
GIÁO XỨ 
 

□ Linh Mục Chánh Xứ  St Marks  
Cha Boni  Buahendri, SVD  
□ Linh Mục  Tuyên Uý CĐCGVN  
Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD 
□ Linh Mục Phó Xứ:  
Cha Antôn Trần Bạch Hổ  , SVD 
□ Sơ Phụ Tá :  
 - Sr Elisabeth Hariyanti SSpS 
 - Sr Sesilia Ria SSpS 
□ Thư Ký Văn Phòng : 
   Joy  Spratt & Aileen Richter 
 
□ ĐIỆN THOẠI  
Văn phòng nhà xứ:   3372-5658 
Fax:    3372-5863 
Trường St. Mark: 3372-3408 
□ GIỜ LÀM VIỆC 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 
9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. 
□ ĐỊA CHỈ 
Văn phòng:  96 Lilac St.  Inala 
Email: stmarks@bne.catholic.net.au 
Bản tin : 
bantinstmark@yahoo.com 
Website:  www.stmarksinala.com 
Facebook:  
- St Mark’s Catholic Parish 
- St Mark’s Inala Youth Group 

 
□ THÁNH LỄ CUỐI TUẦN 
Thứ Bảy:  
 —  6 giờ tối, Anh Ngữ 
           — 7.30 giờ tối, Việt Ngữ 
Chúa Nhật:  
 — 7.30 giờ sáng, Việt Ngữ 
         — 9.30 giờ sáng, Anh Ngữ 
 — 5 giờ chiều , Anh Ngữ 
 

□ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG 
Thứ Ba:    — 6 giờ tối, Việt Ngữ 
Thứ Tư:    — 8 giờ sáng, Anh Ngữ 
Thứ Năm: — 6 giờ tối, Việt Ngữ 
Thứ Sáu:   — 8 giờ sáng Anh Ngữ 
 

□ XƯNG TỘI 
Xin liên lạc lấy hẹn  trước  
 

□ RỬA TỘI & XỨC DẦU  
 Xin lưu ý :  Chương trình rửa tội & 
xức dầu hằng tháng tạm ngưng vì 
đang trong mùa đại dịch Covid-19. 
Nếu cần thiết xin vui lòng liên lạc 
với Quý Cha .  

          LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

  Thứ  Hai 12/04: Thứ Hai Tuần II Phục Sinh   
 Thứ  Ba 13/04 :  Thứ Ba Tuần II Phục Sinh. 
 Lễ Thánh Martinô I, Giáo Hoàng, Tử Đạo   
 Thứ Tư  14/04 : Thứ Tư Tuần  II Phục Sinh   
 Thứ Năm 15/04:  Thứ Năm Tuần II Phục Sinh   
 Thứ Sáu 16/04: Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh 
 Thứ Bảy 17/04: Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh     
 Chúa Nhật 18/04:  CN III PHỤC SINH .  
  Bài đọc 1 : Cv 3,13-15.17-19 
  Bài đọc 2 : 1Ga 2,1-5a 
  Tin Mừng: Lc 24,35-48 

 ĐẠI LỄ MỪNG KÍNH LÒNG CHÚA 
THƯƠNG XÓT: Xin kính mời Quý Cụ Quý 
Ông Bà Anh Chị Em & Các Bạn Trẻ cùng tham dự 
Đại Lễ Mừng Kính Lòng Chúa Thương Xót vào 
Chúa Nhật này ngày 11/04/2021 lúc :  
- 11g00 trưa: Thánh Lễ bằng tiếng Anh tại Nhà 

Thờ St Marks  
- 6g00 chiều : Thánh Lễ  ngoài trời  tại Trung 

Tâm Cộng Đồng  CGVN . 
 

