
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 10/05: Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh      
 Thứ  Ba 11/05 :  Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh 
 Thứ Tư  12/05 : Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh 
   Lễ Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và 
   Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo 
 Thứ Năm 13/05:  Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh 
   Lễ Đức Mẹ Fatima   
 Thứ Sáu 14/05: Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh 
 Lễ Thánh Mát-thi-a Tông đồ, Lễ kính  
 Thứ Bảy 15/05: Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh       
 Chúa Nhật 16/05:  LỄ CHÚA LÊN TRỜI  .  
  Bài đọc 1 : Cv 1,1-11 
  Bài đọc 2 : Ep 4,1-7.11-13 
  Tin Mừng: Mc 16,15-20 

 Mở Ứng dụng QR Reader trên điện thoại của quý 
vị . Quét mã QR trong khung của ứng dụng. 

 Chọn ‘ Open link ’ 
 Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ và số ghế của 
mình. 

 Quá trình này phải được lặp lại cho mọi thành viên 
trong gia đình của quý vị. 

 Nếu bạn cần giúp đỡ — vui lòng giơ tay , anh Vũ 
Thành hoặc một nhân viên phụ trách sẽ đến giúp đỡ 
quý vị . 

Quy trình đăng ký thẻ tại ghế ngồi : 
Nếu quý vị  chưa sở hữu điện thoại thông minh 
hoặc chưa mang theo bên mình, vui lòng giơ tay. 
Nhân viên phụ trách  sẽ cung cấp cho quý vị  một 
thẻ Đăng ký. Số ghế của quý vị ở phía sau ghế của 
mình. Vui lòng ghi lại số ghế và tất cả các chi tiết 
khác trên thẻ. Các thành viên khác trong gia đình 
của quý vị có thể được ghi trên mặt sau của thẻ 
Đăng ký. 
Thẻ đã hoàn thành có thể được trao cho một thành 
viên của Nhóm Phụ trách  khi hoàn thành hoặc để 
lại trên giá treo ở cuối ghế sau  Thánh lễ. 

 ĐIỀU TRA DÂN SỐ HÀNG LOẠT: Trong 
tháng 5, mỗi giáo xứ ở Úc tiến hành một cuộc điều 
tra dân số để xác định có bao nhiêu người Công giáo 
tham dự Thánh lễ mỗi tuần. Trong thời gian thực 
hiện các tình nguyện viên sẽ đếm số người trong mỗi 
hàng ghế. Dữ liệu này cũng sẽ cho phép Giáo xứ  
kiểm tra tính tuân thủ với quy trình đăng ký COVID 
mới. Trong hai tuần cuối cùng của tháng 5, Giáo xứ  
cũng đã được yêu cầu thu thập thông tin về giới tính 
và tuổi tác của tất cả những người tham dự Thánh lễ 

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala 

CHÚA  NHẬT VI PHỤC SINH  NĂM B  
Ngày 08– 09 tháng 05 năm 2021 
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ  

NĂM ĐẶC BIỆT  THÁNH GIUSE  

BÀI ĐỌC 1  Cv 10, 25-26.34-35.44-48 
 Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại. 
 Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ. 
 Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Co-nê-li-ô, thì ông liền ra đón và phủ phục 
dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói: “Xin ông đứng 
dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.” Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: 
“Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ 
Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người 
tiếp nhận. Ong Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên 
tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng 
đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống 
cả trên các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán 
dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: “Những người này đã nhận được 
Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa 
cho họ?” Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ 
xin ông ở lại ít ngày. 
 Đó là lời Chúa. 
   

ĐÁP CA  Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4  (Đ. c.2) 
 Đ.- Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 
Nam: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. 

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
Nữ: Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước 

mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. 
Chung: Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung 

hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. 
 Đ.- Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 
 

BÀI ĐỌC 2   1 Ga 4, 7-10 
 Thiên Chúa là Tình Yêu. 
 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. 
 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ 
Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết 
Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình 
yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này: Thiên Chúa đã 
sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình 
yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 
đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.    
 Đó là lời Chúa. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 05/2021 
Lãnh vực tài chánh : Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu trách về lãnh vực 
tài chính, để họ cộng tác với các chính phủ điều khiển lãnh vực tài chính và bào vệ 
mọi người khỏi những nguy biến trong lãnh vực này. 



