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.stmar ksinala.com
Facebook:
- St Mark’s Catholic Parish
- St Mark’s Inala Youth Group

QUỸ BÁC ÁI 2022: Chúng ta được kêu gọi trở

thành khuôn mặt, bàn tay và trái tim của Chúa Kitô
trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi ngày Thiên
Chúa ban cho chúng ta biết bao Hồng Ân để chúng
ta có những món quà để chia sẻ. Thông qua lòng
tốt và sự hào phóng của mọi người, chúng ta hợp
nhất với tư cách là một cộng đồng Công giáo để
vươn tới phục vụ những người khác - những người
vô gia cư, những người bị thiệt thòi, người già,
những linh mục tương lai đang được đào tạo và
những gia đình trong hoàn cảnh khốn khó. Chiến
dịch gây quỹ hằng năm của Tổng Giáo Phận
Brisbane sẽ bắt đầu vào cuối tuần 20-21 tháng 8.
Xin mọi người rộng tay đóng góp.
 XIN LƯU Ý :

- Thánh Lễ Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót bằng
tiếng Anh sẽ vào thứ Sáu ngày 12/08/2022 lúc
6g00 chiều. Xin mọi người cùng tham dự.
- Văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Ekka
vào thứ Tư tuần tới ngày 10/08/2022. Xin mọi
người cùng lưu ý.
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
 Thứ Hai 08/08: Thứ Hai tuần 19 Thường Niên

Thánh Mary MacKillop, Nữ tu &
Thánh Đa Minh, Linh mục - Lễ nhớ
 Thứ Ba 09/08: Thứ Ba tuần 19 Thường Niên
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Nữ tu, Tử đạo
 Thứ Tư 10/08: Thứ Tư tuần 19 Thường Niên
Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo - Lễ kính
 Thứ Năm 11/08: Thứ Năm tuần 19 Thường Niên
□ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG
Thánh Clara, Trinh nữ - Lễ nhớ
Thứ Ba: — 6 giờ tối, Việt Ngữ
 Thứ Sáu 12/08: Thứ Sáu tuần 19 Thường Niên
Thứ Tư: — 8 giờ sáng, Anh Ngữ
Thánh Joanna Phanxica Chantal, Nữ tu
Thứ Năm: — 6 giờ tối, Việt Ngữ
Thứ Sáu: — 8 giờ sáng Anh Ngữ
 Thứ Bảy 13/08: Thứ Bảy tuần 19 Thường Niên
Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử đạo và
□ XƯNG TỘI
Xin liên lạc lấy hẹn trước
Thánh Hippôlytô, Linh mục, Tử đạo
 Chúa Nhật 14/08: CN 20 THƯỜNG NIÊN
□ RỬA TỘI & XỨC DẦU
Xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ
Bài đọc 1: Gr 38, 4-6.8-10
hoặc với Quý Cha.
Bài đọc 2: Dt 12, 1-4
Tin Mừng: Lc 12, 49-53
□ 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

Bản Tin Giáo Xứ St Marks, Inala
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C
Ngày 06 - 07 tháng 08 năm 2022
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 08/2022
Cầu cho các doanh nghiệp vừa & nhỏ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, bị thiệt hại nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin
cho họ tìm được những phương cách cần thiết để tiếp tục hoạt động, nhằm phục vụ
cộng đồng nơi họ sinh sống.

BÀI ĐỌC I
Kn 18, 6-9
Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương, để làm cho chúng con được
rạng rỡ.
Lời Chúa trong sách Khôn ngoan.
Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi
biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã
trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. Quả
vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được
rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người
lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của
Thiên Chúa là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ
bấy giờ. Họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA
Tv 32, 1 và 12.18-19.20 và 22 (Đ.c.12b)
Đ.- Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.
Nam: Người công chính, hãy r eo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng
ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay
dân nào Người chọn làm gia nghiệp.
Nữ: Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu
thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Chung: Tâm hồn chúng tôi đợi tr ông Chúa, bởi Người luôn che chở phù tr ì.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy
nơi Ngài.
Đ.- Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.
BÀI ĐỌC 2
Dt 11, 1-2.8-12.
Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ
mẫu và xây dựng.
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Do thái.
Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng
cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa
chứng giám. Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi
đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết
mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách,
ông sống trong lều cũng như ông I-xa-ác và ông Gia-cóp là những người đồng thừa

kế cùng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa
vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ
thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng
trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra
một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.
Đó là lời Chúa.

ảo tưởng hết sức nguy hiểm, đó là, nghĩ mình vẫn còn thời gian; vẫn còn ngày mai
để làm, để chuẩn bị, nhưng thực tế thì không như vậy, sẽ rất phũ phàng, vì ngày mai
ấy sẽ không bao giờ đến với chúng ta nữa. Amen.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD
******************************************************************
THÔNG BÁO

Tung hô Tin Mừng
Mt 24, 42a.44
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính
giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

LỄ THÁNH NỮ MARY MACKILLOP : Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh

TIN MỪNG
Lc 12, 35-40
Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho
gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ
vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh
thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào
bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới
về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều
này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà
mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.”
Đó là lời Chúa.
*******************************************************************
SUY NIỆM:
TỈNH THỨC, ĐỢI CHỜ SẴN SÀNG

