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
ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA ĐẠI DỊCH: Thày Đạt sẽ phối hợp
một số anh chị em và SYC để thực hiện Đàng Thánh giá.
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH
- Tĩnh tâm Mùa Chay - tối thứ Ba 16/3 lúc 7pm, xin mời ông
bà anh chị em có mặt lúc 7pm để được hướng dẫn và chia sẻ
của Lm Phê rô Nguyễn Văn Ái SJ.
- 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

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: Lạy Chúa, Chúa mới có
những lời đem lại sự sống
đời đời.

Third Sunday
of Lent Year B

Chúa Nhật III
Mùa Chay Năm B

Xướng Trước Phúc Âm:
Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người
thì được sống muôn đời.
07/03/2021

LỄ THÊM XỨC
Chúa Nhật 15/8/2021, ĐGM
Terry Curtin, GM phụ tá miền
sẽ về ban Bí Tích Thêm Xức
cho giáo xứ St Margaret
Mary’s Xin phụ Huynh đăng ký
cho các em nơi Sr Linh và
người lớn chưa chịu Thêm xức
xin báo cho cha xứ biết.

Ý Lễ: Tạ ơn như ý, Maria Kiều Thị
Tiên, Gioan Kim Tuyến, Isave Cúc,
Giuse Toàn, Antôn Đoàn Đào, Anna
Bích Hồng, Têrêsa Phạm Thị Chính,
Linh Hồn tiên nhân & mồ côi...

LỄ THÁNH CẢ GIUSE

DÂNG CÚNG TUẦN QUA

Thứ Bảy 19/3/2021, lễ Thánh
cả Giuse, trong Năm thánh
thánh Giuse, ngày 19/3:

7pm Lần Chuỗi

7.30pm: Thánh lễ
Xin ông bà anh chị em tham
dự để lảnh ơn Toàn Xá

Tiền dâng cúng tuần qua:
$1,257.85 & Trong tổng số tiền
trên CĐ Việt đóng góp 2 lễ
$585.70

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - B

Xin chaân thaønh caùm ôn

Thứ sáu 06/03, Đại giáo chủ Ali Sistani, vị lãnh đạo tinh thần thần của người
hồi giáo Chiites tại Irak và trên thế giới, đã đảm bảo với ĐTC Phanxicô : ‘‘Từ
nay, các tín hữu Kitô giáo tại Irak phải được sống trong an bình và được
hưởng đầy đủ các quyền hiến định’’.
Báo chí quốc tế đánh giá cuộc hội kiến thượng đỉnh giữa Đức Thánh Cha
Phanxicô và giáo chủ Sistani là một trong các gặp gỡ quan trọng nhất lịch sử.
Người Công Giáo Irak chỉ chiếm 1 % dân số trong một đất nước hồi giáo,
thường xuyên là nạn nhân kỳ thị và khủng bố.
Giáo chủ Ali Sistani, lãnh đạo tối cao hồi giáo Chiites tại Irak và trên thế giới,
đã hội kiến với ĐTC Phanxicô trong căn nhà nhỏ ở thánh địa Najaf, cách thủ
đô Bagdad 200 cây số về phía nam. Hai vị lãnh đạo tinh thần đã đàm đạo
riêng trong một tiếng đồng hồ, đúng hai năm sau ngày ĐTC Phanxicô ký với
giáo chủ Al-Azhar, lãnh đạo hệ phái Chiites ở Ai Cập, một văn kiện tán
dương tình huynh đệ nhân loại.
Báo chí không được tham dư hội đàm lịch sử này, bắt đầu từ 6 giờ sáng giờ
quốc tế GMT. Người Chiite Irak tỏ ra hãnh diện về biến cố lịch sử này, diễn ra
trong bối cảnh nội chiến giữa người Chiites và Sunnites từ 40 năm nay.
Giáo chủ Ali Sistani lãnh đạo 200 triệu người Chiites trên tổng số 1,8 tỷ người
hồi giáo trên thế giới và là đối thủ của Ali Khamenei của Iran. Vị trưởng lão
Irak được coi là biểu tượng nền độc lập của Irak, chủ trương thần học Najaf
tách rời tôn giáo khỏi chính trị. Theo lời ĐHY Miguel Ayuso, chủ tịch Hội đồng
Đối thoại liên tôn của Tòa thánh, thần học Najaf khai triển khía cạnh xã hội,
đối lập với thần học Qom chỉ lưu ý đến tôn giáo.
Cuộc tông du của ĐTC Phanxicô diễn ra trên một đất nước mỗi ngày có hơn
5 ngàn trường hợp bị nhiễm Covid-19. Sau Najaf, ĐTC sẽ đến Ur là quê
hương của tổ phụ Abraham. Ngài sẽ cầu nguyện cùng với các vị lãnh đạo
chiites, sunnites, yazidis et sabéens.
Từ thứ sáu 06/03 đến thứ hai 08/03, ĐTC hành trình dài 1 445 cây số :
- Chủ nhật : Ngài đến tỉnh Ninive ở phía bắc Irak là cái nôi của người Công
Giáo Irak. Ngài sẽ viếng thăm Mossoul và Qaraqoch từng bị Nhà nước hồi
giáo tàn phá & cử hành thánh lễ tại Erbil, thủ phủ Kurdistan của Irak.
Hình ảnh cuộc hội kiến giữa vị giáo chủ áo đen 90 tuổi, râu dài bạc phơ, hậu
duệ của Mohamet và ĐTC Phanxicô 84 tuổi, phẩm phục tinh tuyền trắng toát,
lãnh đạo 1,254 tỷ người công giao trên thế giới, sẽ đi vào lịch sử. Theo thông
báo của văn phòng vị giáo chủ hồi giáo : ‘‘Giáo chủ Ali Sistani và cộng đồng
người hồi giáo Chiites tại Irak bày tỏ lòng biết ơn ĐTC Phanxicô đã hội đàm
với vị giáo chủ hồi giáo và viếng thăm Najaf’’.

