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CẦU NGUYỆN
THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 9/2018.

P.O Box 198, INALA QLD 4077

Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho

THƯ TỪ LIÊN LẠC:

Emails: banmucvu@cdcgvnbrisbane.net

những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động

Website: www.cdcgvnbrisbane.net

trong chính đất nước của mình.

Thánh Lễ:
Thứ Sáu : 6:00 giờ chiều
Chúa Nhật: 6:00 giờ chiều
Chầu Thánh Thể:
Thứ Bảy : 3:00 giờ chiều
Phụng Vụ Lời Chúa:
6:00 giờ chiều Thứ Hai– thứ Năm
Rửa Tội: Tại nhà thờ St Mark
Thứ Bảy, ngày 13/10/2018 lúc 11g00am
Thứ Bảy, ngày 27/10/2018 lúc 11g00am
Xức Dầu: Mỗi Thứ 6 đầu tháng
Thứ Sáu, ngày 05/10//2018 lúc 6g00 chiều

Ý LỄ THÁNG 9/2018

Cộng Đồng xin lễ cầu cho các ân nhân còn sống và đã qua đời.
Cầu cho các anh chị em đau ốm, và cầu cho các linh hồn mới
qua đời trong tháng.
Cầu nguyện cho sự hiệp nhất xây dựng cộng đồng.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
*Thứ Hai 01/10: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ
Hội Thánh. Lễ kính.
*Thứ Ba 02/10: Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ

Ban Mục Vụ
- Chủ Tịch:

Giuse Vũ Hoàng Tân

0423 818 500

- Nội Vụ :

Đôminicô Đỗ Văn Quang

0411 806 649

- Ngoại Vụ:

Oakley Kwon (Tú)

0478 625 876

- Kế Hoạch:

Giuse Phạm Văn Cương

0431 121 119

Phaolô Trần Ngọc Thông

0432 101 709

* Thứ Tư 03/10: Thứ Tư Tuần 26 Thường Niên.
*Thứ Năm 04/10: Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
*Thứ Sáu 05/10: Thứ Sáu đầu tháng.
*Thứ Bảy 06/10: Thánh Brunô, linh mục.
*Chúa Nhật 07/10: CN XXVII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc 1 : Cv 1,12-14

-Thư Ký: Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết

042 5824 684

Bài đọc 2: Gl 4,4-7

-Tổng Thủ Quỹ: Thomas Ken Huỳnh

0411 313 130

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Mary Tô Ái Kiều

0432 451 996

LỜI CHÚA
CA NHẬP LỄ
Đn 3,31.29.30.43.42
Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng
con,
Chúa đã xử sự that công minh.
Quả chúng con trót phạm tội,
Chẳng tuân giữ các giới răn Ngài.
Nhưng để cho danh Ngài rang rỡ,
Xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng
con.
BÀI ĐỌC 1

Ds 11, 25-29

Anh ghen dùm tôi à? Phải chi toàn dân
đều là ngôn sứ.
Lời Chúa trong sách Dân Số.
Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám
mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy
một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt
trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống
trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn,
nhưng việc đó không tái diễn nữa.
Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một
người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát.
Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục,
nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống
trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong
trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho
ông Mô-sê rằng: “Ong En-đát và ông Mê-đát
đang phát ngôn trong trại!” Ong Giô-suê con
ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn
nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: “Thưa Thầy,
xin Thầy ngăn cản họ!” Nhưng ông Mô-sê trả
lời: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa
ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ
đều là ngôn sứ!” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí
của Người trên họ.

ĐÁP CA
Tv 18B, 8.10.12-13.14
(Đ. c.9a)
Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Nam: Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh
ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Nữ: Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Nam: Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ những điều
này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của
mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
Nữ: Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu
này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương
trọng tội.
Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

