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
TẾT NGUYÊN ĐÁN - TÂN SỬU
- Lễ giao thừa 8pm 11/2/21 CĐ Don Bosco (phụ trách)
- Ngày đầu năm 12/2/21 lễ 7pm: CĐ Mân Côi (phụ trách)
- Mùng Hai Tết Cầu cho tổ tiên lễ 7pm: CĐ Don Bosco
- Mùng Ba Tết cầu cho công ăn việc làm: CĐ Mân Côi
TRƯỜNG THIÊN ÂN & THANH THIẾU NIÊN SYC: sinh
hoạt lại: Học tiếng Việt lúc 1 giờ và sinh hoạt SYC lúc
3.30pm
17/2/2021: THỨ TƯ LỄ TRO ăn chay kiêng thịt & lễ lúc
7 giờ tối. Trong mùa Chay, các ngày Chúa Nhật, sau giờ
chầu Lòng Chúa Thương Xót, có đàng Thánh giá. Ca
đoàn Don Bosco sẽ tập hát trong phòng họp.

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
Đáp ca: Hãy ca ngợi
Chúa đi! Người chữa trị
bao cõi lòng tan vỡ.
Alleluia (2) Đức Ki-tô
đã mang lấy các tật
nguyền của ta, và gánh
lấy các bệnh hoạn của
ta. Alleluia
CHÚC MỪNG NĂM TÂN SỬU
Giáo xứ xin kính chúc quí sơ,
thầy, các ban ngành cùng quí
ông bà anh chị em một Năm
mới nhiều hồng ân Chúa và
phép lành của Mẹ Maria và
thánh cả Giuse trong năm
thánh thánh Giuse này.

Chúa Nhật 5
Thường Niên
Năm B
5th Sunday in
Ordinary Time
Year B

07/02/2021
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

CHÚA NHẬT 5
THƯỜNG NIÊN- B

Ý Lễ: Têrêxa Nguyễn Bích Hà

Giỗ: Elizabeth Ngô đình thị
Hiệp & Anna Nguyễn Hàm Tiếu,
Maria, Phêrô,Antôn Đào, Anna
Bích Hồng, Giuse Đắc, Têrêsa
Chính, Các Linh Hồn tiên nhân
& mồ côi...

TẾT NGUYÊN ĐÁN - TÂN SỬU
- Lễ giao thừa 8pm 11/2/21 CĐ Don Bosco (phụ trách)
Sau Thánh lễ có hái lộc đầu năm; đốt pháo bông & đốt pháo… Sau đó
các em Thiế Nhi SYC sẽ sổ số Bánh Chưng
- Ngày đầu năm 12/2/21 lễ 7pm: CĐ Mân Côi (phụ trách) -

- Mùng Hai Tết Cầu cho tổ tiên lễ 7pm: CĐ Don Bosco
- Mùng Ba Tết cầu cho công ăn việc làm: CĐ Mân Côi

Báo cáo của Cảnh sát Liên
bang Úc cho thấy câu chuyện
Hồng Y Becciu gởi tiền sang
Úc hại chết Hồng Y Pell hoàn
toàn hoang đường.
Hôm thứ Tư 3 tháng Hai, Cảnh sát
Liên bang Australia cho biết họ
không tìm thấy bất cứ hành vi sai
trái hình sự nào trong cuộc điều tra về việc chuyển tiền từ Vatican đến Australia.

