
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 
  
□ 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 26/07: Thứ Hai tuần 17 Thường Niên  
  Lễ Thánh Joachim và Anna,   

  song thân Đức Maria. Lễ nhớ.  
 Thứ  Ba 27/07 :  Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên 
 Thứ Tư  28/07 :  Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên 
 Thứ Năm 29/07: Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên 
  Lễ Thánh nữ Martha , Lễ nhớ   
 Thứ Sáu 30/07: Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên 
   Lễ Thánh Thánh Phêrô Kim Ngôn, 
    giám mục, tiến sĩ Hội Thánh  
  Thứ Bảy 31/07: Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên 

 Lễ Thánh Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục,  
   Lễ nhớ.  
  Chúa Nhật 01/08: CN  18 THƯỜNG NIÊN  
  Bài đọc 1 : Xh 16,2-4.12-15 
  Bài đọc 2 : Ep 4,17.20-24 
  Tin Mừng: Ga 6,24-35 

tuần này có một tờ sự thật về hổ trợ luật tự tử & trợ 
tử. Thông tin này trình bày sự thật những liên quan 
đến sự kiện, kinh nghiệm tiêu cực của việc giới thiệu 
Luật Trợ Tử ở các quốc gia khác nhau trên thế giới ; 
và tại sao hiệp hội y tế thế giới không hỗ trợ nó trên 
cơ sở rằng nó không phải là một thực hành y tế.  
 SÁCH VỀ THÁNH MARY MACKILLOP : 
Tuần tới Nhóm Giới Trẻ St Marks  sẽ bán sách 
tranh, kể câu chuyện về Thánh Nữ Mary Mackillop 
bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thánh Mary Thánh 
Giá là vị Thánh đầu tiên của Úc, Ngài đã hiến dâng 
trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua sứ mệnh 
mang Tin Mừng cho người nghèo. Thánh Nữ có một 
tình yêu đặc biệt dành cho trẻ em nghèo. Sách 
Truyện này rất lý tưởng cho trẻ em tiểu học và sẽ 
được bán với giá là $10. Xin quý phụ huynh ủng hộ.  
 CHUỖI MÂN CÔI MARY MACKILLOP : .  
Ở quầy hàng của hội St Vincent de Paul có 
Chuỗi hạt Mân Côi kỷ niệm đặc biệt 10 năm 
phong thánh của Thánh Mary Mackillop. Những   
chuỗi Mân Côi này được người Ý thiết kế và 
làm thủ công bởi gia đình Ghirelli đã sản xuất 
tràng hạt trong hơn 30 năm, bao gồm những 
chuỗi tràng hạt chính thức của 3 triều đại Đức 
Giáo Hoàng . Giá ủng hộ  là $40. Xin mọi người 
ủng hộ  

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

Ngày 24 – 25 tháng 07 năm 2021 
NĂM ĐẶC BIỆT THÁNH GIUSE  

BÀI ĐỌC 1  2 V 4, 42-44 
 Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư. 
 Lời Chúa trong sách các Vua quyển thứ hai. 
 Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bánh 
đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa: hai mươi chiếc bánh lúa mạch và 
cốm đựng trong bị. Ông bảo: “Phát cho người ta ăn.” Nhưng tiểu đồng hỏi ông: “Có 
bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được ?” Ông bảo: “Cứ phát cho 
người ta ăn ! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” Tiểu đồng phát 
cho người ta ăn. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. 
 Đó là lời Chúa. 
   

ĐÁP CA       Tv 144, 10-11.15-16.17-18  (Đ. c.16) 
 Đ. Chúa thương rộng mở tay ban,  

   đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê. 
 

Nam: Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung 
phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là 
Đấng quyền năng. 

Nữ: Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài  đúng bữa cho 
ăn. Khi Ngài mở rộng tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê. 

Chung: Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi 
việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm 
cầu khẩn Người. 

 Đ. Chúa thương rộng mở tay ban,  
  đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê. 
  

BÀI ĐỌC 2  Ep 4, 1-6 
Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 

        Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 
 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống 
cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật 
khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em 
hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn 
bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để 
chia sẽ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có 
một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và 
trong mọi người. 
 Đó là lời Chúa. 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 07/2021 
Cầu nguyện cho tình bằng hữu trong xã hội : Chúng ta cầu nguyện cho những 
xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị. Xin cho chúng ta trở nên can đảm và nhiệt 
thành trong việc kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu. 



Tung hô Tin Mừng  Lc 7, 16 
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và 
Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a. 
   
TIN MỪNG  Ga 6, 1-15 
 Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn 
ăn bao nhiêu tuỳ ý. 
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
 Hôm ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri
-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ 
Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 
Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 
 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. 
Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” Người nói thế là để 
thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ong Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua 
đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các 
môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé 
có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào 
đâu !” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. 
Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su 
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi  đó. Cá nhỏ, Người 
cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo 
các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những 
miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười 
hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, 
Đấng phải đến thế gian !” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn 
làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. 
 Đó là lời Chúa. 
********************************************************************* 

SUY NIỆM:         THIÊN CHÚA DƯỠNG NUÔI  

 Thiên Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người. Đừng trách Thiên 

Chúa đã tạo ra nghèo khổ, mà chỉ nên nhận ra bất công nơi lòng mình. Xã hội còn 
nhiều người phải đói, vì tôi chưa dám chia sẻ cả của cải mình dư thừa, vì tôi bị hút 
vào cơn lốc của thời trang và mua sắm, vì tôi xa lạ với những ‘Giêsu’ quanh tôi đang 
đói khát, không nhà ở, trần trụi và đau yếu, ước gì tôi biết yêu mến con người như 
Đức Giêsu. 

