GIÁO XỨ

 THÁNH LỄ GIỚI TRẺ: Xin thân mời các

bạn trẻ cùng tham dự Thánh Lễ Giới Trẻ vào
□ Linh Mục Chánh Xứ St Marks
Chúa Nhật này lúc 5g00 chiều . Sau Thánh Lể sẽ
Cha Boni Buahendri, SVD
□ Linh Mục Tuyên Uý CĐCGVN có phần gặp mặt trò chuyện
 KIỂM KÊ GIÁO DÂN THAM DỰ LỄ :
Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD
□ Linh Mục Phó Xứ:
Trong tháng Năm này, Các giáo xứ trong Tổng
Cha Antôn Trần Bạch Hổ , SVD
Giáo Phận được yêu cầu ghi lại số giáo dân tham
□ Sơ Phụ Tá :
dự các Thánh Lễ cuối t uần. Bắt đầu từ cuối tuần
Sr Elisabeth Hariyanti SSpS
này cho đến hết tháng 5. Thông tin này rất hữu
ích cho Tổng Giáo phận để lên kế hoạch mục vụ
□ Thư Ký Văn Phòng :
Joy Spratt & Aileen Richter
cho các giáo xứ. Số giáo dân tham dự các Thánh
Lễ cuối tuần vừa qua như sau : Thánh Lễ tiếng
□ ĐIỆN THOẠI
Anh chiều thứ Bảy @6g00:102 người ; Chúa
Văn phòng nhà xứ:
3372-5658
Nhật @ 9g30 sáng: 244 ; Chúa Nhật @5g00
Fax:
3372-5863
chiều: 169; Thánh Lễ tiếng Việt@7g30 tối: 111;
Trường St. Mark:
3372-3408
Chúa Nhật@7g30 sáng: 348. Tổng cộng số giáo
□ GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai - Thứ Sáu:
dân tham dự các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua :
9 giờ sáng tới 3 giờ chiều.
974 người.
□ ĐỊA CHỈ
GHI DANH LỚP MẪU GIÁO : Tr ường tiểu
Văn phòng: 96 Lilac St. Inala
Email: stmarks@bne.catholic.net.au học St Marks đang nhận ghi danh lớp mẫu giáo
cho năm học 2023 dành cho các em có ngày sinh
Bản tin :
bantinstmark@yahoo.com
từ 01/07/2017 đến 30/06/2018. Xin vui lòng
Website: www.stmar ksinala.com đăng ký trực tuyến trên website của nhà trường:
Facebook:
www.stmarksinala.qld.edu.au. Quý vị cũng có thể
- St Mark’s Catholic Parish
liên lạc với văn phòng nhà trường sđt:33723408
- St Mark’s Inala Youth Group
để đặt lịch hẹn nếu cần hổ trợ về thủ tục ghi danh.
□ THÁNH LỄ CUỐI TUẦN
Xin các phụ huynh lưu ý .
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 16/05: Thứ Hai tuần V Phục Sinh
 Thứ Ba 17/05 : Thứ Ba tuần V Phục Sinh
 Thứ Tư 18/05 : Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Thánh Gioan I , Giáo hoàng, Tử đạo

 Thứ Năm 19/05: Thứ Năm tuần V Phục Sinh
 Thứ Sáu 20/05: Thứ Sáu tuần V Phục Sinh.

Thánh Bênađinô Siêna , Linh mục

Thứ Bảy 21/05: Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục
và các bạn, tử đạo
 Chúa Nhật 22/05: CN VI PHỤC SINH .
Bài đọc 1 : Cv 15,1-2.22-29
Bài đọc 2 : Kh 21,10-14.22-23
Tin Mừng: Ga 14,23-29

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C
Ngày 14 - 15 tháng 05 năm 2022
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05/2022
Cầu nguyện cho đức tin của giới trẻ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn
trẻ, họ được mời gọi hướng tới một đời sống viên mãn; xin cho họ nhận ra, Đức
Ma-ri-a là mẫu gương về việc lắng nghe, phân định một cách chín chắn, can đảm
trong đức tin và nhiệt thành trong phục vụ.
BÀI ĐỌC 1
Cv 14, 21b-27
Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã
cùng làm với hai ông.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ.
Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành Đéc-bê và nhận khá nhiều
người làm môn đệ, ông Phao-lô và ông Ba-na-ba trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và Anti-ô-khi-a. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững
đức tin. Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước
Thiên Chúa.” Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và
sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng
họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, rao giảng
lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống At-ta-li-a. Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ôkhi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa
để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tụ họp Hội Thánh và
kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã
mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA
Tv 144, 8-9.10-11.12-13ab (Đ. c.1)
Đ.- Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Nam: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.
Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã
dựng nên.
Nữ: 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.
Chung: Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được
biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Đ.- Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

