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LỜI CHÚA
CA NHẬP LỄ
Gr 29,11.12.14
Chúa phán: “Ý định của Ta là làm cho các ngươi
Được bình an chứ không phải đau khổ.
Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ nhận lời,
Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày”.
BÀI ĐỌC 1
Đn 12, 1-3
Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
Tôi là Đa-ni-en, tôi đã được nghe Đấng giống như con
người nói với tôi như sau: “Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên.
Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân
ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các
dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa
là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên
Chúa.
“Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người
sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để
chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi
như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công
chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.”
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA Tv 15, 5 và 8.9-10.11
(Đ. c.1)
Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.
Nam: Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm
giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên,
chẳng nao núng bao giờ.
Nữ: Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân
xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành để mặc
con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong
phần mộ.
Chung: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước
Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc
chẳng hề vơi!
Đ. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

BÀI ĐỌC 2
Dt 10, 11-14.18
Đức Ki-tô chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm
cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái.
Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền
Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần
ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội
lỗi. Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho
nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn
đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm
bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà
vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên
hoàn hảo. Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội
nữa.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Lc 21, 36
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tình thức và cầu
nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người.
Ha-lê-lui-a.
CA HIỆP LỄ
Tv 72,28
Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,
Chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM
DÀNH CHO CÁC BẠN NỮ:
Nhóm Ơn Gọi của Brisbane sẽ tổ chức tĩnh tâm vào 2 ngày
cuối tuần từ 9g00 sáng thứ Bảy 24/11 đến 5g00 chiều
Chúa Nhật 25/11/2018 tại Trung Tâm Canossa địa chỉ 169
Seventeen Mile Rocks . Chương trình tĩnh tâm dành riêng
cho các bạn nữ từ 18 đến 40 tuổi muốn tìm hiểu về đời sống
ơn gọi. Xin các bạn nữ cùng tham dự để biết được hướng đi
mà Thiên Chúa kêu gọi các bạn dấn thân.
Mọi chi tiết xin liên lạc Sr Melissa sđt : 0484007508.

SUY NIỆM
NGÀY PHÁN XÉT RIÊNG VÀ CHUNG!
Ông Bà và Anh Chị Em quý mến,
Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của Năm Phụng Vụ. Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ cử hành Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ
và đây cũng là Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Vì vậy, hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ngày chung
cuộc của con người và của thế giới.
Trong thế giới hữu hình này, chúng ta đã và đang dành quá nhiều thời gian để hoạch định và làm sao để cuộc sống này được
bảo đảm, nhưng quên rằng cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ và không thể tồn tại mãi được. Cuộc sống thực mà chúng ta trông
đợi là cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống đời đời.
Hôm nay, Chúa Giêsu nói về ngày tàn của thành Giêrusalem năm 70, nhưng đồng thời, Ngài mời chúng ta suy nghĩ về ngày
cuối cùng của lịch sử thế giới và ngày cuối cùng của đời ta. Đức Giêsu đã cho ta biết, rằng trời và đất, mặt trời và mặt trăng
có thể qua đi, nhưng Chân Lý, Tình Yêu và Công Bình của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Ngài sẽ đến gần vào thời điểm cuối cùng
là một lời hứa được ứng nghiệm ngay bây giờ. Vì vinh quang Phục Sinh đã chiến thắng cái chết nơi con người của Chúa
Giêsu. Và nó cũng sẽ đến với chúng ta là những người tin và thi hành Lời Chúa.
Thực ra, Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang không phải là Ngài đến với chúng ta, nhưng đúng hơn là chúng ta đến với Ngài
trong mối tương quan sâu hơn và khăng khít hơn khi chúng ta bước qua cái chết để bước vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên
Chúa. Chính vì thế, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy chú tâm và luôn sống trong Chân Lý, Tình Yêu và Công Bình, vì
đó là con đường dẫn ta tới cuộc sống vĩnh cửu. Amen.
Lm Phêrô Nguyễn văn Bàng, SVD

TIN MỪNG

Mc 13, 24-32
Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển
chọn từ bốn phương.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày
quang lâm của Người rằng: “Trong những ngày ấy, sau cơn
gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không
còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền
lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con
Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây
mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ
tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương
về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành
nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa
hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra,
anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài
cửa rồi.Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi,
trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng
những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được,
ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không,
chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
Đó là lời Chúa.
GOSPEL
Mark 13:24-32
A Reading from the holy Gospel according to Mark.
He will gather his chosen from the four winds.
Jesus said to his disciples: ‘In those days, after the time of
distress, the sun will be darkened, the moon will lose its
brightness, the stars will come falling from heaven and the
powers in the heavens will be shaken. And then they will
see the Son of Man coming in the clouds with great power
and glory; then too he will send the angels to gather his
chosen from the four winds, from the ends of the world to
the ends of heaven.
‘Take the fig tree as a parable: as soon as its twigs grow
supple and its leaves come out, you know that summer is
near. So with you, when you see these things happening:
know that he is near, at the very gates. I tell you solemnly,
before this generation has passed away all these things will
have taken place. Heaven and earth will pass away, but my
words will not pass away.
‘But as for that day or hour, nobody knows it, neither the
angels of heaven, nor the Son; no one but the Father.’
THE GOSPEL OF THE LORD

