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Xức Dầu: Mỗi Thứ 6 đầu tháng
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Cầu cho việc truyền đạt đức tin:
Xin cho những người dấn thân phục vụ việc tìm hiểu đức tin biết
tìm ngôn ngữ thích hợp với thời nay trong khi đối thoại với các
nền văn hóa.
Ý LỄ THÁNG 12/2018
Cộng Đồng dâng 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 10/12: Tuần II Mùa Vọng.
*Thứ Ba

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

-Thư Ký: Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết

042 5824 684

-Tổng Thủ Quỹ: Thomas Ken Huỳnh

0411 313 130

Mary Tô Ái Kiều

0432 451 996

11/12 : Thánh Đamasô I, giáo hoàng.

*Thứ Tư 12/12 : Đức Mẹ Guađalupê .
*Thứ Năm 13/12: Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
*Thứ Sáu 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội
Thánh. Lễ nhớ.
*Thứ Bảy 15/12: Tuần II Mùa Vọng.
*Chúa Nhật 16/12: CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Bài đọc 1 : Xp 3,14.18a
Bài đọc 2: Pl 4,4-7
Tin Mừng: Lc 3,10-18

LỜI CHÚA
CA NHẬP LỄ
x. Is 30,19.30
Này dân Xi-on hỡi,
Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.
Người sẽ lên tiếng thật oai hùng,
Khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.
Con

BÀI ĐỌC 1
Br 5, 1-9
Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
Lời Chúa trong sách Ba-rúc.

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cở bỏ áo tang khổ nhục, và
mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho
ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của
Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng
Vĩnh Hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn
cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Mãi mãi Người sẽ
gọi ngươi là “Bình an xây dựng trên công chính”, và
“Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa.” Vùng
lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn
về phía đông: Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ
họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên
Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. Xưa chúng bị
quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa.
Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng
được kiệu đi trong vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai
vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò
nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất
phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh
quang của Thiên Chúa. Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng
xanh và đủ loại quế trầm sẽ tỏa bóng che rợp Ít-ra-en, vì
Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh
sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công
chính của Người.
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3)
Đ.- Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Nam: Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình
như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Nữ: Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc
Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ
đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Nam: Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa
dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo
giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
Nữ: Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc
trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Đ.- Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
BÀI ĐỌC 2

Pl 1, 4-6.8-11
Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong
khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ
gửi tín hữu Phi-líp-phê.
Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu
nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay,
anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin
chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công
việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ
hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. Có
Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh
em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi
khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày
thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực
giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin
cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng
trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như
thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời
công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi
khen Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM
DỌN ĐƯỜNG ĐỂ ĐÓN CHÚA ĐẾN
Ông Bà và Anh Chị Em quý mến,
Tôi còn nhớ rõ trận lũ kinh hoàng đã xãy ra giữa tháng 10 năm 2016 tại Trung Phần,
Việt Nam. Trận lũ đã quét đi hàng ngàn nhà cửa và gia cầm, ngâm chìm thối nát
nhiều hoa màu đã thu hoạch cũng như đang trong thời vụ, và đau thương hơn là đã
cướp đi nhiều sinh mạng. Sau trận lũ đó, đất phù sa và cây cối đã che lấp hầu hết các
con đường nơi các vùng nông thôn của các tỉnh Miền Trung. Việc đi lại của người dân
rất là khó khăn và sống trong cảnh thiếu thốn đói khát. Các đoàn từ thiện từ các thành
phố lớn trong nước, và cả những đoàn cứu trợ từ các nước khác tới cũng không thể nào
tới được, vì những con đường đã bị sụp lỡ và đất phù sa đã lấp đầy.
Con đường rất quan trọng! Con đường sẽ giúp cho sự giao tế qua lại giữa nơi này với nơi khác. Con đường giúp chuyển
đổi những nhu yếu phẩm để nuối sống con người. Con đường sẽ đưa con người lại với nhau. Con đường vật lý quan
trọng như vậy đó. Vậy con đường tâm linh thì càng quan trọng biết bao! Con đường tâm linh giúp con người nối
kết với nhau, trao yêu thương cho nhau, giúp giao hòa với nhau và tha thứ cho nhau. Nếu con đường tâm linh bị sụp lỡ
hay bị bao bọc bởi những lớp phù sa của ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ hay giận hờn thì làm sao chúng ta đến với nhau được?
Đã lắm lúc sống bên nhau nhưng không nói với nhau được một lời, sống với nhau nhưng không trao cho nhau được một
nụ cười!
Lời Chúa hôm này không những mời gọi chúng ta hãy dọn đường cho chính mình, dọn đường cho nhau, nhưng hãy dọn
đường cho Chúa nữa. Hãy can đảm lấp mọi hố sâu của sự nghi kỵ hay xét đoán lẫn nhau. Hãy dứt khoát làm cho thẳng
những con đường cong keo gồ ghề bởi những đam mê, chè chén, tham lam danh vọng quyền thế, vì những sự ấy sẽ ngăn
chặn ơn cứu độ đến với chúng ta. Vì thế, Mùa Vọng giúp ta mở tâm trí và uốn nắn lại con đường thiêng liêng của mình
để kết nối mật thiết hơn với anh chị em và đặc biệt là nối kết với Đức Kitô, Đấng Cứu Độ của chúng ta. Amen.
Lm Phêrô Nguyễn văn Bàng, SVD