BÀI ĐỌC 2
Kh 21, 1-5a
Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ.
Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
Tôi là Gio-an, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và
biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ
trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân
lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở
cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính
Người sẽ là Thiên-Chúa-của-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không
còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ
đã biến mất.” Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây Ta đổi mới mọi sự.”
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Ga 13, 34
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới,
là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG
Ga 13, 31-33a.34-35
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người
được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa
được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính
mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em
một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu
thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có
lòng yêu thương nhau.”
Đó là lời Chúa.
****************************************************************
SUY NIỆM:
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

Khi sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu trao

cho các tông đồ những lời tâm huyết sau cùng: “Thầy ban cho anh em một điều
răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở
điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” Chỉ với ba câu của Tin Mừng
(33-35), Chúa Giêsu lập lại điệp khúc yêu thương nhau này nhiều lần. Vì vậy,
việc thực hiện sự yêu thương nhau là điều không thể quên sót trong đời sống đức
tin của người tín hữu. Trong lời tâm huyết di chúc này, Chúa Giêsu đã nhấn
mạnh 3 điểm chính để cho các tông đồ và cho tất cả chúng ta nữa, cần phải thực
hiện một cách trọn vẹn giới luật yêu thương. Ba điểm chính là: Thứ nhất đó là
lệnh truyền – Thầy ban cho anh em điều răn mới. Thứ hai, đó là, yêu thương

nhau như Thầy đã yêu thương anh em – một mẫu gương để noi theo. Sau hết,
đó là một dấu chỉ của người môn đệ - người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ
của Thầy – là anh em có lòng yêu thương nhau. Như vậy, giới luật yêu thương
nhau là cốt lõi của người môn đệ, người tín hữu đi theo Chúa. Thêm nữa, nơi đâu
có tình yêu, nơi đấy có tiếng cười, có niềm vui và hạnh phúc. Quả thật, tình yêu
có sức mạnh của riêng nó. Sức mạnh của tình yêu chính là mang lại sự sống và
sức sống cho con người. Trong cuộc sống nhiều lần chúng ta được chứng kiến
hay được nghe kể lại về những câu chuyện tình yêu đầy ý nghĩa. Những câu
chuyện này nói với chúng ta rằng, sức mạnh của tình yêu đã mang lại là sự sống
và sức sống cho con người. Câu chuyện tình yêu sẽ vẫn tiếp tục xẩy ra, và được
ghi chép lại hằng ngày bằng chính cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta
đừng ngại ngùng, đừng từ chối, và đừng loại bỏ sự yêu thương nhau trong cuộc
đời của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Amen.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD
*****************************************************************

THÔNG BÁO

THĂM VIẾNG MỤC VỤ: Đức Tân Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận

Brisbane, Tim Norton SVD sẽ đến thăm Giáo xứ St Mar ks từ Thứ Sáu ngày
20/05 đến Chúa Nhật ngày 22/05. Đức Giám Mục Tim Norton sẽ đến thăm
Trường tiểu học St Mark’s, Trung tâm Ngutana Lui, và gặp gỡ với nhiều nhóm
trong giáo xứ. Chương trình thăm viếng của Ngài như sau:
- Thứ Sáu 20/05: Thăm tr ường tiểu học St Mar ks , ăn tr ưa với nhân viên
trường học; Gặp gỡ nhân viên của Ngutana Lui; Trà chiều với nhân viên văn
phòng giáo xứ; Buổi tối Đức Cha sẽ có buổi họp với Hội Đồng Mục Vụ, Ban tài
chánh & Trưởng các hội đoàn trong giáo xứ.
- Thứ Bảy 21/05: Dâng lễ lúc 7g00 sáng tại Đài Đức Mẹ ở Lobelia Hall với
giáo dân người Việt; Cầu nguyện & ăn trưa với Cộng Đồng người Samoan; Chủ
tế Thánh Lễ tiếng Anh lúc 6g00 chiều & Đồng tế Thánh Lễ tiếng Việt lúc 7g30
tối .
- Chúa Nhật 22/05: Đức Cha sẽ chủ tế Thánh Lễ lúc 9g30 sáng & Ban Bí
Tích Thêm Sức cho các em trong Thánh Lễ 11g00 & 01g30 trưa.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LỄ TIẾNG VIỆT TỐI THỨ

BẢY : Hai tuần trước , có một cuộc thăm dò ý kiến giáo dân về việc thay đổi giờ
Lễ của Thánh Lễ tiếng Việt tối thứ Bảy từ 7g30 tối sang 4g30 chiều . Kết quả ghi
nhận được không rõ ràng cho sự thay đổi giờ Lễ này và được chia đều giữa Có
và Không. Sau khi đã thảo luận về kết quả tại buổi họp Hội đồng Giáo xứ và
được tham khảo ý kiến từ Cha Mark Franklin, giám hạt các vùng phía Tây
Nam của Brisbane. Hội Đồng Giáo xứ St Mark đã đưa ra quyết định không thay
đổi giờ của Thánh Lễ tiếng Việt lúc 7g30 tối. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác
của toàn thể quý vị .
Lm chánh xứ Boni Buahendri, SVD

