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
THÊM XỨC: Ngày Thêm xức được rời qua thứ Bảy 19/2/2022
thánh lễ lúc 3pm. Đức Cha Terry chủ tế lễ Thêm Xức.
KHÁNH THÀNH ĐÀI ĐỨC MẸ: Tượng Đức Mẹ đang trên tầu
lênh đênh tới Úc, chúng ta cầu xin cho tầu được thuận buồm
xuôi gió đến nơi bình và Mẹ sớm được về với giáo xứ… Khi Mẹ
đã an vị trên lễ đài, chúng ta sẽ ấn định ngày khánh thành và
mừng vui với Mẹ và toàn cộng đồng Dân Chúa.
PHÁT THƯỞNG: Trường Thiên Ân phát thưởng và kết thúc
năm học 12/12/2021 lúc 1pm sau đó có BBQ cho các em
TĨNH TÂM MÙA VỌNG: Thứ Tư 15/12 lúc 7pm, quí cha sẽ
giúp giải tội
SYC MỪNG GIÁNG SINH KKK tối 18/12/2021
LỄ GIÁNG SINH: - Vọng Giáng sinh với Thánh ca lúc 8pm tối
24/12/2021 (CĐ Don Bosco phụ trách Thánh lễ) và
- ngày Giáng sinh lễ Việt lúc 5 pm (CĐ Mân Côi phụ trách lễ).

Giáo xứ St. Margaret Mary

51 Mitchell St. Brunswick North 3056
Ñieän thoaïi: 9386 6522 & 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

II DOMENICA DI
AVVENTO (ANNO C)

2nd Sunday
of Advent - Year C

Đáp ca: Việc Chúa làm cho ta, ôi
vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa
một niềm vui.
Alleluia, Hãy dọn sẵn con đường
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng
để Người đi. Hết mọi người
phàm sẽ thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa. Alleluia

SỬA SOẠN HANG ĐÁ VÀ
NHÀ THỜ
Thứ Bảy 11/12/2021 từ 9.30pm
mời ông bà anh chị em bớt chút
thời giờ tới phụ làm hang đá và
trang trí thánh đường sửa soan
mừng Đại lễ Giáng Sinh 2021.

05 /12/ 2021
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C
MQĐ: Giuse Lê Văn Kế (VN 5/1123/1/22) Rosa Maria Phạm Kiên
Trinh (Úc 3/22), Anna Nguyễn Thị
Báu (Úc).

Lễ giỗ: Đaminh Nguyễn Trí Thức(100
ngày), Maria Hoàng Thị trông (12/21),
JB Quảng & Anna Thu, Theresa Phạm
Thị Chính, Antôn Đoàn Đào Anna Bích
Hồng, Vincentê Vũ Đình Tín, Các Linh
Hồn tiên nhân nội ngoại, Tạ ơn Chúa &
Mẹ Maria và bình an như ý.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 12: Cầu nguyện cho các Giáo lý viên
Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện trong tháng 12, mời gọi mọi người
hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, “được mời gọi để loan báo Lời Chúa,” xin cho
họ “trở thành nhân chứng của Lời Chúa, với lòng can đảm, sáng tạo mạnh mẽ trong
quyền năng của Chúa Thánh Thần, với niềm vui và bình an.”
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong Video ý cầu nguyện tháng 12 rằng: “Các
giáo lý viên có sứ mệnh lớn lao với việc truyền bá và thăng tiến đức tin.”
Tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha xin cầu nguyện “cho các giáo lý viên, được mời
gọi để loan truyền Lời Chúa: xin cho họ trở nên những chứng nhân của Lời Chúa, với
lòng can đảm, sự sáng tạo, niềm vui và bình an trong quyền năng của Chúa Thánh
Thần.”
Ơn gọi và sứ mệnh
Trong thông điệp video, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Chức vụ giáo lý viên giáo
dân là một ơn gọi; đó là một sứ mệnh, là cả một chặng đường sinh mệnh...” ĐTC nói
Giáo hội cần “những giáo lý viên giỏi, là bạn đồng hành và là thầy.”
Đầu năm nay, Đức Thánh Cha đã chính thức khôi phục lại chức vụ giáo lý viên trong
Tông thư “Mầu Nhiệm Xưa” (Antiquum Ministerium), được ban hành dưới dạng thông
điệp “motu proprio” theo sáng kiến của chính ngài. Trong video tháng này, Đức
Thánh Cha giải thích rằng ngày nay, “tại nhiều giáo phận, trên nhiều châu lục, việc
truyền bá Phúc âm căn bản nằm trong tay của các giáo lý viên”.
Rao giảng Tin Mừng bằng cuộc sống
Vì vậy, ĐTC nói, Giáo hội cần “những người sáng tạo, những người loan báo Tin
Mừng, nhưng không phải là những người công bố bằng tiếng hay bằng loa, mà là
bằng cuộc sống của họ, với sự dịu dàng, trong một ngôn ngữ mới để mở ra những
con đường mới.”
Một ví dụ về “ngôn ngữ mới” này về việc dạy giáo lý được thấy trong Video của Giáo
hoàng trong tháng 12, cho thấy các giáo lý viên và những người trẻ cùng chung tay
làm một bức tranh tường nói về việc Chúa rửa chân.
Một cử chỉ tao nhã
Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy “cám ơn
các giáo lý viên về lòng nhiệt thành nội tâm mà họ sống chứng tá trong sứ vụ này để
phục vụ Giáo hội.”
Cha Frédéric Fornos SJ, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của
Đức Thánh Cha, nhận xét về ý định của tháng này: “Đức Phanxicô dành sứ điệp cuối
cùng này cho các giáo lý viên trong năm mà ngài thiết lập mục vụ giáo dân, trong đó
cuộc hành trình đồng nghị bắt đầu 'như dân Chúa hành hương và truyền giáo' là một
cử chỉ mang nhiều ý nghĩa."