Cảnh sát liên bang Úc, gọi tắt là AFP, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 3
tháng 2 rằng “không có hành vi phạm tội nào được xác định cho đến nay.”
AFP khẳng định tất cả số tiền chuyển ngân được sử dụng cho các chi phí
hợp pháp, chẳng hạn như đi lại, tiền lương và trả lương hưu.
Đến đây đã hoàn toàn rõ ràng rằng câu chuyện Hồng Y Becciu gởi tiền sang
Úc hại chết Hồng Y Pell là hoàn toàn hoang đường.
Hồng YAngelo BecciuNgày 7 tháng 4 năm ngoái, 2020, Tối Cao Pháp Viện
Úc, bao gồm bảy thẩm phán, đã đồng thanh nhất trí Đức Hồng Y Pell vô tội
trong trò cáo gian lạm dụng tính dục, đồng thời mạnh mẽ phê phán phán
quyết của các tòa dưới. Đức Hồng Y liền được ra tù ngay lập tức, sau 400
ngày bị giam giữ.
Các thế lực thù địch thù hận đức tin Công Giáo tại Úc vẫn chưa nản chí trong
cố gắng bôi nhọ Giáo Hội Công Giáo.
Ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã buộc Hồng Y Becciu từ chức tổng
trưởng Bộ Tuyên Thánh và từ bỏ các đặc quyền liên quan đến tước vị Hồng
Y. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ liên quan đến vụ mua bán bất động sản tại Luân
Đôn.
Sau khi bị buộc phải từ chức, Đức Hồng Y Becciu lập tức bị rơi vào tầm
ngắm: Câu chuyện Hồng Y Becciu gởi tiền sang Úc hại chết Hồng Y Pell bắt
đầu được dàn dựng.
Họ tung tin giả ngay tại Thượng Viện Úc về các vụ chuyển ngân đáng ngờ từ
Vatican sang Australia trong thời gian có vụ xét xử Đức Hồng Y Pell với thâm
ý vu cáo cho Đức Hồng Y Becciu và chung cuộc là sỉ nhục Giáo Hội Công
Giáo.

Hơn thế nữa, những kẻ nghĩ ra mưu độc này là những kẻ cực kỳ hiểm ác.
Sau những kỳ đóng cửa dài hạn các nhà thờ vì đại dịch coronavirus, ngân
sách của từng giáo xứ, giáo phận, và Tòa Thánh đã rất thê thảm. Tung ra tin
giả các Hồng Y lấy tiền các tín hữu dâng cúng để hãm hại lẫn nhau là đòn chí
tử đánh vào một Giáo Hội đã tơi tả vì coronavirus.
Trong phiên điều trần của ủy ban Thượng viện Úc vào ngày 20 tháng 10,
giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc, gọi tắt là
AUSTRAC, là bà Nicole Rose, đã được hỏi về các cáo buộc rằng quỹ của
Giáo hội đã được gửi đến Úc theo lệnh của Hồng Y Becciu với mục đích ảnh
hưởng đến phiên tòa xét xử của Hồng Y George Pell về tội lạm dụng tình
dục.

Thượng nghị sĩ Concetta Fierravanti-Wells đã hỏi Rose về các báo cáo
chuyển tiền “được cho là từ quỹ của Vatican cho một người hoặc nhiều
người ở Úc.”
“Có, tôi có thể xác nhận AUSTRAC đã xem xét vấn đề và chúng tôi đã cung
cấp thông tin cho Cảnh sát Liên bang Úc và Cảnh sát Victoria,” Rose nói với
Ủy ban Hiến pháp và Pháp chế Sự vụ.
Theo tờ The Australia, AUSTRAC đã thông báo với Thượng viện Australia về
một “đánh giá chi tiết” liên quan đến khoảng 1.8 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.3 tỷ Úc
Kim đã được chuyển từ Vatican đến Australia trong khoảng 47,000 lần
chuyển tiền riêng biệt kể từ năm 2014.
Tòa Thánh làm gì có nhiều tiền như thế. Do đó, Cơ quan Giám sát và Thông
tin Tài chính của Vatican, gọi tắt là ASIF, đã làm việc với AUSTRAC. Kết quả
cuối cùng là chỉ có 362 lần chuyển tiền từ Vatican đến Úc từ năm 2014 đến
năm 2020, chứ không phải là 47,000 lần chuyển tiền; và số tiền chỉ lên đến
7.4 triệu Mỹ Kim tức là 9.5 triệu Úc Kim mà thôi, chứ không phải là 2.3 tỷ Úc
Kim.
Hôm thứ Tư 13 Giêng, tờ The Australian cho biết Cơ Quan Giám Sát Tội
Phạm Tài Chính của Úc đã phải nhìn nhận họ đã tính toán quá sai sự thật
các khoản chuyển ngân của Vatican; và giải thích việc tính toán sai lầm kinh
hoàng này là do “computer coding error”, nghĩa là do lỗi của thảo chương
điện toán. Những ai có chút kiến thức điện toán đều hiểu rằng lỗi thảo
chương điện toán, nếu có, phải có tính chất đại trà, sai lầm với nhiều người
chứ không thể nào chỉ nhắm vào Vatican mà sai lầm!