Chủ đề của bài Tin Mừng, nói về sự tỉnh thức và sự chờ đợi trong sự sẵn

sàng. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều việc chúng ta trải qua, hay làm đã giúp
chúng ta hiểu rõ về sự tỉnh thức và chờ đợi trong sẵn sàng. Có một điểm chung của
sự tỉnh thức và chờ đợi sẵn sàng đó là bất kể việc đó là việc gì, thì việc đó chắc
chắn là quan trọng hay rất quan trọng. Bởi nếu không quan trọng, thì chúng ta đã
không phải mất công sức chờ đợi hay cần phải có thái độ sẵn sàng. Ở những vùng
hay có lũ lụt, người ta chuẩn bị sẵn sàng, để nếu có lũ, có lụt, thì tài sản không bị
hư hao. Vào mùa hè thường xẩy ra hỏa hoạn, người ta cũng nhắc nhau lúc nào cũng
chuẩn bị sẵn sàng, một khi hỏa hoạn có xẩy đến. Đối với của cải, nhà cửa, tài sản,
chúng ta biết chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta có biết chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc
sống đời đời, cuộc sống vĩnh cửu, và hạnh phúc của chính mình chưa? Tin
Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng, cho ngày Chúa
đến, ngày chúng ta được Chúa gọi về với Ngài. Đó sẽ là một ngày vui mừng của
mỗi người chúng ta. Ngày Chúa đến sẽ không bất ngờ, không là một bất hạnh cho
những ai có sự chuẩn bị sẵn sàng và tỉnh thức. Vậy chúng ta cần phải làm gì trong
khi chờ đợi, để được gọi là tỉnh thức và sẵn sàng. Xin thưa, hãy phục vụ. Phục vụ
qua những bổn phận và trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống.
Không chỉ là chu toàn bổn phận, mà phải làm tốt nhất các bổn phận ấy. Cách làm
tốt nhất chính là làm bổn phận với niềm vui, niềm yêu mến và trung thành. Chẳng
ai biết giờ nào mình chết, nhưng chắc chắn giờ ấy sẽ đến. Chỉ sợ chúng ta có một

Nữ Mary Mackillop sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Stephen vào
thứ Hai ngày 08/08/2022 lúc 10g00 sáng.. Thánh Lễ sẽ do Đức Tổng Giám
Mục Brisbane, Mark Coleridge chủ tế . Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc tr à thân mật
tại sân cỏ khuôn viên nhà thờ chánh toà . Song song đó giáo xứ St Mark cũng sẽ có
Thánh Lễ mừng kính Thánh Nữ lúc 8g00 sáng bằng tiếng Anh & Thánh Lễ
tiếng Việt lúc 6g00 chiều tại nhà thờ St Mark. Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông
Bà cùng toàn thể Anh Chị Em sắp xếp thời gian tham dự .

THÁNH LỄ TRỌNG THỂ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI :
Thứ Hai ngày 15/08/2022 là ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ; Theo Luật
của Giáo Hội đây là Lễ Trọng và Buộc . Chương tr ình Thánh Lễ như sau :
- 8g00 sáng : Thánh Lễ bằng tiếng Anh tại nhà thờ St Mar k
- 10g00 sáng: Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại Tr ung Tâm CĐCGVN
- 6g00 tối : Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại nhà thờ St Mar ks
- 6g30 tối : Thánh Lễ bằng tiếng Việt tại Tr ung Tâm CĐCGVN
Xin Quý Cụ , Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng lưu ý và nhắc nhau cùng tham dự
Thánh Lễ.
 CÁC EM PHỤNG ĐOÀN: Sẽ có buổi du ngoạn tại Tr ung Tâm Hành Hương

Đức Mẹ Bà Đen Marian Valley, Canunga bằng xe bus vào thứ Bảy ngày
24/09/2022 từ 8g30 sáng đến 3g00 trưa . Xin quý phụ huynh nhận đơn ghi danh
tham dự tại người phụ trách các em giúp Lễ. Chương trình sẽ bắt đầu bằng Thánh
Lễ tại Trung Tâm Hành Hương sau đó là một buổi dã ngoại với các món ăn ngon và
các trò chơi vui nhộn. Các em nào mong muốn tham gia vào Ban Phụng Đoàn cũng
được hoan nghênh tham dự buổi du ngoạn này .
PHONG TRÀO CURSILLO: Xin kính mời Quý Cha Linh Hướng và Quý anh

chị Cursillitas bớt chút thời gian để tham dự Đại hội Ultreya tháng 8 với chủ đề:
“Thực Hành Sứ Vụ Tông Đồ Bằng Yêu Thương” vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày
12 tháng 8 năm 2022, tại Nhà Nguyện của Cộng đồng Công Giáo VN, Inala. Xin
chân thành cảm ơn quý Cha Linh Hướng và quý anh chị.
BTT G.B Đinh Việt Dũng
THÔNG BÁO VỀ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ CHUẨN BỊ HÔN NHÂN:

Lớp Giáo Lý Dự Tòng tiếng Việt sẽ được khai giảng vào đầu tháng 8 năm 2022;
Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân tiếng Việt cũng sẽ được khai giảng ngay sau lớp
Giáo Lý Dự Tòng. Những ai muốn ghi danh, hoặc có người thân muốn học, xin liên
lạc với Ông Tràng (0431 242 879), hoặc với cha Trần Bạch Hổ, hay với cha Vũ
Minh Nguyên. Ngày giờ và địa diểm học sẽ được thông báo sau. Lưu ý: Đây là 2
Khóa học cuối của năm 2022.

