GIÁO XỨ

 XIN LƯU Ý :

- Trong thời gian đại dịch này, vì lợi ích an toàn
□ Linh Mục Chánh Xứ St Marks
của nhân viên và giáo dân, văn phòng giáo xứ sẽ
Cha Boni Buahendri, SVD
□ Linh Mục Tuyên Uý CĐCGVN chỉ mở cửa vào 2 ngày trong tuần từ nay cho
Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD
đến thứ hai 07/02/2022: Thứ Hai từ 9 giờ sáng
□ Linh Mục Phó Xứ:
đến 3 giờ chiều & Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ
Cha Antôn Trần Bạch Hổ , SVD
chiều. Mọi chi tiết liên quan đến giáo xứ xin vui
□ Sơ Phụ Tá :
lòng liên lạc với văn phòng qua điện thoại hoặc
Sr Elisabeth Hariyanti SSpS
email: stmarks@bne.catholic.net.au. Vui lòng liên
□ Thư Ký Văn Phòng :
lạc với bà Joy thư ký văn phòng qua email này nếu
Joy Spratt & Aileen Richter
quý vị muốn nhận các bản cập nhật tin tức giáo
xứ thường xuyên qua email. Bà Joy sẽ làm việc ở
□ ĐIỆN THOẠI
nhà từ thứ Ba đến thứ Năm và email sẽ được kiểm
Văn phòng nhà xứ:
3372-5658
Fax:
3372-5863
tra hàng ngày. Với trường hợp khẩn cấp xin liên
Trường St. Mark:
3372-3408
lạc: Cha Boni sđt 0412 936 383; Cha Hổ sđt 0422
□ GIỜ LÀM VIỆC
165 664.
Thứ Hai - Thứ Sáu:
- Thánh Lễ mừng ngày Quốc Khánh Úc thứ Tư
9 giờ sáng tới 3 giờ chiều.
26/01 sẽ vào lúc 9g00 sáng, xin mọi người cùng
□ ĐỊA CHỈ
Văn phòng: 96 Lilac St. Inala
tham dự. Vì sự an toàn của Covid sẽ không có tiệc
Email: stmarks@bne.catholic.net.au trà thân mật sau Thánh Lễ. Xin mọi người lưu ý.
Bản tin :
bantinstmark@yahoo.com
Website: www.stmar ksinala.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

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Thứ Hai 17/01: Thứ Hai Tuần II TN
Thứ Ba 18/01: Thứ Ba Tuần II TN.
Thứ Tư 19/01: Thứ Tư Tuần II TN.
Thứ Năm 20/01: Thứ Năm Tuần II TN.

Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, tử đạo &
Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo
□ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
Thứ Ba: — 6 giờ tối, Việt Ngữ
Thứ Sáu 21/01: Thứ Sáu Tuần II TN.
Thứ Tư: — 8 giờ sáng, Anh Ngữ
Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Thứ Năm: — 6 giờ tối, Việt Ngữ
Thứ Sáu: — 8 giờ sáng Anh Ngữ
Thứ Bảy 22/01: Thứ Bảy Tuần II TN.
□ XƯNG TỘI
Thánh Vincentê, Phó tế, tử đạo
Xin liên lạc lấy hẹn trước
 Chúa Nhật 23/01: CN III THƯỜNG NIÊN
□ RỬA TỘI & XỨC DẦU
Bài đọc 1: Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10
Xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ
Bài đọc 2: 1 Cr 12, 12-14.27
hoặc với Quý Cha.
Tin Mừng: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
Ngày 15 – 16 tháng 01 năm 2022
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 01/2022
Giaó dục tình huynh đệ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người đang bị kỳ thị
và bị đàn áp về tôn giáo, nhờ tình huynh đệ, nhân quyền và phẩm giá của họ được
nhìn nhận trong xã hội, nơi mà họ đang sinh sống.
BÀI ĐỌC 1
Is 62, 1-5
Cô dâu là niềm vui cho chú rể.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
Vì lòng mến Si-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi
nghỉ yên sao đành, tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông. Vị Cứu
Tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức
công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ
rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi
sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả
Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ!” Xứ sở
ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi: “Ai khanh
lòng Ta hỡi!” Xứ sở người nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được
Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh
suyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui
cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA
Tv 95, 1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac (Đ.x. c.3)
Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
Nam:
Hát lên mừng Chúa, một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể
địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
Nữ: Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người
thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
Nam: Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh
quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
Nữ: Hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước
Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét xử muôn
nước theo đường ngay thẳng.
Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.
BÀI ĐỌC 2
1 Cr 12, 4-11
Chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tuỳ theo ý của Người.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin
-tô.
Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có
nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác

nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ
mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban
cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết
để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần
Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm
phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác
thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.
Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho
mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng
2 Tx 2, 14
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi
chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su
Ki-tô. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG
Ga 2, 1-11
Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu
Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu
rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp:
“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.”Thân mẫu Người
nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.
Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng.
Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền
đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không
biết từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói:
“Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn.
Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ
đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ
đã tin vào Người.
Đó là lời Chúa.
******************************************************************
SUY NIỆM: CẢM THÔNG – PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI Ở CANA
Tin Mừng nhiều lần nói đến đời sống gia đình, chẳng hạn, gia đình nazazet,
gia đình bà góa mất người con trai, gia đình của Maria, Martha và Narazo, gia
đình ông hội trưởng.. và hôm nay, tin mừng nói đến một gia đình ở Cana, gia đình
này có một đám cưới thật lớn, một ngày vui của cả gia đình. Qua phép lạ tại tiệc
cưới Cana, dậy chúng ta một bài học ý nghĩa. Có rất nhiều yếu tố để làm cho mái
ấm gia đình trở nên mất niềm hạnh phúc, thiếu vắng niềm vui. Một trong những lý
do, đó là sự thiếu vắng của cảm thông, của sự nhậy cảm, về những nhu cầu đối
với người đối phương. Trong phép lạ tại Cana, Đức Mẹ là một mẫu gương và
người Thầy dậy cho chúng ta về điều này. Mẹ Maria đã rất nhậy cảm, Mẹ nhận ra

được vấn đề và Mẹ cũng là người tỏ ra cảm thông ngay với hoàn cảnh khó khăn
của gia đình đang đối diện. Cụ thể, khi nghe có người lời ra tiếng vào về người
quản lý đã để việc thiếu rượu xẩy ra, thì Me cảm nhận được ngay. Từ đó, Mẹ tìm
cách giúp đỡ họ. Làm sao để giải quyết các vấn đề thiếu tế nhị và thiếu nhậy cảm
với nhau, trong đời sống hôn nhân ? Xin thưa, đứng trước hoàn cảnh như vậy,
chúng ta cần sự bình tĩnh; cần cùng nhau gắn bó giải quyết vấn đề chung với nhau,
tránh đổ lỗi, và cùng nhau góp sức, đóng góp để giải quyết vấn đề. Mẹ đã dặn:
‘Ngài nói gì thì cứ làm theo.’ Trong đời sống gia đình ngày hôm nay, sự thiếu
rượu, thiếu cảm thông, thiếu nhậy cảm tới với các nhu cầu của người khác, là một
việc thường xẩy ra. Lý do, là vì mỗi người còn quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu
của cá nhân mình, mà thiếu cảnh thức, thiếu cảm thông cho nhau. Cho nên, mỗi
thành viên trong gia đình chúng ta cần nghĩ đến nhau nhiều hơn. Để ý đến nhu cầu
của người khác hơn. Thêm nữa, để giữ niềm vui chung, mọi người cần kiên nhẫn
với nhau hơn. Ước gì qua ý nghĩa của phép lạ tại Cana, giúp các gia đình chúng ta
ý thức và biết mở lòng để cảm thông, và nâng đỡ nhau nhiều hơn.
Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD
******************************************************************
THÔNG BÁO
DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐÀI ĐỨC MẸ TẠI LOBELIA HALL: Tr ọng tâm cho

năm 2022 sẽ là việc xây dựng Đài Đức Mẹ ở vùng đất phía sau Lobelia Hall. Công
trình này sẽ được xây dựng lại ở cùng vị trí với Đài Đức Mẹ được thành lập vào
năm 1982 khi Hội trường Lobelia là nơi được tổ chức các Thánh Lễ Việt Nam.
Lòng sùng kính Đức Maria của giáo xứ là điều gì đó gắn kết tất cả các giáo dân
của của chúng ta , những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Dự án ý
nghĩa này nhằm đáp lại điều này, và cũng là để ghi nhận hành trình thiêng liêng
của giáo dân Việt Nam chúng ta. Dự án này là một sáng kiến đặc biệt của Hội
đồng Giáo xứ St Marks. Đã có nhiều cuộc thảo luận và cầu nguyện và nhất trí rằng
lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ của Các Dân Tộc sẽ mang lại niềm an ủi
và hiệp nhất tuyệt vời cho giáo xứ chúng ta. Đài Đức Mẹ này sẽ tạo nhiều cơ hội
cho giáo xứ tụ họp và cử hành các lễ kính Đức Mẹ trong một khung cảnh ngoài
trời tuyệt đẹp.Tôi xin mọi người cùng cầu nguyện và ủng hộ dự án rất quan trọng
này cho giáo xứ của chúng ta. Dự án cũng sẽ bao gồm một số sửa chửa & nâng
cấp cần thiết cho Lobelia Hall.
Lm chánh xứ Boni Buahendri, SVD
LUẬT AN TOÀN COVID : Số lượng người cho phép tham dự các Thánh
Lễ hiện nay đã trở lại 100% sức chứa của Nhà thờ. Và để đảm bảo sức khoẻ cho
mọi người tham dự , xin mọi người cùng lưu ý những điểm sau :
- Đăng ký bằng ứng dụng “ Check in Qld ” trên điện thoại khi đến Nhà Thờ.
- Ghi rõ Họ Tên & thông tin liên lạc cũng như số ghế vào giấy ghi danh .
- Xin vui lòng giữ khoảng cách nếu được.
- Xin vui lòng đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ chính bản thân cũng như người
khác
- Nếu quý vị bị bệnh hay cảm thấy không được khoẻ xin đừng đến tham dự Thánh
Lễ
Lm chánh xứ Boni Buahendri, SVD