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
*Thứ Hai 19/11:
*Thứ Ba 20/11:
*Thứ Tư 21/11 :
*Thứ Năm 22/11:
*Thứ Sáu 23/11:

Tuần 33 Thường Niên.
Tuần 33 Thường Niên.
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo.
Thánh Côlumbanô, viện phụ.
*Thứ Bảy 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.
*Chúa Nhật 25/11: CN XXXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VŨ TRỤ.
Lễ trọng.
Bài đọc 1 : Đn 7,13-14
Bài đọc 2: Kh 1,5-8
Tin Mừng: Ga 18,33b-37

REFLECTION
The tree was a big image for Jesus – he spoke truths of his message pointing at trees, like mustard seeds which grew big, vines
that withered, and the fig tree which was common to his hearers.
When asked about the signs of things to come, he gave no long
homily, but just looked at the fig tree and said you know from this
when Summer and winter is coming. In the same way we can
sense his presence in our lives in different ways.
This may not help us to know about the end of time and the questions people had then, but it can get us to become aware of how
God is present in our lives.
CONSISTENT.WORD
The word of God is spoken in the human words of many people. In kindly words, in forgiving and tolerant words, and also in
the word of God spoken in the Mass, Jesus speaks to us today. Like the people looking at a fig tree, we can find his presence in the kindliness and the helpful words of another. This is
the word of God in human form. It will not pass away.
CONSISTENT.CARE
The care of God will not pass away. Each of us is in the book of
life – with a job to do. Something written for all of us to make
this world a better place. We are called to be friends of the
earth…friends of all people…friends of the poor. That’s redemption, Jesus and us working in unison.
God’s book of compassion and love…your name and mine is in
it. Be thankful our are names are in the book of life.
Donal Neary SJ

ĐÊM HOÀ NHẠC GIÁNG SINH
Các Nhà Thờ trong vùng Inala cùng nhau tổ chức đêm hoà nhạc
Giáng Sinh vào Chúa Nhật 09/12/2018 lúc 6g30 tối tại Mercy
Hall, tiếp theo sau là một buổi ăn tối nhẹ để mọi người cùng gặp
gở và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Điều này sẽ mang lại một ý
nghĩa tốt đẹp của mùa Giáng sinh năm nay, mang lại niềm vui và
sự an bình của Cộng Đồng đa văn hóa tại Inala. Xin mọi người
cùng ủng hộ sự kiện này.
Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.
XIN LƯU Ý
Trong suốt tháng 11, tháng cầu cho các Linh Hồn sẽ có cuốn sổ
để ghi các Linh Hồn người thân mà chúng ta muốn cầu nguyện
trong các Thánh Lễ và Giờ Chầu chung . Xin Quý Cụ, Quý Ông
Bà, Anh Chị Em cùng ghi danh. Sổ được để trước Tượng Đức
Mẹ tại nhà thờ St Mark và trước Bàn Thờ tại Nhà Nguyện trung
tâm CĐCGVN. Xin kính mời.
LỚP GIÁO LÝ KINH THÁNH
Lớp Kinh Thánh và Phụng Vụ học vào tối:
Thứ Tư hằng tuần lúc:
7g00 – 8g00 tối tại giáo xứ St Mark’s.
Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em sắp xếp
tham dự khóa học. Xin Cảm ơn.
Lm Phêrô Nguyễn Văn Bàng SVD.
SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO
Sổ Gia Đình Công Giáo đã có sẵn tại Văn Phòng
Cộng Đồng. Xin kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị
Em cùng các Bạn Trẻ, mỗi gia đình nên có 1 cuốn,
như là chứng thư riêng cho gia đình về các Bí Tích
đã lãnh nhận. Giá $5/1cuốn.
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 và Tháng 11 &
Tháng 12 như sau:
Thứ Bảy 24/11 từ 3g00-4g00: Ban Ẩm Thực, Ban Vệ Sinh, Ban Nấu Phở
Thứ Bảy 01/12 từ 3g00-4g00: Ban Mục Vụ, Ban Trật Tự, Ban Cắt Cỏ, Ban Ánh Sáng
Xin kính mời Toàn Thể Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự các giờ chầu trên.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên SVD.

