SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

ứ

GIAÙO XÖÙ THAÙNH
GIỜ CHẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: Mỗi Chúa
MARGARET
nhật lúc 3pm, & HỘI MÂN CÔI: Thánh lễ mỗi thứ Bảy
MARY
đầu tháng lúc 7.15pm lần Chuỗi và Thánh lễ
THÁNH LỄ - VIETCATHOLIC: Mỗi thứ sáu 7.30pm
Thaùnh leã cuoái tuaàn
Lần Chuỗi và Thánh lễ, riêng thứ Sáu đầu tháng thì 7.30pm
Thöù baûy 6pm (Eng)
Chầu Thánh Thể & Bí tích Xức dầu & Thánh lễ
Chuùa nhaät 9am (Eng)
CURSILLO: Họp mỗi thứ Sáu đầu tháng lúc 7pm. Xin liên
10.30am (Italian)
lạc anh Long 0421 346638
Chuùa nhaät 5pm (Vieät)
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
Thaùnh leã ngaøy thöôøng và dịp đặc biệt. Liên lạc chị Hải 0410 580481

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 John Murphy: 04112 131462 & Michael Ledda
TT Thiên Ân: Việt ngữ & dạy kèm: Sr Nguyện FMA, 0411 797142
Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian: Sr. Thùy Linh FMA 0412 254857
Thày Đạt: 0407 194038
Chủ tịch Ban Mục Vụ Việt Nam: Nguyễn Văn Dũng: 0423 747757
Hội phụ Huynh Học Sinh: Nguyễn Trường 0422 788788

.

Thöù ba ñeán thöù baûy 9
giôø saùng (tieáng Anh)
(tröø thöù Tö leã tieáng YÙ)
Giaûi toäi
Thöù baûy 9 giôø 30 saùng
vaø 5 giôø 30 chieàu Chuùa
nhaät
Röûa toäi vaø leã cöôùi
Xin lieân laïc vaên phoøng
giaùo xöù

LỚP KÈM TOÁN & ANH VĂN & TRƯỜNG VIỆT
NGỮ: 2-4 giờ chiều thứ bảy và 1-3.30 chiều Chúa Nhật,
liên lạc sơ Nguyện: 0411 797142
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
3.30pm và sau Thánh lễ 5pm. Hát lễ 5 giờ chiều:
Ca Trưởng: Đình Trinh: 0403 272998
Ca đoàn trưởng Hoàng 0411 950982

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG NGÀY TỚI
- ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY: Trong Mùa Chay sau giờ chầu
LCTX lúc 3pm xong sẽ có Suy Niệm Đàng Thánh Giá.
- 19/3 LỄ THÁNH GIUSE: 7pm Lần Chuỗi & Thánh lễ
- TUẦN THÁNH: 5/4/20 LỄ LÁ: Lễ 5pm Làm phép và Kiệu Lá từ
Trung tâm Thiên Ân vào nhà thờ (CĐ Don Bosco hát lễ);
- 9/4/20: KỶ NIỆM CHÚA LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ: CĐ Don
Bosco hát lễ, SYC dẫn chầu chung 15 phút & CĐ Mân Côi phụ
trách Giờ Chầu VN,
- 10/4: 10AM Đàng Thánh Giá BMV—Thầy Đạt phụ trách mời
gọi tất cả tham dự & 5pm Suy Tôn Thánh Giá: CĐ Don Bosco.
- 11/4 8pm VỌNG PHỤC SINH: & CHÚA NHẬT PS Don Bosco.
- TĨNH TÂM LCTX: chiều 16,17 & 18/4/20 lúc 7pm Giảng &
Thánh lễ. Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót Chúa Nhật 19/4: 3pm
Suy tôn LCTX, 5pm Rước kiệu & Thánh Lễ: CĐ Mân Côi…
- LỄ CHO VIETCATHOLIC.NET Tối thứ Ba 17/3 lúc 7.30pm cha Thăng sẽ
dâng lễ CN 4 & Lễ Lá
Và 19/3 sau lễ thánh Giuse cho giáo xứ lúc 7.30pm cha Quảng sẽ dâng lễ
CN 5 (quay phim cho Vietcath)

Gospel John
4:5-15.19-26.39-42
Phúc Âm theo
Thánh Gioan
4:5-15.19-26.39-42

Lent
2020

CN 3 MÙA CHAY - NĂM A
Ý lễ: Bình an Như Ý
Lễ giỗ: Maria Hoàng Thị Nga,
Theresa Phạm Thị Chính, Tổ tiên
nội ngoại… & Các linh hồn mồ côi
TRƯỜNG THIÊN ÂN & SYC
Vì tình trạng dịch cúm Covid-19
đang lan tràn ở các nơi,
nên trường Thiên Ân và SYC sẽ
ngừng sinh hoạt kể từ Chúa nhật
22/3/20 cho tới học kỳ II
——————————————————————

THỪA TÁC VIÊN
TUẦN NÀY
TUẦN SAU
THÁNH THỂ

THÁNH THỂ

Tuấn, Bác
Nguyệt - Ngoan

Bác Quí,
Sơn & Lợi

ĐỌC SÁCH
Hạnh & Hải

ĐỌC SÁCH
An & Ngọc

THIRD SUNDAY OF LENT A
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Lent
2020

THÁNH LỄ

Đáp ca: Hôm nay ước gì
anh em nghe tiếng Chúa,
các ngươi đừng cứng lòng.
Xứng Trước Phúc Âm:
Lạy Chúa, Chúa thật là
Đấng cứu chuộc thế gian;
xin ban cho con nước hằng
sống, để con không còn
khát nữa.
DÂNG CÚNG TUẦN QUA
Tiền dâng cúng tuần qua:
$1,568.50 & Trong tổng số tiền
trên CĐ Việt đóng góp $472.25