TIN MỪNG

Lc 3, 1-6
Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-riô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê,
Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Philíp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Lyxa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio
-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ong đi khắp
vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu
phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời
chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô
trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp
cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co,
phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên
Chúa.
Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Lc 3, 4-6
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối thẳng để
Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa.
Ha-lê-lui-a.
CA HIỆP LỄ
Br 5,5; 4, 36
Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi!
Đứng trên nơi cao mà nhìn:
Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.
GOSPEL
Lk 3:1-6
A reading from the holy Gospel according to Luke.
All mankind shall see the salvation of God.
In the fifteenth year of Tiberius Caesar’s reign, when Pontius Pilate was governor of Judaea, Herod tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of the lands of Ituraea and
Trachonitis, Lysanias tetrach of Abilene, during the pontificate of Annas and Caiaphas the word of God came to John
son of Zechariah, in the wilderness. He went through the
whole Jordan district proclaiming a baptism of repentance
for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the
sayings of the prophet Isaiah:
A voice cries in the wilderness:
Prepare a way for the Lord,
make his paths straight.
Every valley will be filled in,
every mountain and hill be laid low,
winding ways will be straightened
and rough roads made smooth.
And all mankind shall see the salvation of God.
THE GOSPEL OF THE LORD

CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời có phát hành các thẻ
(card), có để ở cuối Nhà nguyện với ý chỉ Cầu
Nguyện đặc biệt cho Ơn Gọi, xin mỗi gia đình lấy về
cùng cầu nguyện trong các buổi kinh của gia đình.
Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

REFLECTION
An ordinary way of marking a change or a big day is to wear
new clothes – wedding clothes, the vestments at ordination,
the new school uniform. John the Baptist is introducing the
new life of Jesus, and he dresses differently. Like at baptism
we robe the child in the baptismal garment, with the joy of
something new. This is the gift of Jesus.
GIFT AND CHALLENGE
Receiving a gift is a sort of challenge to change. We don’t
know what it might be; it says something intimate to us; our
life is different – something new has arrived. A present of a
lawnmower means I might have to cut the grass! We may not
always want to accept – a friend of mine gave me the money
for a book once which I meant as a gift. He felt beholden to the
giver, not like just responding in thanks or in love – and we are
gifted in love by God. He wants us to take the gift of his Son –
and not feel obliged forever. But gifts do change our lives!
The Christmas gift is a person – the Son of God, Jesus the Son
of Mary. The one who lives our life, dies our death and is
raised from death. This gift is the centre of the church and
brings with it our hope in Jesus.
CHRIST AT THE CENTRE
All of us can find Christ at the centre in different ways – in
friendships and marriages we share love and live in real love;
In our time of prayer we give time to Christ. He is at the centre
and with him are the central people and concerns of our lives.
And of the church. The time has come for a humble leadership
in a community based church where all, particularly women,
have a much greater say. The gift of Advent is both a comfort
and a challenge to our lives and communities of faith.
Donal Neary SJ

LỚP GIÁO LÝ THÊM SỨC, RƯỚC LỄ
VÀ XƯNG TỘI LẦN ĐẦU Năm học 2019 – 2020
Ban Giáo lý Bí Tích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Saviô kính xin được thông báo :
Quý Phụ Huynh nào muốn con em mình được chuẩn bị lãnh nhận
Bí Tích Thêm Sức, Rước Lễ và Xưng Tội Lần Đầu trong năm
201̣9; Xin vui lòng lấy ĐƠN GHI DANH tại Văn phòng Cộng
Đồng hoặc trước và sau giờ lễ chiều tối Thứ Sáu và Chúa Nhật
tại bàn giấy ở cửa Nhà Nguyện.
Giờ làm việc của Văn phòng:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
Chương trình chuẩn bị lãnh nhận Các Bí Tích sẽ được thông báo
chi tiết sau.
Kính chào,
Sr. Trợ úy Maria Vũ Ngọc Mỹ FDCC

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.
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. Tuyên Úy CĐCGVN