Chính khi tôi biết yêu mến săn sóc anh chị em, là cách tốt nhất  tôi nhìn nhận 
hồng ân Thiên Chúa trao tặng, cũng là cách tốt nhất tôi biết ơn và tôn thờ Thiê“Chỉ có 
một Thiên Chúa là Cha hết mọi loài, Đấng vượt trên hết mọi ngươi, hoạt động nơi 
mọi người và ở trong mọi người”. Đó là điều mà Thánh Phaolô tuyên xưng trong thư 
gửi tín hữu Êphêsô trong bài đọc II hôm nay. 

Đó cũng là niềm tin mà hôm nay chúng ta được mời gọi tuyên xưng khi nhận ra 
mình đến từ Thiên Chúa và cắm rễ sâu trong chính Ngài là mạch sống. Niềm tin dẫn 
đến một kết giao sống động với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống khi xác tín rằng 
‘Ngài hoạt động trong chúng ta , Ngài ở trong chúng ta’. Nếu tương quan  giới hạn 
giữa con người còn mong được nhìn nhận như cha mẹ mong con cái nhận biết và hiếu 
thảo, thì làm sao chúng ta lại phủ nhận Thiên Chúa hay thờ ơ với mối tương quan 

tuyệt đối với Ngài. Nhìn nhận yêu mến tôn thờ Ngài phải trở thành tôn giáo của con 
người. Tôn giáo giúp chúng ta làm tròn ơn gọi làm người, kiến tạo những tương quan 
hài hoà, triển nở và vươn cao,  đưa chúng ta đến hạnh phúc hôm nay và sự sống đời 
đời. 

Nhìn nhận mọi ân huệ của sự sống là bởi Chúa, là ân huệ được lãnh nhận nhưng 
không, mời gọi chúng ta biết chia sẻ và trao ban. Thế  giới hôm nay vẫn là một thế  giới 
đang đói. Đừng vội nói đến cái đói tinh thần. Cái đói trong thân xác vẫn làm cho  con 
người quay quắt. Đói cơm ăn, áo mặc, đói nhà ở, đói thuốc men, đói chút nước sạch, 
rau sạch để dùng, đói một bầu khí trong lành và yên tĩnh để nghỉ ngơi … Mấy người 
trong chúng ta đã biết xót xa trước cái đói, và bắt tay vào cuộc với niềm tin, dù họ chỉ 
có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người là 
việc thánh thiên. Khi thân xác con người được sống xứng hợp, tâm hồn con người dễ 
vươn lên các giá trị tinh thần. 

Khi tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là Cha trong kinh Tin kính, chớ gì 
chúng ta cũng được dẫn vào tương quan cao cả, tuyệt đối, và thánh thiện này. Để khi 
dâng cao niềm tin  vào Chúa là Cha, chúng ta đón nhận mọi sự như ân huệ được trao, 
đồng thời cũng mở rộng lòng chia sẻ cho anh chị em như chính Chúa đã quảng đại 
trao tặng mọi sự cho chúng ta.  
         Lm Antôn Trần Bạch Hổ, SVD  
******************************************************************* 
         THÔNG BÁO  
  
 BÁO CÁO TÀI CHÁNH CỦA GIÁO XỨ: Trong tờ bản tin bằng tiếng Anh có 
phần báo cáo tài chánh của giáo xứ 6 tháng vừa qua từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 6 
năm 2021. Tờ báo cáo tài chánh cũng có sẵn tại văn phòng giáo xứ, xinmọi người 
cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn tất cả những đóng góp của toàn thể quý vị cho 
giáo xứ St Marks. Thặng dư sẽ giúp giáo xứ đáp ứng sự gia tăng chi tiêu dự kiến trong 
thời gian còn lại của năm nay. 
LUẬT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ THÁNH LỄ : Tất cả các giáo dân 
buộc phải ghi danh khi đến nhà thờ bằng ứng dụng “ Check in Qld” trên điện thoại. 
Điều này là SỰ BẮT BUỘC THEO LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ . Nếu quý vị không có 
điện thoại thông minh, quý vị có thể nhờ người nào đó đăng nhập giúp với tư cách là 
khách của người đó. Những điều cần thiết mọi người phải làm :  
 - Nhớ mang theo điện thoại khi tham dự Thánh Lễ  
 - Tải xuống ứng dụng “ Check in Qld ”  
 - Xin mọi người hãy hào phóng chia sẻ điện thoại của mình để hổ trợ giáo dân 
    nào không có điện thoại thông minh.  
 Ứng dụng “ Check in Qld ” bổ sung thêm cho hệ thống đăng ký hiện tại của giáo xứ. 
Khi vào chỗ ngồi mọi người vẫn phải đăng ký qua hệ thống quét mã QR để biết số ghế 
của mình hoặc có thể sử dụng hệ thống đang ký  bằng giấy. Xin mọi người lưu ý đăng 
ký tham dự Thánh Lễ không phải là sự lựa chọn , nhưng đó là Luật Buộc .  
 CÙNG CHUNG TAY PHẢN ĐỐI LUẬT TRỢ TỬ : Các nghị sĩ của Tiểu bang 
Queensland có khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8 để quyết định cách họ sẽ sử 
dụng lá phiếu lương tâm của mình về luật hỗ trợ tự tử và trợ tử,  được gọi là luật 
VAD. Quan điểm “Chăm sóc giảm nhẹ là trên hết”  được các nhà cung cấp dịch vụ y 
tế lớn cũng như Hiệp hội Y khoa Úc ủng hộ. Là người Công giáo, chúng ta được 
yêu cầu cùng ủng hộ Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge , các Giám mục 
Queensland và các chuyên gia y tế để phản đối đạo luật này. Kèm theo bản tin cuối 


