
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 liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 
hoặc với  Quý Cha.  

          LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
 

  Thứ  Hai 14/06: Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên 
     

 Thứ  Ba 15/06 :  Thứ Ba Tuần 11 Thường Niên  
 

 Thứ Tư  16/06 : Thứ Tư  Tuần 11 Thường Niên  
 

 Thứ Năm 17/06: Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên 
  
 Thứ Sáu 18/06: Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên 
 
  Thứ Bảy 19/06: Thứ Bảy Tuần 11 Thường Niên 
 Lễ Thánh Rômuanđô, viện phụ  
 
  Chúa Nhật 20/06: CN  12 THƯỜNG NIÊN  
  Bài đọc 1 : G 38,1.8-11 
  Bài đọc 2 : 2 Cr 5,14-17 
  Tin Mừng: Mc 4,35-41 

- Thứ Bảy lúc 6g00 chiều: 143 người  
- Thứ Bảy lúc 7g30 tối: 198 người  
- Chúa Nhật  lúc 7g30 sáng: 328 người  
- Chúa Nhật  lúc 9g30 sáng: 240 người  
- Chúa Nhật  lúc 5g00 chiều: 185 người  
 Trung bình tổng cộng số giáo dân tham dự 
các Thánh Lễ cuối tuần cho năm nay 2021 là 1094 
người . Năm 2019 số giáo dân tham dự các Thánh 
Lễ cuối tuần tại giáo xứ trên 2000 người .  

 Covid vẫn còn  là một vấn đề  rất quan trọng 
trong cuộc sống hiện tại vì vậy điều rất quan trọng 
là chúng ta phải tiếp tục đăng ký thông qua đăng 
ký bằng thẻ hoặc trực tuyến qua QR code . Đăng 
ký không mất nhiều thời gian. nếu quý vị  cần hỗ 
trợ trong việc đăng ký xin vui lòng giơ tay sẽ có 
thiện nguyện viên đến giúp đỡ  quý vị . Chính phủ 
Queensland hiện đang kiểm tra những nơi thờ 
phượng nếu không tuân thủ việc ghi danh sẽ bị 
phạt lên tới $6670 cho giáo xứ & $1334 cho cá 

nhân nếu không ghi danh. Việc ghi danh cho 
các Thánh Lễ tiếng Việt cuối tuần sẽ đăng ký theo 
từng hàng ghế ngồi; các Thánh Lễ từ thứ Ba - thứ 

Sáu sẽ ghi danh tại lối vào Nhà Thờ. Xin mọi 
người lưu ý  

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala 
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN  

Ngày 12 – 13 tháng 06 năm 2021 
NĂM ĐẶC BIỆT  THÁNH GIUSE  

BÀI ĐỌC 1  Ed 17, 22-24 
 Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. 
 Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 
 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:  
 Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chôi non; 
chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. 
Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương 
mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận 
biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây 
xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã 
phán là Ta thực hiện. 
 Đó là lời Chúa. 
 
ĐÁP CA  Tv 91, 2-3.13-14.15-16 (Đ. x.c.2a) 
 Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 
Nam: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối 

Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của 
Ngài suốt canh khuya. 

Nữ: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Ly-
băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. 

Chung: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, 
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người 
chẳng có chút bất công. 

 Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 
 
BÀI ĐỌC 2  2 Cr 5, 6-10 
 Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng ta  chỉ có một tham 
vọng là làm đẹp lòng Chúa. 
   Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân 
xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ 
được thấy Chúa. . . Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là 
lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong xác hoặc đã lìa bỏ thân 
xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều 
phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì 
tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 
 Đó là lời Chúa. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 06/2021 
Vẻ đẹp của hôn nhân: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước 
vào đời sống hôn nhân, để với sự nâng đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, tình yêu, lòng 
quảng đại và sự trung tín của họ ngày càng triển nở. 



Tung hô Tin Mừng   
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là 
Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a. 
   
TIN MỪNG  Mc 4, 26-34 
         Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi  thứ rau cỏ. 
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
 Một  hôm, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên 
Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, 
người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì 
người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi 
trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy 
đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.” 
 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ 
ngôn nào mà hình dung được ? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo 
xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, 
thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể 
làm tổ dưới bóng.” 
 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có 
thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ 
có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. 
 Đó là lời Chúa. 
******************************************************************

Suy niệm    HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI    

  Hôm nay, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về hai dụ ngôn ám chỉ 

Nước Trời: dụ ngôn hạt giống và hạt cải. 
Nước Trời tương tự như một người nông dân gieo hạt. Gieo xong, dù 

người ấy ngủ hay thức, ngày hay đêm, hạt giống cứ tự mình từ từ nẫy mầm, lớn lên 
và sinh hoa kết quả. 

Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, nhỏ bé hơn nhưng hạt giống khác, khi 
lớn lên thì thành cây to đến nỗi có thể cho chim trời đến làm tổ trên cành. 

