GIÁO XỨ THÁNH
MARGARET MARY
THÁNH LỄ
Thứ Bảy 6pm (Eng)
Chúa Nhật 9am (Eng)
10.30am (Italian)
1.30pm lễ Tiếng Việt
3pm Chầu LCTX
5pm lễ tiếng Việt
LỄ NGÀY THƯỜNG
Thứ Hai đến thứ Sáu
6.30pm Lần chuỗi &
7pm Thánh lễ

SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

THÁNH LỄ & CHẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT:
Chúa nhật lúc 1.30pm Thánh lễ & 3pm Chầu
LCTX—Ca đoàn Mân Côi phụ trách.
HỘI LÊGIÔ MARIAE: họp lúc 1.30 giờ chiều
Chúa Nhật tại phòng họp Thiên Ân và có thể tới
gia đình đọc kinh giỗ và dịp đặc biệt. Liên lạc
chị Hải 0410 580481.
TRƯỜNG VIỆT NGỮ: 1pm -3.30pm chiều Chúa
Nhật, liên lạc xơ Nguyện: 0411 797142 & Cô
Mai: 0438 933923
ĐOÀN TTN SALESIAN: sinh hoạt từ 3.30-5 giờ
chiều Chúa Nhật. Xin liên lạc thày Đạt 0407
194038 và sơ Thùy-Linh: 0412 254857

CA ĐOÀN DON BOSCO tập hát chiều Chúa Nhật
lúc 4.00pm và sau Thánh lễ 5pm.
Ca Trưởng: Đình Trinh: 0403 272998
Ca đoàn trưởng anh Hoàng: 0402 760984
Rửa tội và Lễ Cưới
Xin liên lạc với cha xứ Hay Ca đoàn phó Cẩm Yến: 0418 889598
để sắp xếp

CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG NGÀY TỚI
TRƯỜNG THIÊN ÂN & THANH THIẾU NIÊN SYC: Học
tiếng Việt lúc 1pm và sinh hoạt SYC lúc 3.30pm
SINH HOẠT TRONG MÙA CHAY:
- 1.30pm: Thánh lễ,
- 3pm: Chầu LCTX & 4pm: Đàng TG
- 5pm: Thánh Lễ
CÁM ƠN
Giáo xứ chân thành cám ơn những hy sinh giúp đỡ của
ông bà anh chị em đã giúp dọn Trung tâm Thiên Ân và
làm các công tác dọn dẹp quanh nhà xứ, làm hàng rào…
ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA ĐẠI DỊCH: Thày Đạt sẽ phối hợp
một số anh chị em và SYC để thực hiện Đàng Thánh giá.

ứ
Ñieän thoaïi: 9386 6522 & Fax 9384 1914 Email: BrunswickNorth@cam.org.au
Website: smmparish.net
Chính xứ: Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB: 0412 560445
Phụ tá mục vụ: Lm Michael Ledda SDB.
Trung Tâm Thiên Ân: 9384 1947
Trưởng Việt ngữ: Sr Nguyện 0411 797142 & Mai Hương: 0438 933923
Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian: Sr. Thùy Linh: 0412 254857
Thày Đạt: 0407 194038
Chủ tịch Ban Mục Vụ Việt Nam: Nguyễn An: 0412406688
Hội phụ Huynh Học Sinh: Anh Trường: 0422 788788

THÁNH LỄ
ĐC: Tôi sẽ bước đi trước
nhan thánh Chúa Trời trong
cõi đất dành
cho kẻ sống.
Xướng Trước Phúc Âm:
Từ đám mây sáng chói,
tiếng Chúa Cha phán rằng:
Đây là Con yêu dấu, làm vui
thoả lòng Ta, hãy vâng
nghe lời Người.

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B
Second Sunday of Lent - Year B

28/02/2021

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - B

LỄ THÊM XỨC
Ý Lễ: Lucia Nguyễn Thị Thống (25/2)
Chúa Nhật 15/8/2021, ĐGM
Ana Nguyễn Thị Viêm (VN 24/2) & Ana
Terry Curtin, GM phụ tá miền Ngô Thị Xông (VN 18/2), Giuse Nguyễn
sẽ về ban Bí Tích Thêm Xức
Văn Hay, Gioan Kim & Anna, Teresa &
cho giáo xứ St Margaret
Maria, Gioan Baotixita & Andy, Antôn
Mary’s Xin phụ Huynh đăng ký
Đào, Anna Bích Hồng, Giuse Đắc,
cho các em nơi Sr Linh và
Têrêsa
Phạm Thị Chính, Linh Hồn
người lớn chưa chịu Thêm xức
tiên
nhân & mồ côi...
xin báo cho cha xứ biết.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH
- Tĩnh tâm Mùa Chay - tối thứ Ba 16/3 lúc 7pm
- Chúa Nhật lễ Lá 28/3/2021: Lễ lúc 5pm từ sân trường
- Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/21: lễ 7pm
- Thứ Sáu Tuần Thánh 2/4: 10am Đàng Thánh Giá
& 5pm Suy Tôn Thánh Giá
- Thứ Bảy 3/4 lễ Vọng Phục sinh 8pm từ sân trường
- Chúa Nhật Phục sinh 4/4 thánh lễ 5pm

