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
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

ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: Tĩnh tâm 9&10/4 lúc
7pm và đại lễ 11/4: 3pm chầu & 5pm rước & Thánh lễ

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: Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng
này nếu quên ngươi, lưỡi
xướng ca sẽ dính với hàm.

Fourth Sunday of Lent - Year B
Chúa Nhật IV 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.
14/03/2021

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, Lm Phanxicô
Trương Bửu Diệp, Maria Hoàng
Thị Nga, 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:
$1,680.20 & Trong tổng số tiền
trên CĐ Việt đóng góp 2 lễ
$567.45

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - B

Xin chaân thaønh caùm ôn

Sau chuyến Tông du Iraq thành công rực
rỡ, Đức Thánh Cha công bố chuyến Tông
du Hungary sắp tới.
Trên chuyến bay trở về từ Iraq vào ngày 8
tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô cho các
phóng viên hay dự kiến chuyến viếng thăm
Budapest vào tháng 9 để cử hành Thánh lễ
bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế.
Hội đồng Giám mục Công Giáo Hungary (HCBC) qua một tuyên bố ngắn hôm
thứ Hai (8/3/2021) cho hay: “Chúng tôi rất vui khi biết Đức Thánh Cha đã
thông báo quyết định tông du Budapest để tham dự Thánh lễ bế mạc Đại hội
Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52. Chúng tôi hy vọng chuyến tông du này sẽ là
một sự khích lệ to lớn và củng cố thiêng liêng cho tất cả chúng tôi và cho
những người tham dự Đại hội Thánh Thể lần này cũng như tương lai,” đó là
lời tuyên bố của Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục EsztergomBudapest, và Giám mục Andras Veres của Gyor, chủ tịch Hội đồng Giám mục
Công Giáo Hungary (HCBC).
Đại hội Thánh Thể Quốc tế từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9, tại Budapest.
Chuyến tông du của ĐTC đến Budapest, và có thể thăm cả Slovakia.
Tuyên bố của Hội đồng giám mục Hungary là để đáp lại thông báo về chuyến
tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô, mà trong cuộc họp báo trên chuyến
bay trở về từ Iraq của ĐTC vào hôm thứ Hai. Đức Thánh Cha đã trả lời một
câu hỏi về chuyến viếng thăm quê hương Argentina của ĐTC sẽ xảy ra lúc
nào, sau gần 8 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. ĐTC trả lời: “Tôi không
biết liệu chuyến đi có thành hiện thực hay không, ĐTC thừa nhận chuyến
tông du Iraq, Ngài cảm thấy mệt hơn nhiều so với những chuyến tông du
khác. “Chúng ta đã thấy,” vị giáo hoàng 84 tuổi nói, “Ưu tiên lúc này là tôi sẽ
phải đi Hungary để tham dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế”
chứ không phải chuyến thăm quê hương.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết có thể ngài sẽ viếng thăm nước láng
giềng Slovakia luôn. “Budapest chỉ cách Bratislava hai giờ lái xe, tại sao lại
không đến thăm Slovakia?” Các giám mục Slovakia chưa bình luận gì về khả
thể của chuyến thăm này.
Đức Thánh Cha cho hay ngài không đột ngột đưa ra quyết định về các
chuyến tông du nước ngoài của mình. Đó là một quá trình dài được manh
nha về các chuyến tông du khả thi. Đức Thánh Cha thảo luận với các cố vấn
của mình, lắng nghe họ, suy tư và cầu nguyện nhiều trước khi quyết định, vì
đây là những chuyến hành trình dài."

Đại hội Thánh Thể Quốc tế

Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest ban đầu dự định vào
tháng 9 năm 2020; nhưng vì đại dịch, Ủy ban Giáo hoàng của Tòa thánh về
Đại hội Thánh Thể Quốc tế và các giám mục Hungary đã quyết định hoãn lại
cho đến năm nay.
Đại hội Thánh Thể là một cuộc tập hợp các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân với mục
đích cử hành và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể và tìm kiếm những phương
tiện tốt nhất để truyền bá kiến thức và lòng sùng mộ Bí tích này cho thế giới.
Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể là một
trong những tín điều chính yếu của đức tin Công Giáo và do đó có tầm quan
trọng tối cao như là kho tàng quý giá nhất mà Chúa Giêsu Kitô để lại cho
Giáo hội. Do đó, Bí tích Thánh Thể là trung tâm của phụng vụ Công Giáo và
là nguồn gốc đạo đức Kitô giáo.
Nên các Đại Hội Thánh Thể được tổ chức ở cấp quốc tế, quốc gia, khu vực
liên giáo phận v.v... Đại hội Thánh Thể Quốc tế do Tòa thánh triệu tập và
quyết định địa điểm mà có thể do một giám mục hoặc do hội đồng giám mục.
Các Đại hội Thánh Thể Quốc tế đã được tổ chức trên khắp thế giới kể từ sau
lần đầu tiên được tổ chức ở Lille, nước Pháp vào năm 1881. Đây là lần thứ
hai Đại hội được tổ chức tại Hungary. Budapest đã tổ chức lần trước vào
năm 1938.
Quyên góp cho Thánh Địa Giêrusalem vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2
tháng Tư tới đây.
Trong viễn cảnh bất thường này, được đánh dấu bởi sự vắng mặt của những
người hành hương, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải một lần nữa thực
hiện những lời mà vị Tông đồ Dân ngoại đã nói với người Cô-rinh-tô hai ngàn
năm trước, đó là mời gọi anh chị em đến với một tình đoàn kết không chỉ dựa
trên bác ái nhưng dựa trên động cơ Kitô học: “Quả thật, anh em biết Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn
giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái
nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.”Và sau khi nhắc lại các
nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau về của cải vật chất và
tinh thần, Thánh Tông đồ nói thêm những lời hùng hồn vào thời ấy cũng như
bây giờ mà thiết tưởng không cần phải bình luận thêm: “Tôi xin nói điều này:
gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết
định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ
dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền
tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ
mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện”.