Xin chaân thaønh caùm ôn

Niềm hy vọng ĐHY G Pell sẽ được trắng án nơi Tòa án tối cao
Sau hai ngày tranh cãi giữa luật sư đoàn biện hộ cho ĐHY và nhóm chánh án tòa án
Melbourne, Tòa án Tối cao Liên bang đã tập trung vào điểm then chốt là “khoảng thời
gian ĐHY George Pell dừng lại trước thềm của Nhà thờ thánh Patrick bao lâu như
một mấu chốt chính nhằm giải quyết bản án ĐHY”.
(Bài viết của ký giả Shannon Deery trong tờ Herald Sun của Melbourne số ra vào
13/3/2020).
Câu hỏi then chốt là ĐHY George Pell đã ở lại bao trước Nhà thờ Chính tòa thánh
Patrick để chào hỏi dân chúng sau thánh lễ?
Câu hỏi chưa được trả lời, nhưng nó được coi như là mấu chốt của cuộc tranh tụng
đưa tới việc Đức Hồng Y sẽ tiếp tục bị kết án hay được tha bổng và tự do.
Phần lớn Tòa tối cao Liên bang hôm nay (12/3/20) tập trung vào vấn đề mà luật sư
Bret Walker SC, biện hộ cho ĐHY cho rằng ngài thường xuyên dành ít là 10 phút trở
lên sau thánh lễ để chào hỏi giáo dân…
Luật sư Walker nói với tòa án nếu truyền thống này được nhìn nhận, thì những điều
tố giác ĐHY lạm dụng tính dục là điều không thể xảy ra!
Trong hơn bốn tiếng rưỡi, luật sư Walker đã nêu ra các lập luận kháng cáo cho ĐHY
Pell, các tranh luận về bằng chứng và các điểm lý luận về vụ án trước một đoàn 7
chánh án của tòa tối cao Liên bang.
Và tòa án vẫn tiếp tục xoay quanh tập tục của ĐHY Pell, hầu xem xét xem ngài có đủ
thời gian để thực hiện các hành vi phạm tội mà bồi thẩm đoàn của tòa án Melbourne
đã dùng mà kết án ngài!
ĐHY Pell bị kết tội tấn công tình dục hai cậu bé trong ca đoàn của nhà thờ chính tòa,
trong thời điểm ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Melbourne, vào những thập
niên 1990.
Trong lần kháng cáo đầu tiên tại Tòa án phúc thẩm Victoria, tòa đã quyết định y án,
trước những nỗ lực chứng minh ĐHY vô tội.
Hầu hết các thẩm phán của tòa thượng thẩm tiểu bang, thẩm phán tòa án tối cao
Anne Ferguson và chủ tịch của Tòa phúc thẩm Chris Maxwell, tái xác quyết lại lời kết
án của bồi thẩm đoàn mà y án ĐHY.

Nhưng luật sư Walker đã kiên quyết lập luận rằng bồi thẩm đoàn và chánh án đã sai
lầm khi nhìn nhận lời khai của một cá nhân tố giác ĐHY mà luận tội ĐHY; trong lúc
đó đã không nhìn tới các nhân chứng khác (gồm 20 nhân chứng) chứng minh là ĐHY
không thể lạm dụng trong một hoàn cảnh như cáo nhân đã tố cáo!
Theo các nguồn tin thân cận với ĐHY từ tòa án tối cao Liên bang thì khả năn lật
ngược lại bản án là điều khả thể. Giáo sư luật của Đại học Melbourne, tiến sĩ Jeremy
Gans cho biết ông đã tham dự các phiên tòa và ông không ngừng thách thức rằng
bản án của Tòa phúc thẩm Victoria có nhiều sai xót...
Phán quyết cuối cùng của Tòa án Liên bang có thể đưa ra bất cứ lúc nào, nhưng
cũng có thể phải chờ trong vài tháng…

Đức Thánh Cha Phanxicô đã soạn một lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ,
là Sức khỏe của các bệnh nhân, để cầu xin sự bảo vệ của Mẹ trong đại
dịch coronavirus.
Ngày Thứ Tư 11 tháng Ba đã được chọn là ngày ăn chay và cầu nguyện của
giáo phận Rôma trước đại dịch coronavirus. Đức Hồng Y Angelo De Donatis,
Giám quản Rôma, đã cử hành tại đền thánh Madonna del Divino Amore Đức Mẹ Tình yêu Chúa một thánh lễ đặc biệt cầu bình an cho giáo phận.
Kiên vững trong đức tin
Trong lời cầu nguyện của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô gọi Đức Maria là
Sức khỏe của các bệnh nhân, và nói thêm rằng Mẹ giữ vững đức tin khi đứng
dưới chân Thánh giá trong cuộc thương khó.
“Lạy Mẹ, là phần rỗi của người dân Rôma, Mẹ biết những gì chúng con đang
cần đến, và chúng con tin rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con những nhu cầu đó như tại [Tiệc Cưới] Cana thành Galilê xưa – để niềm vui và lễ hội có thể trở
lại sau thời điểm thử thách này.”
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chúng ta tìm nương náu dưới sự bảo vệ của
Đức Mẹ, vì biết rằng Mẹ sẽ giúp chúng ta tuân theo ý muốn của Chúa Cha.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình
của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và
niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con
cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân.
Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông trong
nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin
kiên vững.
Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ
biết điều chúng con cần và chúng con chắc
chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê,
niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết
vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo
chúng con.
Ngài là Đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và
Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua Thánh giá, đưa
chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của Mẹ.
Xin chớ chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử
thách, và thân lạy Đức Trinh nữ vinh hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát
chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.

