
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 27/09:  Lễ  Thánh Vincent de Paul,  
   linh mục. Lễ nhớ.  
 Thứ  Ba 28/09 :  Lễ Thánh Venceslaô tử đạo.  
 Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo  
 Thứ Tư  29/09 :  Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần 
 Michael, Gabriel, Raphael. Lễ kính  
 Thứ Năm 30/09: Lễ  Thánh Giêrônimô, linh mục, 
  tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ   
 Thứ Sáu 01/10:  Thứ Sáu  đầu tháng  
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ 

hội thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.  
 Thứ Bảy 02/10: Thứ Bảy đầu tháng  
 Lễ các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ  
 Chúa Nhật 03/10: CN  27 THƯỜNG NIÊN  
  Bài đọc 1: St 3,9-15.20 
  Bài đọc 2: Cv 1,12-14 
  Tin Mừng: Lc 1,26-38 

 SỔ XỐ GÂY QUỸ: Xin mọi người cùng ủng hộ 
cho chương trình sổ xố gây quỹ hằng năm của Giáo 
Xứ. Năm nay sẽ có 11 giải trúng thưởng cho chương 
trình sổ xố : Giải 1: $3000; Giải 2: $2000; Giải 3: 
$1000; 8 giải an ủi trị giá $500. Xin mọi người cùng 
ủng hộ cho chương trình gây quỹ của Giáo Xứ. Giá 
vé: $5/vé hoặc 1 xấp 10 vé với giá $50. Ngày sổ xố 
sẽ vào ngày 23/11/2021. Cho đến cuối tuần này :   
- Vé số đã bán được và gởi lại văn phòng: 2070 vé 
- Vé số đã giao ra bán nhưng chưa gởi lại: 2180 vé 
- Vé số còn lại văn phòng đang giữ : 5750 vé 
 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH GIỚI HẠN DO 
DỊCH COVID  : Trong tình trạng hiện tại giáo 
dân có thể tham dự thánh lễ 100% sức chứa của Nhà 
Thờ với điều kiện môi người tham dự Thánh Lễ cần 
thiết phải mang khẩu trang theo luật của chính phủ. 
Vì vậy tất cả các giáo dân  cần  phải đăng ký với 
Check in Qld cũng như quét mã QR khi tham dự 
Thánh Lễ . Xin mọi người cùng lưu ý   
XIN LƯU Ý : Nhóm Hôn Nhân Gia Đình Thế 
Giới  mời các cặp vợ chồng, linh mục và tôn giáo 
tham gia Cuộc gặp gỡ thảo luận về Hôn nhân vào 
cuối tuần ngày 22-24 tháng 10 mục đích để làm 
phong phú và hồi sinh Bí Tích Hôn Nhân . Nó mang 
lại cho các gia đình cơ hội phát triển trong mối quan 
hệ với vợ chồng hoặc với cộng đồng của mình. 
Chương trình họp mặt sẽ  qua ZOOM,  Bắt đầu lúc 7 
giờ tối Thứ Sáu, kết thúc vào Chủ Nhật lúc 4 giờ 
chiều. Mọi chi tiết liên lạc với Julie & Zyg Stasyc: 
0437 388 513; Email: sabookings@wwme.org.au 

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

Ngày 25 –26 tháng 09 năm 2021 
               NĂM ĐẶC BIỆT THÁNH GIUSE  

BÀI ĐỌC 1  Ds 11, 25-29 
 Anh ghen dùm tôi à? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ. 
 Lời Chúa trong sách Dân số. 
 Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. 
Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi 
Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không 
tái diễn nữa. 
 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là 
Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần 
Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh 
niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng: “Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn 
trong trại!” Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên 
tiếng nói với ông Mô-sê: “Thưa Thầy, xin Thầy ngăn cản họ!” Nhưng ông Mô-sê trả 
lời: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người 
để họ đều là ngôn sứ!” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ. 
 Đó là lời Chúa. 
   
ĐÁP CA Tv 18B, 8.10.12-13.14 (Đ. c.9a) 
 Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 
Nam: Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa 

thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 
Nữ: Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù 

hợp chân lý, hết thảy đều công minh. 
Nam: Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ những điều này sẽ được 

nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội 
con phạm mà chẳng hay. 

Nữ: Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. 
Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội. 

 Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 
   
BÀI ĐỌC 2  Gc 5, 1-6 
 Tài sản của các người đã hư nát. 
 Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ 
sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các 
người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng 
chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo 

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 09/2021 
Cầu cho một lối sống vì bền vững môi trường: Chúng ta cầu nguyện cho tất cả 
mọi người can đảm lựa chọn một lối sống đơn giản và thân thiện với môi trường; và 
vui mừng với những người trẻ kiên định trong lối sống này.  



tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương 
của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên 
oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo 
binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các 
người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại 
người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người. 
 Đó là lời Chúa. 
   
Tung hô Tin Mừng  Ga 17, 17b.17a 
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự 
thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 
   
TIN MỪNG  Mc 9, 38-43.45.47-48 
 Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa 
ngã, thì chặt nó đi. 
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có 
người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo 
chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa 
Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không 
chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 
 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng  Ki-tô, thì 
Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 
 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà 
buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh 
sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay 
mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, 
thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị 
ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt 
mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 
nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.” 
 Đó là lời Chúa.  
********************************************************************* 

SUY NIỆM:      TINH THẦN KHOAN DUNG  

Một trong những người đã sống triệt để nhất tước hiệu Công giáo, mà Chúa 

nhật hôm nay mời gọi, hẳn phải là mẹ Têrêsa Calcutta. Trong tang lễ của mẹ, người ta 
từng thấy bao vị lãnh đạo: đạo đời, nhưng đặc biệt nhất là hàng vạn người không 
Công giáo tại Ấn độ đã đứng dọc đường, để từ biệt và cầu nguyện cho mẹ. Chính mẹ 
từng phát biểu: 

- Chỉ có một Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa của tất cả mọi người. Do đó, 
điều quan trọng là phải thấy mọi người bình đẳng trước một Thiên Chúa. Trong một 
trung tâm của chúng tôi có 475 người, chỉ có 30 gia đình Công giáo, còn lại là Ấn 
giáo, Hồi giáo, đạo Sip, nhưng tất cả chúng tôi vào lúc 7 giờ sáng đều dành  riêng nửa 
giờ, để cầu nguyện chung, mỗi người cầu nguyện theo tôn giáo của mình. 

