inside out.
Even or maybe especially the weak body and the disability is a work of art – love is the product and love is the
artist.
BELONGING TO GOD
Who do we belong to? In the end, it’s God. Children,
brothers and sisters of Jesus – belonging. T his is the life
of faith, the life of faith in the heart.
We can often think of God and faith as deadening. Our
faith is that he sent his son from love. Jesus is the one who
went through all we go through and rose from death. As
our faith in this becomes strong, then we find love active
from God in our lives. At times when there is little else
there. We unite ourselves with the sufferings of Jesus and
rise with him. God, being love, promises not an easy life
nor magical solutions, but love always.
GRACE AND LIGHT
We live on amazing grace, and the graced light is Christ.
Easter is around the corner. If you take a corner too quickly you crash…life is often a call in patience to find oneself and to be found by God. How big is your God – how
loving is your God. Look at the crucifix here and say –
this much!
Love brings us here and continually makes a work of art
of us. We are God’s work of
art.
Thanks be to God!
Donal Neary SJ

CHƯƠNG TRÌNH XƯNG TỘI
MÙA CHAY 2018
Xin kính mời quý Ông Bà,
Anh Chị cùng các Bạn Trẻ
sắp xế p thời giời để
lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
- Thứ Sáu 16/3:
10g00 - 11g00 sáng
tại Trung Tâm CĐCG

-Thứ Sáu 23/3:
10g00 - 11g00 sáng
tại Trung Tâm CĐCG
7g00 - 9g00 tối Trung Tâm CĐCG
- Thứ Hai 26/3: 6g00 - 9g00 tối tại St Mark

-Thứ Ba 27/3 : 7g00 - 9g00 tối tại St Mark
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD. Tuyên Úy CĐCGVN

CH

NG TRÌNH GI

Đ NT

CH U VÀ

THÁNH TÂM CHÚA

CĐCGVN Brisbane xin kính m i Quý Ông Bà và Quý Anh Ch Em
và các H"i Đoàn tham d& Gi Ch'u và Đ(n T* Thánh Tâm Chúa
t*i Trung Tâm CĐCGVN.
Các H"i Đoàn Th., Phong Trào đư3c phân chia ph5 trách trong Tháng 3 & tháng 4 như sau:
Th Ba 13/03 t 9g00 sáng: Ch u, Đ n T Đ c M & Thánh L
Th B!y 17/03 t 3g00-4g00: Phong Trào Cursillo
Th B!y 24/03 t 3g00-4g00: H-i Legiô Mariae 4 đ1n v3
Th B!y 31/03 : KHÔNG CÓ CH9U—L< V>NG PH?C SINH
Th B!y 07/4 t 3g00-4g00: Gia Đình Lòng Chúa Thư1ng Xót
Xin kính m i Toàn Th. Quý Ông Bà, Anh Ch Em tham d& các gi trên.
Lm Giuse V Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane.

GIÁO HỌ THÁNH TUÂN
Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Thánh T uân đến tham dự buổi đọc kinh
Tôn Vương Đức Mẹ tại nhà Bà Thìn, số 82 Poincianna St, Inala vào thứ Hai
12.03.18, lúc 7g00 tối.
TM BCH G.H. Thánh Tuân, Trùm Trưởng Tadeo Trần Văn Thịnh.

GIÁO HỌ GI USE

TI ỀN ĐÓNG GÓP
CĐCGVN Brisbane
xin chân thành cảm ơn
Quý Ân Nhân sau đây:
TIỀN XÓC GIỎ:
Thứ Sáu
02/03:
Chúa Nhật 04/03

$ 630.00
$ 1 408.15

T iền bán rau 04/03:
$ 1 000.00
T iền Phở
:
$ 7 700.00
Nguyện xin T hiên Chúa qua lời chuyển
cầu của Mẹ Maria ban cho các Quý Ân
Nhân hồn an xác mạnh.
TM CĐCGVN Chủ Tịch
Giuse Vũ Hoàng Tân

CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn Quý Ông Bà, Anh
Chị Em và các Bạn Trẻ đã ủng hộ Quán
Phở Cộng Đồng, bằng cách mua ủng hộ,
giúp công sức phục vụ, cho rau, chanh, ớt,
vv. Cám ơn anh chị Cường Vui đã ủng hộ
100kg bánh phở.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu
của Mẹ Maria ban cho Quý Vị được hồn
an xác mạnh, tràn đầy hồng ân của Chúa.

Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Giuse đến tham dự buổi đọc kinh T ôn
Vương Đức Mẹ tại nhà Chị Hương, số 1 Jenking Court, Goodna vào thứ Hai
Tm CĐCGVN Chủ Tịch Giuse Vũ Hoàng Tân
12.03.18, lúc 7g00 tối.
Tm BCH Giáo Họ Giuse, Giuse Nguyễn Xuân Dưng

GIÁO HỌ GIUSE

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA 2018
* Thứ Năm Tuần Thánh 29/03/2018:
- 6g00 tối :
Thánh Lễ Tiệc Ly tại
Trung Tâm CĐCGVN

- 7g00-11g30: Chầu Thánh Thể tại
Trung Tâm CĐCGVN
- 9g00 tối : Thánh Lễ tại Nhà Thờ St M ark

* Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018:
- 8g00 sáng: Viếng Đàng Thánh Giá chung cho
Toàn Thể Cộng Đồng tại Trung Tâm CĐCGVN

- 5g00 chiều: Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc
Thương Khó Chúa Giêsu Tại Trung Tâm CĐCGVN

-7g00 tối:

Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc
Thương Khó Chúa Giêsu tại Nhà Thờ St M ark.

Xin trân trọng kính mời
Quý Cha, Quý T u Sĩ,
Quý Giáo Họ, Qúy Đoàn
Thể, Phong T rào, Ban
Ngành, Quý Ông Bà,
Anh Chị Em và Các Bạn
Trẻ tham dự Thánh Lể
Bổn Mạng Giáo Họ
Giuse vào Chúa Nhật 18/03/18 lúc 6g00
chiều tại Trung Tâm CĐCG. Sự hiện
diện của quý vị là lời cầu nguyện và là
vinh dự cho Giáo Họ chúng con. Xin trân
trọng kính mời.
Tm BCH Giáo Họ Giuse,
Giuse Nguyễn Xuân Dưng

THÁNH LỄ DẦU

Đức T ổng Giám Mục Brisbane, Mark
Coleridge xin kính mời toàn thể Cộng
- 7g30 tối: Đại Lễ Vọng Phục Sinh tại Trung Tâm CĐCGVN
Đồng cùng tham dự Thánh Lễ Dầu
hằng năm của Tổng Địa Phận vào Thứ
*Chúa Nhật Phục Sinh 1/04/2018: Thánh Lễ trở lại bình thường.
Năm ngày 22/03/18 lúc 7g00 tối tại Nhà
Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ cùng nhắc Thờ Chánh Tòa St Ste phen. Xin kính
nhớ nhau và tham dự các Thánh Lễ & Nghi Thức trong Tam Nhật Vượt mời mọi người bớt chút thời gian cùng
Qua.
tham dự.

*Thứ Bảy Tuần Thánh 31/03/2018:

Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, Svd, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane.

Mark Coleridge, Tổng Giám Mục Brisbane