Phép lạ nhãn tiền: Quốc vương Hồi Giáo tặng đất xây nhà thờ kính Đức Mẹ ở
Bahrain
Vào ngày 10 tháng 12 tới đây, một sự kiện Công Giáo đáng kinh ngạc và đáng vui
mừng sẽ diễn ra tại Bahrain, một quốc đảo chủ yếu là người Hồi giáo trong vùng Vịnh
Ba Tư. Ở các nước gần như toàn tòng Hồi Giáo, họ để yên cho mình thờ phượng
Chúa đã là cực kỳ may mắn lắm rồi. Chuyện tặng đất cho mình xây nhà thờ là chuyện
nằm mơ cũng không thấy nổi. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra tại Bahrain.
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các
Dân Tộc, sẽ thánh hiến Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập, một cấu trúc có hình hòm bia giao
ước, đủ chỗ ngồi cho 2,300 người.
ACI Stampa cho biết đây sẽ là sự kết thúc của cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 11
tháng 2 năm 2013, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, khi quyết định xây dựng nhà thờ được đưa ra.
Đất là một món quà của Hamad bin Isa Al Khalifa, quốc vương Bahrain vào năm
2002. Quốc vương sẽ khánh thành nhà thờ vào 09 tháng 12, một ngày trước lễ thánh
hiến. Đặc phái viên của nhà vua, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, đã có buổi tiếp
kiến Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 25 tháng 11. Theo thông tấn xã Fides của
Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, đặc phái viên này đã thay mặt nhà vua
mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước.
Nhà vua đã đích thân tặng Đức Giáo Hoàng một mô hình nhà thờ vào năm 2014.
Nhà thờ là một phần của khu phức hợp rộng khoảng 95,000 feet vuông, tức là 8825
m2 ở Awali, một đô thị ở trung tâm của đất nước, có dân số 1.7 triệu người và nằm ở
phía đông của Ả Rập Saudi và phía tây của Qatar.
Trang web của nhà thờ chính tòa Bahrain cho biết ngay sau khi Đức Cha Camillo
Ballin, Đại diện Tông Tòa của Bắc Ả Rập, nghe tin nhà vua đã ban đất cho một nhà
thờ, “phản ứng ngay lập tức của ngài khi nghe tin mừng này là cảm ơn Đức Mẹ của
chúng ta vì đã làm phép lạ, ngài quyết định rằng nhà thờ mới sẽ được dành riêng cho
Đức Mẹ Ả Rập”.
Một tâm điểm của nhà thờ sẽ là một bức tượng nhiều màu của Đức Mẹ Ả Rập.
Danh hiệu Đức Mẹ Ả Rập, tiếng Anh là Our Lady of Arabia, được chấp thuận vào năm
1948. Một nhà nguyện nhỏ ở Ahmadi, Kuwait, đã được cung hiến để vinh danh Mẹ
vào ngày 8 tháng 12 năm đó.
Năm 1957, Đức Piô XII ban hành sắc lệnh công bố Đức Mẹ Ả Rập là vị thánh bảo trợ
chính của lãnh thổ và của Vị Đại diện Tông Tòa của Kuwait.
Năm 2011, Vatican đã chính thức tuyên bố Đức Mẹ Ả Rập là vị thánh bổn mạng của
giáo phận Kuwait và Saudi.
Cuối năm đó, Tòa thánh tổ chức lại Hạt Đại diện Kuwait, đặt tên mới là Hạt Đại diện
Tông Tòa Bắc Ả Rập, và bao gồm các lãnh thổ Qatar, Bahrain và Ả Rập Xê Út.
Tòa giám mục của Ballin đã chuyển từ Kuwait đến Bahrain, nơi có sự hiện diện của
người Công Giáo đáng kể, ước tính chiếm khoảng 15% dân số.
Ước tính có khoảng 80,000 người Công Giáo ở Bahrain, nhiều người trong số họ là
những người di cư từ Á Châu, đặc biệt là Phi Luật Tân và Ấn Độ.