PHONG TRÀO CURSILLO : Xin thân mời 
Quý Cha Linh Hướng cùng Toàn Thể Anh Chị 
Em Cursillista cùng tham dự Ultreya tháng 4 với 
chủ đề : “ Sống Yêu Thương Bằng Tha Thứ ” 
vào  thứ Sáu ngày 16/04/2021  lúc 7g00 tối tại 
Trung Tâm CĐCGVN . Xin mọi người  cùng 
nhắc nhở nhau tham dự đông đủ . 
 TMVPĐH , Giuse Lê Hiền Thạnh   
LỚP BÍ TÍCH THÊM SỨC NĂM 2021: Lớp 
giáo lý Thêm Sức bằng tiếng Anh dành cho các em 
đang học lớp 3 trở lên đang nhận ghi danh.Các mẫu 
đơn ghi danh có để ở phía cuối Nhà Thờ và cũng có 
sẵn trên trang mạng của Giáo xứ để tải xuống. Các 
lớp học sẽ bắt đầu vào thứ Bảy ngày 8/5, và Ngày 
Thêm Sức là Chúa Nhật ngày 31/5. Ngày kết thúc 
ghi danh là thứ Sáu ngày 30/4. Xin quý phụ huynh 
lưu ý. 
 XIN LƯU Ý: Một số  giáo dân lớn tuổi không 
thể ghi tên , địa chỉ & số điện thoại để đăng ký tham 
dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ St Marks , xin  các giaó 
dân chắc chắn rằng Ông Bà , Cha Mẹ của mình có 
đầy đủ thông tin chi tiết trên người để tiện cho việc 
ghi danh tham dự các Thánh Lễ trong mùa dịch 
Covid này.  

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala 

CHÚA  NHẬT II PHỤC SINH  NĂM B  

CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT    
Ngày 10-11 tháng 04 năm 2021 

 BÀI ĐỌC 1  Cv 4, 32-35 
 Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. 
 Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ. 
 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi 
bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Nhờ 
quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống 
lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không 
ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 
đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu 
cầu.   
 Đó là lời Chúa. 
   
ĐÁP CA      Tv 117, 2-4.16ab và 17-18.22-24   (Đ. c.1) 
 Đ.- Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,  

    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Nam: Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha

-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa 
hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Nữ: “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao.”Tôi  không phải chết, 
nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng 
Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết. 

Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là 
công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã 
làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

 Đ.- Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,  
    muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

   
BÀI ĐỌC 2   1Ga 5, 1-6 
 Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. 
 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. 
 Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được 
Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được 
Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái 
Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. 
Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn 
của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 04/2021 
 

Các quyền căn bản của con người : Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả 
thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và thậm 
chí trong các quốc gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. 



thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. 
Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con 
Thiên Chúa? Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải 
chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng 
nhân, và Thần Khí là sự thật.     
 Đó là lời Chúa. 
   
Tung hô Tin Mừng   Ga 20, 29 
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.  Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên 
anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a. 
   
TIN MỪNG  Ga 20, 19-31 
 Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, 
vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến,  đứng giữa các ông và nói: “Bình an 
cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui 
mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như 
Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các 
ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy 
được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Một người trong Nhóm 
Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su 
đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ong Tô-ma 
đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ 
đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, 
các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các 
cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh 
em!” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. 
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông 
Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: 
“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” Đức Giê
-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó 
không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh 
em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự 
sống nhờ danh Người. 
 Đó là lời Chúa. 
*******************************************************************
Suy niệm              NIỀM TIN CHÚA PHỤC SINH    

Sau lần Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra lần đầu, các tông đồ đã thuật lại cho 

Tôma. Các ông đã thấy, nên đã tin. Tôma chưa được vinh hạnh này. Chính vì vậy 
mà lòng ông mang một khao khát mãnh liệt được gặp Chúa. Lòng khao khát dường 
như còn mạnh mẽ hơn các Tông đồ khác, khi ông mong được đụng, được chạm đến 
vết thương nơi tay, nơi cạnh sườn Ngài. Nỗi khát mong lớn lao này đã được Đấng 
Phục Sinh đáp trả. Chính cuộc gặp gỡ, đụng chạm vào Đấng chịu đóng đinh, đã 
khiến ông thốt lên lời tuyên tín vừa mạnh mẽ, vừa cá biệt: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên 
Chúa của tôi”. Niềm tin của ông từ việc dựa vào lời chứng của cộng đoàn, giờ đây 

đã trở thành xác tín vững mạnh của chính ông, của một con người đã được gặp và 
đụng chạm vào chính Đấng Phục Sinh. 