BÀI ĐỌC 2
Gc 5, 1-6
Tài sản của các người đã hư nát.
Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.
Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về
những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã
hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã
bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như
lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những
ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những
thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên
oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai
Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông
theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát
hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng
cưỡng lại các người.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Ga 17, 17b.17a
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng
con.
Ha-lê-lui-a.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM
Vì Danh Chúa
Tin Mừng hôm nay kể - Khi ấy có một số người không
thuộc nhóm 12 tông đồ. Họ thấy Ðức Giêsu làm nhiều
phép lạ, rồi họ thấy các tông đồ tuy không phải là Chúa
nhưng nhờ danh Chúa mà cũng làm phép lạ được. Thế
là họ cũng nhân danh Ðức Giêsu và họ cũng làm được
một số phép lạ. Thấy vậy, tông đồ Gioan bực tức, đã
ngăn cấm họ và báo cáo lại cho Ðức Giêsu biết. Gioan tưởng cấm như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải
là tông đồ của Chúa, cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Nhưng Ðức Giêsu bảo đừng ngăn
cấm họ. Và Ðức Giêsu còn nói một câu rất hay: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ
rồi liền sau đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Thái độ của Gioan là một thái độ tự ái,
bảo vệ một độc quyền của mình. Còn Ðức Giêsu thì lại dạy các môn đệ đừng nhìn ai bằng cặp mắt thành kiến đố kỵ, và
sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người thiện chí. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học bao dung và hợp tác. Cái tính ganh tị
đã có sẵn trong con người từ thuở rất xa xưa; và nó vẫn còn tiếp tục ở trong con người trong thời đại ngày hôm nay. Là
người kitô hữu, chúng ta cũng nhiều lần lấy việc vì danh Chúa để đối xử không tốt, đối xử thiếu tình nghĩa với nhau.
Đây là dịp để chúng ta thay đổi lối suy nghĩ độc quyền và cách sống thiếu cộng tác không đúng với tin mừng của
Chúa. Hãy có tấm lòng bao dung rộng mở và hợp tác với nhau hơn trong việc làm tôn vinh danh Chúa. Amen.

TIN MỪNG

Mc 9, 38-43.45.47-48

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng:
“Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy
mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy
không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản
người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép
lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật,
ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em
thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người
đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang
tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà
ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh
sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi
sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải
vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa
ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi
sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả
ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó
đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn
là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ
không hề chết và lửa không hề tắt.”
Đó là lời Chúa.
CA HIỆP LỄ
Tv 118,49-50
Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
Lời ban niềm hy vọng cho con;
Đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

GOSPEL

Mark 9, 38-43.45.47-48

A Reading from the holy Gospel according to Mark.

Anyone who is not against us is for us. If your hand
should cause you to sin, cut it off.
John said to Jesus, ‘Master, we saw a man who is not
one of us casting out devils in your name; and because
he was not one of us we tried to stop him.’ But Jesus
said, ‘You must not stop him: no one who works a miracle in my name is likely to speak evil of me. Anyone
who is not against us is for us.
‘If anyone gives you a cup of water to drink just because
you belong to Christ, then I tell you solemnly, he will
most certainly not lose his reward.’
‘But anyone who is an obstacle to bring down one of
these little ones who have faith, would be better thrown
into the sea with a great millstone round his neck. And
if your hand should cause you to sin, cut it off; it is better for you to enter into life crippled, than to have two
hands and go to hell, into the fire that cannot be put out.
And if your foot should cause you to sin, cut it off; it is
better for you to enter into life lame, than to have two
feet and be thrown into hell. And if your eye should
cause you to sin, tear it out; it is better for you to enter
into the kingdom of God with one eye, than to have two
eyes and be thrown into hell where their worm does not
die nor their fire go out.’
THE GOSPEL OF THE LORD

GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Xin kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự
giờ lần chuỗi Kính Lòng Chúa Thương Xót , Thuyết
Giảng & Chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu ngày
05/10/2018 lúc 3g00 chiều tại Nhà Thờ St Marks . Xin
kính mời quý vị cùng tham dự.
GĐLCTX Đồng Kính Mời.