Hai dụ ngôn tràn đầy niềm hy vọng. 
Nước Trời khởi đầu với Chúa Giêsu và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề 

chài lưới. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã và đang lan tỏa khắp thế giới, đến với 
mọi dân tộc. Tuy nhiên, Nước Trời chỉ được trọn vẹn vào ngày cánh chung. 

Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu 
xuống đất, và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó 
như bị ngưng lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trong mưa to gió 
lớn. Đây là lúc ta phải sống niềm tin, tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến 
thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. 

Đừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống Lời Chúa, dù nhiều khi chúng 
ta không thấy hạt giống lớn lên. 

Chúa Giêsu là Nước Trời. Theo cách thức của người gieo hạt, Ngài đã 
được gieo vào lòng đất là thân xác Đức Trinh Nữ Maria. Ngài đã lớn lên và trở 
thành cây che phủ toàn thể địa cầu. Sau khi bị nghiền nát bởi cuộc Thương Khó, 

trái cây sinh ra đủ mọi hương vị, phù hợp với khẩu vị và tỏa hương thơm cho mọi 
vật sống chạm đến Ngài. Vì, như hạt cải, sự kiện hạt bị nứt ra chính là sức mạnh của 
nó. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu muốn thân mình được nghiền tán ra, để sức 
quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trong thế gian... Chúa là vua, là nguyên lý 
của mọi quyền hành là Nước Trời, vì tất cả vinh quang của nước ấy là ở nơi Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian như hạt giống chôn vùi dưới lòng 
đất, nhưng Chúa đã sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết âm thầm chết đi 
cho tội lỗi, để được lớn lên trong nguồn ơn Thánh Chúa. Amen. 
  

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

          THÔNG BÁO  
  
MỪNG SINH NHẬT: Thứ Tư này ngày 16/06 là Sinh Nhật của 
Cha Antôn Trần Bạch Hổ , SVD . Xin mọi người cùng hiệp ý cầu 
nguyện & chúc mừng Sinh Nhật của Cha. Nguyện xin Thiên Chúa 
ban nhiều Hồng Ân , Niềm Vui , Sức Khoẻ & Bình An xuống trên 
Cha trong tuổi mới. HAPPY BIRTHDAY FATHER  HỔ  
 
DÒNG NỮ TU THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTES: Tỉnh Dòng St Paul de 
Chartres Úc Châu xin trân trọng kính mời toàn thể Cộng Đồng cùng tham dự Thánh 
Lễ Tạ Ơn mừng ngày Vĩnh Khấn của Sơ Theresa Maria Đào Thị Xuân, Sơ Têrêsa 
Francis Phạm Hữu Hoàng Triều & Sơ Têrêsa Monica Nguyễn Thị Lộc  vào thứ 
Bảy này ngày 19/06/2021 lúc 6g00 chiều tại Nhà Nguyện Trung Tâm 
CĐCGVN . Xin  kính mời  
 Tm Dòng Nữ Tu Thánh Phaolô Thành Chartres, Sr Bề Trên Teresa Lau, SPC  
 
 PHONG TRÀO CURSILLO : Văn phòng điều hành Phong Trào Cursillo xin 
được thông báo đến Quý Cha Linh Hướng & Quý Anh Chị Cursillistas về việc thay 
đổi ngày Đại Hội Ultreya 11/6 sẽ được dời vào ngày thứ  Sáu 18/06 /2021 lúc 7g00 
tối tại Trung Tâm CĐCGVN. Xin Quý Cha Linh Hướng cùng Quý Anh Chị Cur-
sillistas lưu ý và cùng nhắc nhở nhau về sự thay đổi này. Xin cảm ơn  
 TMVPĐH,BTT Gioan Baotixita Đinh Việt Dũng   
 
 LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU:  Dành cho các em đang học từ lớp 4 
trở lên và đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức đang nhận ghi danh. Đơn ghi danh 
được để trên bàn lối ra vào nhà thờ hoặc có thể lấy từ văn phòng giáo xứ, văn phòng 
trường tiểu học St Marks hay trên trang mạng www.stmarksinala.com. Đơn ghi 
danh phải nộp trở lại cho văn phòng giáo xứ trước thứ Sáu ngày 09/07/2021 kèm 
theo bản sao giấy Rửa Tội và chứng chỉ Thêm Sức . Lớp học sẽ bắt đầu vào thứ Bảy 
17/07/2021. Các em sẽ được lãnh nhận bí tích Rước Lễ Lần Đầu vào Chúa Nhật 
01/08/2021 lúc 11g00 trưa . Xin quý phụ huynh lưu ý .  
 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ THÁNH LỄ : Xin mọi người cùng tiếp tục đăng ký để 
tham dự các Thánh Lễ . Số người đăng ký tham dự Thánh Lễ trung bình mỗi cuối 
tuần như sau : 