Giáo hội Úc công bố tài liệu làm
việc cho Hội đồng Toàn thể
Hội đồng Toàn thể của giáo hội Úc
Châu đang ở trong giai đoạn hai. Hội
nghị lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào
ngày 2-10 tháng 10 tại Adelaide và
hội nghị thứ hai vào năm nay.
(Tin Vatican - Robin Gomes)
Giáo Hội Công Giáo Australia hôm thứ Năm (25/2/2021) đã công bố tài
liệu làm việc cho Hội đồng Toàn thể của giai đoạn đầu được nối tiếp
vào tháng 10 năm nay.
Với tiêu đề là “Tiếp tục cuộc hành trình”, tài liệu, được gọi là 'toolsum
laboris' bằng tiếng Latinh, tập trung nhiều vào những đúc kết được
lắng nghe, thu thập trong giai đoạn 'Lắng nghe và Đối thoại', 'Lắng
nghe và Phân định' của Giáo hội trong toàn quốc, cũng như từ các
cuộc học hỏi khác nhau, theo thông cáo báo chí của Hội đồng Giám
mục Công Giáo Úc (ACBC).
Sự sáng suốt
Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe, Perth, chủ tịch của Hội đồng
Toàn thể, cho biết vai trò của tài liệu làm việc là “cung cấp một bản
tường trình về những gì dân Chúa đã bày tỏ như một lời mời gọi cho
sự biện phân liên tục”. Ngài nói: “Đây là một bước tiến thú vị và chúng
tôi cùng nhau thực hiện nó, giữa thời điểm có nhiều thay đổi”.
Hội đồng Toàn thể lần thứ 5, một sự kiện quan trọng của Giáo hội toàn
quốc, đề cập tới mọi lĩnh vực của Giáo hội, đang diễn ra trong giai
đoạn hai. Hội nghị lần thứ nhất ban đầu dự kiến sẽ diễn ra ở Adelaide,
vào tháng 10 năm 2020 và lần thứ hai ở Sydney vào tháng 7 năm
2021. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19, nên chương trình có những thay
đổi!
Hội đồng Toàn thể sẽ được nhóm họp tại Adelaide từ ngày 2 đến 10
tháng 10 năm 2021 và cuộc họp lần 2 sẽ được tổ chức tại Sydney,
ngày 4-9 tháng 7 năm 2022. Vì đại dịch, Hội nghị tháng 10 sẽ được tổ
chức kết hợp giữa trực tuyến và sự hiện diện cá nhân của một số nghị
viên trên toàn Úc châu.

Đức Tổng Giám Mục Costelloe cho hay có hơn 220.000 người đã tham
dự vào giai đoạn đầu tiên về “Lắng nghe và Đối thoại”, và “những tiếng
nói đó đã được ghi lại trong các tài liệu làm việc”. ĐTGM Tim nói rằng nó
cung cấp một nguồn tài liệu để Giáo hội đổi mới qua hành trình cầu
nguyện và biện phân trong Hội nghị lần thứ nhất.
Một sự kiện Giáo hội toàn quốc
Hội đồng Toàn thể là cuộc họp chính thức cao nhất của tất cả các Giáo
phận địa phương trong một quốc gia. Mục đích của Hội đồng Toàn thể
của Giáo hội Úc là tạo điều kiện cho mọi tranh luận, đối thoại liên quan
đến tương lai của Giáo hội trong toàn nước.
Những lý do cần có Hội đồng toàn thể của Giáo Hội Công Giáo Úc.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời các Giáo hội địa phương hãy học hỏi và
đối thoại cùng nhau. Xã hội đương đại của Úc đã thay đổi đáng kể sau
Hội đồng Toàn thể cuối cùng được tổ chức cách đây 80 năm vào năm
1937, 28 năm trước khi Công đồng Vatican II kết thúc vào năm 1965.
Nhưng quan trọng nhất, với báo cáo cuối cùng năm 2017 của Ủy ban
Hoàng gia về những Ứng dụng cho những Thể chế đề phòng Lạm dụng
Tình dục Trẻ em ở Úc đã kêu gọi một sự cần xem xét và phản hồi sâu sắc
từ Giáo hội.
Tiếng nói và vấn đề
Giải thích về nội dung của tài liệu làm việc dài 76 trang, Đức Tổng Giám
Mục Costelloe cho biết nó được đúc kết từ những “cảm hứng từ Kinh
thánh, các tác phẩm và giáo huấn của Giáo hội, bao gồm các văn kiện
của Công đồng Vatican II, các thông điệp và huấn dụ của Đức Thánh
Cha, các thư mục vụ của các giám mục Úc Châu v.v…”
Ngài cũng cho biết một tài liệu hướng dẫn làm việc là "tìm cách cung cấp
một bản tường trình về những gì dân Chúa đã bày tỏ như một lời mời gọi
cho sự phân định liên tục". Về vấn đề này, tài liệu nêu bật một số vấn đề,
chẳng hạn như đồng trách nhiệm trong sứ mệnh và quản trị, phản ảnh lại
những đề nghị của Ủy ban Hoàng gia về các cơ cấu đề phòng nạn lạm
dụng tình dục trẻ em, sự đoàn kết của Giáo hội với những người Úc thế
hệ thứ nhất và những người sống bên lề xã hội và thúc đẩy một Hệ sinh
thái không thể thiếu cho sự sống còn của ngôi nhà chung của chúng ta là
Trái đất.
Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc (ACBC) đã chính thức công bố Hội
đồng Toàn thể vào tháng 5 năm 2016, quyết định đã được ĐTC Phanxicô
phê chuẩn vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, Hội nghị Toàn thể Giáo hội
Úc đã chuẩn bị cho sự kiện toàn quốc này ngay cả trước đây rồi. Hành
trình phân định bắt đầu từ Giai đoạn Lắng nghe và Đối thoại, sau đó là
Giai đoạn Lắng nghe và Phân định