REFLECTION
There’s’ a certain definiteness in the gospel today. Like a team
going on a field – to win. We are either with Jesus or against
him, and this is proved in our way of life with others Following Jesus means not being better or different than others. It
means throwing ourselves into the everyday life and needs of
people and giving what we can.
It comes out also in public life. We can make our voices heard
about issues which deeply affect others, like respecting and
protecting life, like ensuring we care for our children in fact as
well as in law, legislating wisely about marriage, in how we
legislate for the care of our elderly. We may work to free our
country from the effects of addiction with drugs and alcohol.
To.Make.a.Difference
Jesus is asking for a definite way of life and of wanting to
make a difference. Faith is more than assent of the mind, but a
way of life and of trust – a way of life in not hindering others,
but helping with compassion and good deeds. Our way of life
is a sharing of faith one to another – “Faith is passed on by
contact, from one person to another, just as one candle is lighted from another” – Pope Francis.
The people who make a difference are building blocks rather
than stumbling blocks. Every good cause will have its begrudgers. The apostles themselves were like that and bit by bit
realised that following Jesus can be seen in many ways, and in
the giving of cold water or hot soup, or in any way, making a
big difference in life is being a true follower.
Donal Neary SJ

THÔNG BÁO
 TRÍCH TỪ LÁ THƯ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC

BRISBANE, MARK COLERIDGE :

Cha Giuse Vũ Minh Nguyên SVD thân mến ! Sau khi được
tham khảo ý kiến từ Cha Henry Alder , Bề Trên Tỉnh Dòng
SVD. Tôi chính thức bổ nhiệm Cha làm Quản Nhiệm của
giáo xứ St Mark’s Inala có hiệu lực từ ngày 21/09/2018
cho đến khi có sự bổ nhiệm mới lâu dài được quyết định.
Tôi tin chắc toàn thể giáo dân sẽ hoan nghênh về việc Bổ
Nhiệm của Cha .
Tổng Giám Mục Brisbane ,
Mark Coleridge ký tên ngày 21/09/2018
 MỘT CHÚT TÂM TÌNH :

Kính thưa Cộng Đồng Dân Chúa! Chúng tôi Lm Giuse Vũ
Minh Nguyên SVD và Cha Phêrô Nguyễn Văn Bàng SVD
cùng toàn thể nhân viên của Giáo Xứ St Mark, Chúng tôi
cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của anh chị em khi chúng
tôi nhận thêm trách nhiệm của Giáo Xứ trong khi Cha chánh
xứ Stephen Pilly vắng mặt. Là môn đệ của Chúa Kitô, tất cả
chúng ta đều có sứ mệnh xây dựng vương quốc của Thiên
Chúa. Chúng tôi tha thiết mời gọi Anh Chị Em cộng tác với
chúng tôi, để cùng nhau làm việc trong một tinh thần đoàn
kết trong Chúa Kitô, hầu xây dựng một Cộng Đoàn hiệp nhất
tại Inala. Tất cả các kế hoạch của giáo xứ, như sửa chữa văn
phòng giáo xứ và đêm Thánh Ca Giáng Sinh (Ecumenical
Christmas Carol) sẽ được diễn ra theo như dự định. Tinh
thần của St Mark đã rất mạnh trong quá khứ, và với những
lời cầu nguyện và sự cộng tác của Anh Chị Em, điều này
chắc chắn sẽ được tiếp tục. Để thành công, chúng ta hãy nhớ
những lời của Thánh Mary Mackillop, người khuyến
khích chúng ta “ đừng bao giờ nhìn thấy một nhu cầu mà
không làm điều gì đó về nó ”. Xin tiếp tục cầu nguyện cho
Cha chánh xứ Stephen Pilly và cho tất cả mọi thành phần
của Giáo Xứ St Mark’
Trong Ngôi Lời . LM Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CHẦU VÀ
ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA

CĐCGVN Brisbane xin kính mời Quý Ông Bà và Quý Anh Chị
Em và các Hội Đoàn tham dự Giờ Chầu và Đền Tạ Thánh Tâm
Chúa tại Trung Tâm CĐCGVN. Các Hội Đoàn Thể, Phong Trào
được phân chia phụ trách trong Tháng 10 như sau:
Thứ Bảy 06/10 từ 3g00-4g00: Ca Đoàn Teresa
Thứ Bảy 13/10 từ 9g00-12g00: Chầu, Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ và Thánh Lễ,
và sẽ không có giờ Chầu lúc 3g chiều.
Thứ Bảy 20/10 từ 3g00-4g00: G.H Vinh Sơn Liêm
Thứ Bảy 27/10 từ 3g00-4g00: Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
Xin kính mời Toàn Thể Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự các giờ trên.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane.
GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ
Xin kính mời các thành viên trong
Giáo Họ Phêrô đến tham dự buổi
đọc kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại
nhà: Ông Bà Thẳm, 89 Durang St
Durack, vào thứ Hai 01/10/18, lúc
7g tối.
Tm BCHGH Thánh Phêrô,
Phêrô Lê Quốc Cường.