Đó cũng phải là lối sống của chúng ta hôm nay. 
Đón nhận lời loan báo của Hội Thánh chưa đủ để hoàn tất hành trình niềm tin, 

mà chúng ta phải tự tìm gặp và đụng chạm đến Chúa Giêsu Phục Sinh như Tôma 
hôm nay. Cuộc gặp gỡ dần hình thành nơi chúng ta một xác tín mạnh mẽ, dần làm 
nên một tương quan sống động cá biệt với Đấng Phục Sinh. Cuộc gặp gỡ phải đưa 
chúng ta đến một lời tuyên xưng đầy xác tín như  Tôma. “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên 
Chúa của tôi”. 

Hành trình tìm gặp Đấng Phục Sinh phải được thôi thúc bằng một nỗi khát 
khao lớn lao, như Madalena tìm xức xác Chúa trong buổi sáng Phục sinh, như Phêrô, 
Gioan, với những bước chân chạy rảo đến mồ. Một cuộc kiếm tìm bằng cả cuộc đời, 
để mỗi ngày tình yêu với Chúa Giêsu thêm sâu, tương quan với Đấng Phục Sinh thêm 
đậm, đủ làm một cuộc biến đổi sâu xa nơi cuộc sống như các Tông đồ, như các tín 
hữu sơ khai. 

- Nếu có được cuộc gặp gỡ này, hẳn cuộc đời chúng ta sẽ được đổ đầy Thánh 
Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chính Thánh Thần giúp chúng ta có khả năng yêu 
Chúa yêu người qua việc tuân giữ giới răn Chúa.   

- Nếu có được cuộc gặp gỡ này, hẳn cuộc đời chúng ta sẽ có khả năng xây 
dựng cộng đoàn chúng ta đang sống: gia đình, giáo xứ, thành những cộng đoàn hiệp 
nhất, yêu thương, như cuộc sống của các tín hữu sơ khai hôm nào. Một cộng đoàn mà 
tính hiệp nhất, yêu thương, được bảo đảm bằng chính sự hiện diện của Chúa. 

- Nếu có được kinh nghiệm gặp gỡ như vậy, chúng ta mới hy vọng giữ vững 
được lòng tin giữa bao lôi cuốn của danh vọng, giữa một xã hội đang chạy theo 
hưởng thụ, giữa một nhân loại mà những người dám sống niềm tin thường bị coi là 
dại khờ và rất thường là đối nghịch nữa. 

Mỗi lần tham dự Thánh Lễ là mỗi lần chúng ta được gặp gỡ Chúa Giêsu Phục 
Sinh như Tôma hôm nào. Chúng ta được đụng chạm vào vết thương của cuộc khổ 
nạn, chúng ta thờ lạy Đấng Phục Sinh. Xin cho lần gặp gỡ này dẫn chúng ta đến được 
lời tuyên xưng mạnh mẽ của chúng ta: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”.  
           Lm. Antôn Trần Bạch Hổ, SVD 
******************************************************************* 

          THÔNG BÁO  
 
 ĐẠI LỄ MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ ST 
MARKS : Xin kính mời toàn thể Cộng Đồng cùng tham dự Thánh Lễ Đa Văn 
Hoá Mừng Kính Thánh Máccô cũng là Kỷ Niệm 65 năm ngày Thành Lập Giáo Xứ St 
Marks  vào Chúa Nhật tuẩn sau ngày 18/04/2021 lúc 9g30 sáng tại Mercy Hall . 
Thánh Lễ sẽ do Đức Tổng Giám Mục Brisbane Mark Coleridge  chủ tế  cùng với 
một số khách mời đặc biệt như : Thủ hiến Queensland Bà Annastacia Palaczszuk; 
Cha Bề Trên Dòng SVD  Cha Rass Asaeli ; Sơ Philomina Mathew SSpS; Cha Mark 
Franklin linh mục giám hạt vùng phía tây Brisbane & quý Cha cùng một số khách 
mời khác . Sau Thánh Lễ Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge sẽ  làm phép Văn 
Phòng Giáo Xứ . Kỷ yếu 65 năm thành lập giáo xứ với những bài viết, hình ảnh 
phong phú về lịch sử & sinh hoạt của Giáo Xứ sẽ được phân phối vào ngày quan 
trọng này với giá $5/cuốn , xin mọi người ủng hộ. Ghi danh Covid cho mọi người 
tham dự Thánh Lễ sẽ vào bài đọc 1 khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi .  