,

, , Trinh _doc
Chuong
. kinh TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ

THỨ HAI 19/11/2018 - 7 giờ tối
*GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ: Ông Bà Thẳm 89 Durrang St, Durack.
Tm BCHGH Thánh Phêrô, Phêrô Lê Quốc Cường.
*GIÁO HỌ THÁNH TUÂN: Ông Bà Kiệt-Lan, 10 Rory St, Richlands.
Tm BCHGH. Thánh Tuân, Tadeo Trần Văn Thịnh.
*GIÁO HỌ MICAE: Ông Bà Tiến-Yến, 94 Rowe Terrace, Darra.
Tm BCHGH. Micae, Đinh Phúc Nhương.
*GIÁO HỌ GIUSE: không đọc kinh tuần này.
Tm BCHGH. Giuse Nguyễn Xuân Dưng.
Xin kính mời các thành viên trong mỗi Giáo Họ đến tham dự buổi đọc kinh.

Lòng Nhiệt Thành

nhà CHÚA

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH
Để tạ ơn Thiên Chúa và vinh danh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời
để Bế Mạc Năm Thánh, xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý
Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị em tham dự Buổi Diễn Nguyện và Thánh Lễ
Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lúc 6g00 tối Thứ Năm
22/11/2018, tại nhà thờ St. Mark’s. Xin cám ơn.
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi toàn thể Giáo Hội trên toàn thế giới năm nay cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Trong
Đại Hội kỳ 9 Các Gia Đình Công Giáo Thế Giới được tổ chức vào cuối tháng 8/2018 vừa qua tại Dublin, Ireland. Đức Thánh
Cha Phanxicô Ngài đã xác quyết: “Gia đình chính là sự khẳng định Tình Yêu của Thiên Chúa. Chỉ đi từ tình yêu gia
đình mới có thể biểu lộ, phổ biến và tái tạo tình thương của Thiên Chúa trong thế giới. Nếu không có tình yêu thì
không thể sống như con cái Thiên Chúa, như vợ chồng, như cha mẹ và anh chị em”. Để đáp lại lời kêu gọi của Đức
Thánh Cha xin kính mời Quý Anh Chị đã tham gia Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân ghi danh tham dự để tái lập lại
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân tại Brisbane nhằm mục đích nâng đỡ và chia sẻ trong các gia đình Công Giáo. Xin Quý
Ông Bà & Quý Anh Chị Em ghi danh nơi Cha Nguyên, Cha Bàng, Anh Tràng, Anh Thông hay tại Văn Phòng Trung Tâm
Cộng Đồng. Xin kính mời.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD.

BAN PHỤNG VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH
Kính mời các thành viên: Họp Nguyệt hội vào lúc 3giờ chiều Chủ nhật này ngày 18/11/2018 tại Mercy Hall.
Tham dự Kinh Nguyện Thần vụ vào lúc 4giờ chiều Chủ nhật ngày 25/11/2018 tại Trung tâm CĐCGVN.
Tm BPV. Thư ký Teresa Đặng T H Nga.
HỘI SAINT VICENT DE PAUL
Trên cây Giáng Sinh sẽ được để ở cuối Nhà Thờ St. Mark, có treo những mảnh giấy ghi gợi ý những món quà. Xin Quý Cụ,
Quý Ông Bà & Anh Chị Em cùng lấy, đóng góp những món quà gợi ý đó cho chương trình giúp đỡ các người nghèo trong
Giáo Xứ nhân Mùa Giáng Sinh 2018. Xin vui lòng mang quà cho hội tại Nhà Thờ St Mark hay tại văn phòng Giáo Xứ. Xin
Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em cùng chung tay đóng góp để giúp các gia đình nghèo trong giáo xứ.
Xin chân thành cám ơn.
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH
Giáo Xứ St Mark cần một số em từ 5 tuổi trở lên tham gia vào hoạt cảnh Giáng Sinh cho Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh bằng
tiếng Anh dành cho gia đình vào lúc 6g00 tối Chúa Nhật ngày 24/12/2018. Các em sẽ bắt đầu tập dợt vào sáng thứ Bảy ngày
01/12/2018 cho đến ngày 24/12/2018. Xin quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia vào chương trình này. Xin cám ơn.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn Ông Bà Thanh - Chi đã ủng hộ $100 để mua thịt cho tiệc Bổn Mạng của Cộng Đồng.
Tm CĐCGVN Chủ Tịch Giuse Vũ Hoàng Tân.