Tuyên bố của Ông Matteo Bruni, Giám đốc
Phòng Báo chí Tòa Thánh, ngày thứ Bẩy,
6 tháng Ba cho biết như sau:
Sáng nay, tại Najaf, Đức Thánh Cha đã gặp
Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Husayni alSistani. Trong chuyến thăm xã giao kéo dài
khoảng 45 phút, Đức Thánh Cha nhấn mạnh
tầm quan trọng của sự hợp tác và tình hữu nghị giữa các cộng đồng tôn giáo
trong việc đóng góp cho lợi ích của Iraq, khu vực và toàn thể gia đình nhân
loại thông qua việc vun đắp sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau.
Cuộc gặp gỡ này là dịp để Đức Giáo Hoàng cảm ơn Grand Ayatollah alSistani đã lên tiếng - cùng với cộng đồng người Shiite – nhằm bảo vệ những
người dễ bị tổn thương nhất và bị bách hại giữa bạo lực và những khó khăn
lớn trong những năm gần đây, và khẳng định sự thánh thiêng của con người,
cuộc sống và tầm quan trọng của sự đoàn kết của nhân dân Iraq.
Khi từ giã Grand Ayatollah, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng ngài tiếp tục cầu
nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá của tất cả mọi người, ban cho vùng
đất thân yêu của Iraq, cho Trung Đông và cho toàn thế giới một tương lai hòa
bình và tình huynh đệ.
Vatican News cũng cho biết thêm như sau:
Grand Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani là thủ lĩnh của người Shiite
ở Iraq, chiếm hơn 60% dân số và là một nhân vật có ảnh hưởng trong cả
nước và trong thế giới Hồi giáo Shiite toàn cầu. Ông chủ trương rằng các nhà
lãnh đạo tôn giáo không được phép tham gia vào các hoạt động chính trị trực
tiếp, vì thế ông được coi là người đối thoại có giá trị đối với các phe phái
chính trị và tôn giáo khác nhau trong nước.
Năm 2004, ông ủng hộ bầu cử tự do ở Iraq, góp phần quan trọng vào việc
hoạch định chính phủ dân chủ đầu tiên ở nước này. Năm 2014, ông kêu gọi
người dân Iraq đoàn kết chống lại bọn khủng bố Hồi Giáo IS. Gần đây hơn,
vào tháng 11 năm 2019, khi người dân xuống đường phản đối chi phí sinh
hoạt cao và bất ổn chính trị quốc gia, Al-Sistani đã kêu gọi những người biểu
tình và cảnh sát bình tĩnh và đừng sử dụng bạo lực.
Trong một cuộc phỏng vấn với Michele Raviert của Vatican News, Shahrazad
Houshmand, một nhà thần học người Iran và là thành viên của Ủy ban Phụ
nữ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa cho biết, Al Sistani có thể được
định nghĩa là một “rabbani”, có nghĩa là một “nhà tôn giáo thông thái”, vì “bên
cạnh việc nghiên cứu rất sâu và rộng về thần học, về lịch sử của kinh Koran,
về truyền thống và luật Hồi giáo, trên hết, ông còn là một nhân vật tinh thần
tập hợp và thống nhất người dân Iraq”.