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2018
Thứ Hai 24/12/2018:
* 6g00 tối: Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Gia Đình bằng tiếng Anh
tại Nhà thờ St Mark
* 9g30 tối: Chương trình Canh Thức Vọng Giáng Sinh và Thánh Lễ bằng
tiếng Anh tại Nhà Thờ St Mark
* 7g00 tối: Chương trình Canh Thức Vọng Giáng Sinh và Thánh Lễ tại
Trung Tâm CĐCGVN (Đây là Thánh Lễ chung dành cho tất cả người Việt
Công Giáo)
Thánh Lễ Giáng Sinh Thứ Ba 25/12/2018:
* 7g30 sáng: Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại Nhà Thờ St Mark
* 9g30 sáng: Thánh Lễ bằng tiếng Anh tại Nhà Thờ St Mark
* 6g00 tối: Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại Trung Tâm CĐCGVN
Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

CHƯƠNG TRÌNH XƯNG TỘI MÙA VỌNG
* Thứ Sáu 14/12/2018: 10g00 - 11g00 sáng và
7g00 - 9g00 tối tại Trung Tâm Cộng Đồng CGVN
* Thứ Hai 17/12/2018: 6g00 - 9g00 tối tại Nhà Thờ St Mark
* Thứ Ba 18/12/2018: 7g00 - 9g00 tối tại Nhà Thờ St Mark
Kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em & Các Bạn Trẻ
cùng đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải .

Lòng Nhiệt Thành
nhà CHÚA

Thiêu đốt Tôi . Tv 69:9

Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

CHÂN THÀNH CÁM ƠN
CĐCGVN Brisbane xin chân thành cảm ơn
*Ông Bà Ái ủng hộ $500 cho 2 quạt trần ở Hội Trường.
* Ân Nhân ủng hộ đèn Giáng Sinh:
- Ỏng Bà Tuyền, $200 - Bà Cụ Thừa, $200
- Ông Bà Thường, $100 - Ông Bà Tuấn, $100
- Bà Lương, $100 - Chị Cúc, $100
* Ân Nhân ủng hộ nước uống cho Ban Ánh Sáng:
- Anh Chị Tân Nga, 2 thùng - Bà Cố Doanh, 2 thùng
- Anh Vinh, 1 thùng - Anh Minh, 1 thùng
- Anh Tùng, 1 thùng - Anh Chiến, 1 thùng.
- Giáo họ Phêrô, 1 thùng - Giáo Họ Thánh Tuân, 1 thùng.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý Ân Nhân hồn an xác mạnh.
Tm CĐCGVN Chủ Tịch Giuse Vũ Hoàng Tân

CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
Xin kính mời tất cả Quý Anh Chị đã tham gia
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân cùng tham
dự buổi họp đầu tiên nhằm mục đích bàn thảo kế
hoạch để tái lập lại Chương Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân tại Brisbane vào Thứ Bảy ngày
15/12/2018 lúc 3g00 chiều tại Trung Tâm
CĐCGVN. Xin Quý Anh Chị nhắc nhở nhau
cùng tham dự. Xin kính mời.
Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD.

PHONG TRÀO CURSILLO
Phong Trào Cursillo Ngành VN Tổng Giáo Phận Brisbane xin kính mời Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ,
Quý Anh Chị Cursillista và Thân Hữu cùng tham dự Ultreya tháng 12 và tiệc mừng Giáng Sinh với chủ đề:
“TẠ ƠN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN MÙA GIÁNG SINH”
vào Chúa Nhật ngày 16/12/2018 lúc 10g00 sáng tại Trung Tâm CĐCGVN .
Xin toàn thể Quý Anh Chị Cursillista cùng nhắc nhở và kêu gọi nhau tham dự đông đủ .
Trân trọng kính mời. Tm VPĐH Giuse Lê Hiền Thạnh

,

, , Trinh _doc. kinh TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ
Chuong

THỨ HAI 10/12/2018 - 7 giờ tối
*GIÁO HỌ THÁNH PHÊRÔ:
Ông Bà Tiêu, 14 Gareema Cct, Durack.

Tm BCHGH Thánh Phêrô, Phêrô Lê Quốc Cường.
* GIÁO HỌ THÁNH GIUSE: Anh Chị Dưng-

Hoa, 25 Lloydbird Cres, Springfield Lakes.

Tm BCHGH Thánh Giuse, Giuse Nguyễn Xuân Dưng.

Xin kính mời các thành viên trong mỗi Giáo Họ
đến tham dự buổi đọc kinh.
THƯỞNG THỨC ĐÈN NOEL
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ

Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên SVD

Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà & Các Bạn
Trẻ cùng thưởng thức chương trình âm thanh và
ánh sáng Giáng Sinh tại Nhà Thờ Chánh Toà St
Stephen’s, 249 Elizabeth St, Brisbane. Chương
trình sẽ được diễn ra hằng đêm từ 7g30 tối đến
12g00 khuya bắt đầu thứ Tư ngày 12/12/2018 đến
đêm 24/12/2018. Xin mọi người cùng tham dự .

