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

CHẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: Chúa nhật
lúc 3pm Chầu LCTX—Ca đoàn Mân Côi phụ
trách.
HỘI LÊGIÔ MARIAE: họp lúc 1.30 giờ chiều
Chúa Nhật tại phòng Studio 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.
TĨNH TÂM MÙA VỌNG: Thứ Tư 15/12 lúc 7pm, quí cha sẽ
giúp giải tội & 18/12 SYC mừng Giáng sinh KKK
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).
ĐẦU NĂM 1/1/22 7PM lần Chuỗi & Thánh lễ (CĐ Don Bosco)
LỄ DON BOSCO 6.30PM 30/1/22 Lễ GĐ Salesian (CĐ DB)
TẾT TÂN SỬU 2022: Giao thừa 31/1/22 - 8pm: CĐ Don Bosco
Đầu năm 1/2/22 - 7pm lễ cầu bình an: CĐ Mân Côi
Kính nhớ Tổ tiên 2/2/22 - 7pm: CĐ Don Bosco
Thánh hóa Công việc 3/2/22 - 7pm: CĐ Mân Côi

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

Chúa Nhật III
Mùa Vọng Năm C

3rd Sunday
of Advent - Year C

Đáp ca: Dân Xi-on, hãy mừng
rỡ reo hò, vì giữa ngươi,
Đức Thánh của Ítraen quả
thật là vĩ đại!
Alleluia, Thần Khí Chúa ngự
trên tôi, sai tôi đi loan báo
Tin Mừng cho kẻ nghèo
hèn. Alleluia

SỬA SOẠN HANG ĐÁ VÀ
NHÀ THỜ
Giáo xứ chân thành cám ơn anh chị
em đã hy sinh thời giờ làm hang đá
và công tác thánh đường để mừng
Đại lễ Giáng Sinh 2021.

12 /12/ 2021

Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C
MQĐ: Mai Hạc Phạm Thị Hòa (VN)
Giuse Lê Văn Kế (VN 5/1123/1/22) Rosa Maria Phạm Kiên
Trinh (Úc 3/22), Anna Nguyễn Thị
Báu (Úc).
Lễ giỗ: Maria Hoàng Thị trông
(12/21), Joan Kim, Theresa Phạm Thị
Chính, Antôn Đoàn Đào Anna Bích
Hồng, Vincentê Vũ Đình Tín, Micae
Lâm Văn Hai, Các Linh Hồn tiên nhân
nội ngoại, Tạ ơn Chúa & Mẹ Maria
và bình an như ý
———————————Tạ ơn 40 thành hôn của AC Hướng Lê.

Đức Tổng Giám Mục Aldo Giordano, vừa mới được bổ
nhiệm vào đầu năm nay làm Sứ thần Tòa thánh tại Liên
Hiệp Âu Châu, đã qua đời ngày 2 tháng 12 tại Leuven,
Bỉ, nơi ngài đã phải nhập viện vì COVID-19.
Theo Vatican News, tình trạng của vị giám mục 67 tuổi người Ý đã
trở nên tồi tệ hơn trong vài tuần qua và ngài đang được điều trị
trong phòng chăm sóc đặc biệt thì qua đời.
Đức Cha Giordano đã làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela trong
tám năm và, trong một tuyên bố, hội đồng giám mục Venezuela đã
thương tiếc cái chết của ngài và gọi ngài là một tôi tớ “thân thiết và
huynh đệ” của Giáo Hội.
Các giám mục cho biết Đức Tổng Giám Mục Giordano đã chiến đấu
với COVID-19 kể từ tuần đầu tiên của tháng Mười.
Trước khi lâm bệnh, Đức Tổng Giám Mục nằm trong số những người
đã cử hành thánh lễ cuối cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại đền
thánh Đức Mẹ Bảy Sự Sầu Bi ở Sastin, Slovakia, ngày 15 tháng 9.
Một số giám mục, bao gồm cả Hồng Y người Ý Angelo Bagnasco,
chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Âu, đã được chẩn đoán mắc bệnh
COVID-19 sau khi tham dự thánh lễ này.