Mẹ đã hiểu và đã sống đến cùng tước hiệu Công giáo, mà Chúa Giêsu đã mời 
gọi con cái Ngài:“Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con.”  

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay mời gọi các tông đồ mở rộng tấm 

lòng, để đón nhận mọi người cho dù họ khác niềm tin,  không cùng Hội Thánh, khác 
biệt ngôn ngữ. 

Sự kỳ thị hẹp hòi của các tông đồ đối với những người nhân danh Chúa mà trừ 
quỷ, nhưng không thuộc nhóm 12, đã tiếp diễn nhiều lần đây đó trong Hội Thánh, gây 
bao đau thương, mất mát. Thiếu cái nhìn bao dung do chủng tộc, do quyền lợi kinh tế, 
và đớn đau nhất là do tôn giáo, mà biết bao cuộc chiến, bạo lực đã xảy ra khắp nơi 
trên thế giới. Đau thương nhất là khi người ta nhân danh tôn giáo, để bách hại và chém 
giết lẫn nhau.  

Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy tinh thần khoan dung và đại 
đồng của Tin Mừng. Khi dạy các môn đệ đừng ngăn cấm những ai nhân danh Chúa 
mà trừ  quỷ, Ngài hẳn muốn dạy họ rằng: sự thiện không cần nhãn hiệu, cũng chẳng 
có biên cương. Nói cách khác điều thiện không phải là độc quyền của người Công 
giáo, không là độc quyền của một nhóm người nào, mà là ơn ban của Thánh Thần. 
Thánh Thần bày tỏ sự hiện diện của Ngài nơi nào điều thiện được thực thi, hay đúng 
hơn không ai có thể làm điều thiện mà không được Thánh Thần thúc đẩy, nên không 
ai có quyền ngăn cản Thánh Thần. Chúa Giêsu kịch liệt phản đối  người Kitô sống 
ngược lại tinh thần Tin Mừng, khi đôi bàn tay của chúng ta, thay vì mở ra để chào đón 
và trao ban, lại khép lại trong ích kỷ và nhỏ nhen. Khi đôi chân, thay vì đi đến với tha 
nhân, lại rẽ qua những lối nhỏ của khước từ, tính toán hay hãm hại. Khi đôi mắt, thay 
vì mở ra để cảm thông và tin tưởng, lại đóng chặt trong mù quáng. Đó là lúc chúng ta 
giam hãm Thánh Thần. Để tránh cho tước hiệu Công giáo bị ngộ nhận là tham vọng 
bá quyền, chúng ta phải sống, phải thể hiện cái cốt lõi  của đạo. Đó là: TÌNH YÊU. 
Người Công Giáo không có kẻ thù để ghét, mà chỉ có những người anh chị em để yêu 
thương mà thôi. Đó là cách chúng ta biến gia đình thành một tổ ấm, thế giới thành một 
căn nhà chung tình huynh đệ. Đó chính là tinh thần mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi 
con cái của Ngài thể hiện và xây dựng trong thế giới này. 
            Lm Antôn Trần Bạch Hổ, SVD 
********************************************************************* 
         THÔNG BÁO  
  
 THÁNG MÂN CÔI: Giáo hội Công Giáo dành tháng 10 để kính Đức Mẹ Mân Côi, 
một trong những lễ được biết đến nhiều nhất trong số các lòng sùng kính của giáo dân 
Công Giáo. Kinh Mân Côi trích dẫn ra các mầu nhiệm từ Tân Ước và tập trung vào 
các sự kiện trọng đại của Sự Nhập Thể và Cứu Chuộc. Trong suốt tháng 10, người 
Công Giáo được khuyến lần chuỗi Mân Côi một mình hoặc với gia đình . Có nhiều 
nguồn thông tin trên internet để giúp mọi người cầu nguyện. Xin kính  mời  mọi người 
cùng nhau  tham dự buổi Lần Chuỗi Mân Côi và Chầu Mình Thánh Chúa vào Thứ Sáu 
ngày 01/10, lúc 8g00 sáng. Thánh Lễ Xức dầu sẽ vào lúc 9g00 sáng. 
 

BỔN MẠNG CÁC EM PHỤNG ĐOÀN: Các em Giúp Lễ sẽ mừng Thánh Bổn 
Mạng vào thứ Tư này ngày 29/9 Lễ mừng kính  Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-
chael, Garbriel & Raphael. Chương tr ình bắt đầu buổi huấn luyện về Phụng Vụ 
Bàn Thánh lúc 9g00 sáng tại nhà thờ St Marks sau đó là sinh hoạt vui chơi & ăn trưa 
tại sân trường tiểu học St Marks. Chương trình sẽ kết thúc vào lúc 2g00 trưa. Đơn ghi 
danh tham dự đã có, xin vui lòng liên lạc với người phụ trách Ban Giúp Lễ .  Quý phụ 
huynh có con em muốn tham gia vào Ban Phụng Đoàn xin vui lòng liên lạc với Sơ 
Elisabeth hay với người phụ trách trước hoặc sau Thánh Lễ tại phòng họp Cha Frank.  