GIÁO HỌ THÁNH TUÂN

Xin kính mời các thành viên trong Giáo
Họ Thánh Tuân đến tham dự buổi đọc
kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại nhà Anh
Chị Tú-Trâm Anh, 22 Lavender St,
Inala vào thứ Hai 01/10/18, lúc 7g tối.
Mọi chi tiết xin liên lạc Trùm Thịnh:
0413567950. Tm BCHGH. Thánh Tuân,
Tadeo Trần Văn Thịnh.

GIÁO HỌ MICAE
Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Micae đến tham dự buổi đọc
kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại nhà Ông Bà Ký-Hương, 72 Manburgh Terrace, Darra vào thứ Hai 01/10/18, lúc 7g tối.
Tm BCHGH. Micae, Đinh Phúc Nhương.
GIÁO HỌ GIUSE
Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Giuse đến tham dự buổi đọc
kinh Tôn Vương Đức Mẹ tại nhà Anh Chị Phúc-Hương , Goodna vào thứ
Hai 01/10/18, lúc 7g tối.
Tm BCHGH Giuse Nguyễn Xuân Dưng.

CA ĐOÀN TÊRÊSA
Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Nữ Têrêsa
Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa,
Xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý
Giáo Họ, Đoàn Thể, Phong Trào, Các Ban Ngành cùng
Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự thánh lễ Bổn
Mạng vào: Chúa Nhật 07/10/18 lúc 6g00 chiều
tại Nhà Nguyện Trung Tâm CĐCGVN
Sự hiện diện của quý vị là niềm vui và khích lệ tinh thần cho Ca Đoàn
chúng con trên dường phục vụ Chúa. Tm BĐH Ca Đoàn Têrêsa,
Ca Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Văn Tuấn.

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU ÚC CHÂU
Xe bus sẽ khởi hành đi Sydney vào sáng Thứ 5,
ngày 04/10 lúc 11g30 sáng và sẽ trở về Brisbane
vào tối Thứ 2.
Quý Vị nào đã đăng ký mà chưa đóng tiền, xin
vui lòng đóng tiền cho anh Thông hoặc chị Kim
Thy. Thành thật cám ơn.
Tm BTC Phaolô Trần Ngọc Thông.

XIN LƯU Ý:
Tât cả các tin tức, Thông báo hàng tuần trong
Bản tin Phụng Vụ đều dược dăng tải trên trang
Web của Cộng Đồng:
www.cdcgvnbrisbane.net

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO :
Trân trọng kính mời Quý Bà Mẹ Công Giáo
tham dự phiên họp hằng tháng vào lúc 4g00
chiều Thứ Bảy ngày 06/10/18 tại Trung Tâm
Cộng Đồng.
Rất mong gặp gỡ Quý Bà, Qúy Bác và các Chị
Em.
Tm HCBMCG, Têrêsa Hoàng Thị Thọ.

CA ĐOÀN PHANXICÔ ASSISI & CA ĐOÀN MÂN CÔI
Xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Giáo Họ, Đoàn Thể, Phong Trào, Các Ban Ngành cùng
Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự thánh lễ, Mừng Bổn Mạng:
* Ca Đoàn PHANXICO ASSISI vào: Thứ Bảy 06/10/2018 lúc 7:30 tối.
* Ca Đoàn MÂN CÔI vào: Chủ Nhật 07/10/2018 lúc 7:30 sáng.
Sự hiện diện của quý vị là niềm vui và khích lệ tinh thần cho Ca Đoàn chúng con
trên con đường phục vụ Chúa.
Xin mời quý anh chị thuộc hai Ca Đoàn đến tĩnh tâm,
vào lúc 7g00 tối, Thứ Hai 01/10/2018 tại Lobelia House.
TM CĐ Trưởng–Giuse Trần Ngọc Thông / Tm CĐ Phanxicô Assisi.