Tung hô Tin Mừng   Ga 14, 23 
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói:”Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 
Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a. 
   

TIN MỪNG   Ga 15, 9-17 
 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính 
mạng vì bạn hữu. 
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mếnThầy thế 
nào,Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của 
Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của 
Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của 
Người. Các điều răn ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của 
Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em 
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao 
cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là 
bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn 
gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là 
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh 
em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những 
gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy 
truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”                   

Đó là lời Chúa. 
*********************************************************************
Suy niệm            HÃY Ở TRONG THẦY   

‘Trong Đức Kitô Phục sinh, con người đón nhận và nên một với Thiên Chúa 
trong tình yêu.’ 

Đây là tư tưởng chủ lực mà chúng ta thấy nổi bật trong tất cả các bài đọc hôm 
nay. Tình yêu của một Thiên Chúa cao cả dành cho nhân loại đã rất diệu kỳ, mà cách 
thể hiện tình yêu ấy cũng thật lạ lùng  lớn lao. 

Để khi chúng ta tin nhận Đức Kitô, đón nhận sự sống yêu thương tuôn trào từ 
mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh, là chúng ta đón nhận chính tác động cứu độ của 
Thiên Chúa Ba Ngôi, đưa chúng ta đi vào chính sự  hiệp thông với Thiên Chúa nhờ 
tác động của Thánh Thần tình yêu, mà Đức Kitô Phục sinh trao tặng như trong bài đọc 
một trình bày. 

Yêu thương anh chị em là chúng ta chu toàn lề luật Chúa, là chúng ta ở trong 
Ngài. Chính trong tình yêu ấy, mà chúng ta luôn được kết hiệp với Thiên Chúa. Ai giữ 
giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta 
biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban  cho chúng ta (I Ga 
3, 21-25). Thánh Thần đó chính là tình yêu. 

Như vậy Thánh Thần tình yêu mà chúng ta đón nhận từ  Đức Kitô phục sinh 
vừa là nguyên lý nối kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em, vừa  là chính sự 
sống mới nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta. 

“Các con hãy yêu mến  nhau như Thầy đã yêu mến các con”. 
- Một tình yêu như Chúa là một tình yêu mở ra với mọi người, không còn phân 

biệt màu da tiếng nói, người thân kẻ thù, bởi lẽ Thánh Thần được ban cho mọi người. 
- Một tình yêu san bằng những hố sâu cách biệt, dẹp bỏ mọi rào cản, để người 

người gần gũi nhau hơn. Tình yêu chủ động đi bước trước. Đó là tình yêu mà chính 
Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, khi sai Con Một đến đền tội cho chúng ta. 

- Một tình yêu có khả năng nâng cao con người: kẻ xa lạ thành gần gủi, tôi tớ 
thành  thành bạn hữu, môn đệ  thành ngưòi cộng sự. Đó chính là cung cách Đức Kitô đã 
làm. Không những coi chúng ta như bạn hữu, mà Ngài còn nâng chúng ta lên, để đồng 
thừa tự với Ngài , để trở nên con cái Thiên Chúa trong chức phận cao cả nhất.  

Điều quan trọng là chúng ta dám mơ ước và ra sức thực hiện ước mơ này: Ước 
mơ như Luther King, một ngày nào đó thấy những trẻ da đen đồng bàn với trẻ da trắng. 
Ước mơ như Têrêsa Calcutta, muốn làm chật nước trời bằng những kẻ khốn cùng. Ước 
mơ như Têrêsa Hài Đồng Giêsu, yêu Chúa như chưa ai từng như vậy. Sao chúng ta có 
những ước mơ giàu sang, ước mơ một địa vị, ước mơ một cuộc sống an nhàn tiện nghi, 
mà lại không dám có một ước mơ: Ước mơ nên thánh. Ước mơ yêu Chúa và yêu anh 
chị em, như chính Chúa đã yêu chúng ta. 