Hội đồng Giám mục Venezuela đã tưởng nhớ Đức Tổng Giám Mục
Giordano như một người coi mình là “một trong những người dân
Venezuela”.
“Trong nhiều dịp, ngài đã kể một giai thoại rằng, trước khi đến Venezuela, ngài đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô ngài nên đóng gói
những gì trong vali” cho công việc của mình tại quốc gia Mỹ Châu
Latinh này.
“Và ngài chia sẻ rằng câu trả lời của Đức Giáo Hoàng là “hãy đóng
gói rất nhiều sự hài hước và niềm vui trong vali của bạn,” và ngài
trả lời rằng ngài sẽ vâng lời và ngài đã làm như vậy.”

Tân Hoa xã đưa tin, Tập Cận Bình muốn cải thiện “dân chủ hóa” việc
điều hành các tôn giáo. Chủ tịch Trung Quốc phát biểu cuối tuần qua tại
một hội nghị tôn giáo quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc
kể từ năm 2016.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh về dân chủ của Joe Biden từ 9 đến 10 tháng 12,
ông Tập tiếp tục che giấu các chính sách của chế độ bằng những cạm bẫy dân chủ,
xuyên tạc các thuật ngữ để áp dụng trong nước ý nghĩa thực sự của thuật ngữ “dân
chủ”.
“Dân chủ hóa” việc điều hành các tôn giáo không gì khác hơn là sự đàn áp lớn hơn
đối với các tôn giáo bởi chế độ Cộng sản. Trước hết, nó có ý nghĩa là hàng giáo
phẩm phải chia bớt quyền hạn cho các nhóm giáo dân, thực tế là bọn giáo gian được
cài vào để khống chế các tôn giáo.
Ngoài ra, ông Tập cho biết đất nước sẽ thúc đẩy hơn nữa việc “Trung quốc hóa” tôn
giáo, là một quá trình được chính thức triển khai vào năm 2015, bao gồm cả việc kiểm
soát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo trực tuyến.
Ông Tập lưu ý rằng các hoạt động tôn giáo phải tuân thủ pháp luật và không can thiệp
vào các hoạt động hành chính, tư pháp và giáo dục của nhà nước cũng như đời sống
xã hội của đất nước.
Đây thực ra chính là thực tại dân chủ của Trung Quốc vì các quyết định chính của đất
nước được đưa ra bởi nhóm bảy người, cụ thể là các thành viên không được bầu của
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, với một nhân vật chi
phối tất cả là đại đế Tập Cận Bình, tổng bí thư Đảng.
Phát biểu cuối tuần qua tại một hội nghị tôn giáo do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ
trì, ông Tập giải thích rằng các tôn giáo phải thích ứng với thực tế rằng Trung Quốc là
một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Theo nhà lãnh đạo tối cao, quần chúng tín hữu phải đoàn kết xung quanh Đảng và
chính quyền, từ chối mọi ảnh hưởng của nước ngoài.
Vào tháng Hai, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Các vấn đề Tôn giáo đã ban hành các
quy tắc hành chính công khai đối với các nhân viên tôn giáo, về cách quản lý các
thành viên của hàng giáo phẩm, tức là các nhà sư, các linh mục, giám mục, v.v.

Sinh tại Cuneo, bên Ý, ngài từng là quan sát viên thường trực của
Vatican tại Liên Hiệp Âu Châu. Năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô
đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Giordano kế vị Đức Tổng Giám
Mục Pietro Parolin khi đó làm Sứ thần Tòa thánh tại Venezuela.

Vào tháng 2 năm 2018, UBND xã đã thông qua các quy định mới về hoạt động tôn
giáo, theo đó các nhân viên tôn giáo chỉ có thể thực hiện chức năng của mình nếu họ
là thành viên của các cơ quan chính thức và chịu sự điều động của UBND xã.

Vào tháng 5, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm ngài làm sứ thần Tòa
thánh tại Liên Hiệp Âu Châu.

Đối với Giáo Hội Công Giáo, Thỏa thuận Trung-Vatican 2018 về việc bổ nhiệm giám
mục, được gia hạn vào tháng 10 năm 2020, vẫn chưa ngăn chặn được việc đàn áp
các quan chức và thành viên của Giáo hội, đặc biệt là trong các cộng đồng thầm lặng.