Tôi mơ một ngày nào đó mỗi gia đình Công giáo là một gia đình yêu thương 
trong mỗi khu xóm. Mỗi xứ đạo Công giáo là một cộng đoàn yêu thương trong các khu 
vực mà họ hiện diện, thì ngày đó hẳn Giáo hội chúng ta sẽ có một sức hấp dẫn mãnh 
liệt, và mỗi người chúng ta sẽ hít thở niềm vui hạnh phúc nước trời ngay trong chính 
cộng đoàn mình đang sống. 

Lm. Antôn Trần Bạch Hổ, SVD 
 ********************************************************************** 
          THÔNG BÁO  
 

 CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN MẪU– HAPPY MOTHER’S DAY 09/05:  
  Xin chúc mừng Các Bà Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu. Nhờ lời chuyển cầu của 
Đức Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống 
trên những người Mẹ . Xin cho các Bà Mẹ luôn là mẫu gương sống động 
đức tin trong các gia đình về tình yêu thương và lòng đạo đức.  
 HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI BÀ ĐEN: Kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân 
Chúa tham dự: Hành Hương Đức Mẹ Núi Bà Đen Marian Valley vào Chúa Nhật này 
ngày 09/05/2021. Chương tr ình bao gồm Giờ Đền Tạ Đức Mẹ và Thánh Lễ, bắt 
đầu lúc 9g00 sáng đến 12 giờ trưa, tại Trung Tâm Hành Hương. Cộng Đồng sẽ có xe 
bus và khởi hành lúc 7 giờ 30 sáng. Trân trọng kính mời.  
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC: Thầy Sáu Phêrô Lê Tuấn Anh, Dòng 
Augustine (Âutinh) sẽ được Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge tấn phong Thiên 
Chức Linh Mục vào thứ Bảy 22/05/2021 lúc 9g00 sáng tại nhà thờ St. James – vùng 
Coorparoo. Thánh lễ tạ ơn của Tân Linh Mục sẽ vào thứ Bảy 29/05 lúc 6g00 chiều tại 
Trung Tâm tại Cộng Đồng Công Giáo . Xin Cộng Đồng chung niềm vui và dâng lời cầu 
nguyện cho Thầy Sáu Lê Tuấn Anh trong dịp đặc biệt này.  
TĨNH TÂM THỪA TÁC VIÊN: Để chuẩn bị mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa ,  xin 
kính mời Quý Thừa Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách cùng tham dự Tĩnh Tâm vào 
ngày thứ Bảy ngày 15/05/2021 tới đây. Chương trình bắt đầu từ 9g00 đến 3g00 chiều 
tại Nhà Nguyện trung tâm cộng đồng. Những ai muốn tham gia vào công việc Thừa 
Tác Viên Thánh Thể và Thừa Tác Viên Đọc Sinh  xin cùng tham dự. Xin kính  mời  
 ĐĂNG KÝ THAM DỰ THÁNH LỄ : Nhóm Giới Trẻ  St Marks đang thử nghiệm 
một hệ thống đăng ký tham dự Thánh Lễ trong mùa dịch COVID mới vào tháng 5. Nó 
sẽ là sự kết hợp của mã quét QR và thẻ đăng ký tại ghế ngồi dành cho những giáo dân 
không sở hữu điện thoại thông minh hoặc những người gặp khó khăn với công nghệ. 
 Quy trình mã QR: 

 Khi quý vị đã ngồi vào ghế của mình — vui lòng để ý số ghế của mình và mã QR 
nằm phía bên dưới số ghế  

 Quý vị  sẽ cần có Ứng dụng QR Reader — những ứng dụng này có thể được tải 
xuống miễn phí từ App Store trên điện thoại của mình 


