SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

GIAÙO XÖÙ THAÙNH
GIỜ CHẦU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: Mỗi Chúa
MARGARET
nhật lúc 3pm, sau đó ca đoàn Mân Côi tập hát trước và sau
MARY
lễ Chúa nhật 5pm. Liên lạc Trung 0418 334617
hay Loan 0455 500970 & HỘI MÂN CÔI: Thánh lễ mỗi
Thaùnh leã cuoái tuaàn
thứ Bảy đầu tháng lúc 7.15pm lần Chuỗi và Thánh lễ

ứ
Ñieän thoaïi: 9386 6522 & Email: BrunswickNorth@cam.org.au
Website: smmparish.net

Thöù baûy 6pm (Eng)
CURSILLO: Họp mỗi thứ Sáu đầu tháng lúc 7pm. Xin liên
Chuùa nhaät 9am (Eng)
lạc anh Long 0421 346638
10.30am (Italian)
Chuùa nhaät 5pm (Vieät) HỘI LÊGIÔ MARIAE: họp lúc 1.30 giờ chiều Chúa Nhật

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

tại phòng họp Thiên Ân và có thể tới gia đình đọc kinh giỗ
và dịp đặc biệt. Liên lạc chị Hải 0410 580481

Chủ tịch Ban Mục Vụ Việt Nam: Nguyễn Văn Dũng: 0423 747757
Hội phụ Huynh Học Sinh: Nguyễn Văn Cường 0422 358840

.

Thaùnh leã ngaøy thöôøng
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
Hay Ca đoàn phó Cẩm Yến 0418 889598

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG NGÀY TỚI
- KHAI GIẢNG NĂM HỌC: Trung Tâm Thiên Ân sẽ
bắt đầu xây dựng lại vào Học kỳ 2 nên các
chương trình vẫn được sinh họa bình thường tại
Trung tâm Thiên Ân cho hết Học kỳ I
- DẠY KÈM VÀ LỚP TIẾNG VIỆT & SINH HOẠT SYC: Thiên Ân
sẽ khai giảng dậy kèm Toán và Anh văn vào thứ Bảy 8/2/20
lúc 2 giờ & Các Lớp Tiếng Việt được khai giảng vào Chúa Nhật
9/2/2020 lúc 1 giờ cho tới 3.30pm sau đó các em sẽ sinh hoạt
- KHÓA PHÚC ÂN THÁNH MARCÔ: Nhằm hiểu biết them về
Thánh Kinh thánh Marcô, Phúc âm được dung trong Phụng vụ
năm nay, Cha Anthony Dũng và Anthony Quảng sẽ hướng dẫn
khóa—Xin liên lác AC Quang Oanh 0410 121895
- KHÁNH THÀNH Trung tâm Thánh mậu Lavang 22/2/20 tại
Keysborough, Thánh lễ ĐTGM Peter cử hành lúc 10.30Am.
- MÙA CHAY: Thứ TƯ LỄ TRO NGÀY 26/2/20 Lễ cho CĐ VIỆT
NAM lúc 7pm—Ngày Ăn Chay Kiêng thịt

Fifth Sunday in Ordinary Time
Year A
Chúa Nhật 5 Thường Niên
Năm A

CN 5 QUANH NĂM - NĂM A
Mới QĐ: Mathêu Trần Quốc Vương,
Maria &Trần Thị Bảy & Andy.
Lễ giỗ: Đaminh & Maria các Linh
hồn tổ tiên nội ngoại… & Các linh
hồn (ý chỉ của nhóm…)

CHÚC MỪNG

Tân Ban chấp hành Ca đoàn Don
Bosco và cám ơn ban chấp hành cũ
về những hy sinh đóng góp...

THỪA TÁC VIÊN
TUẦN NÀY
TUẦN SAU
THÁNH THỂ

THÁNH THỂ

Bác Quí
Trung & Thu

Sr Thùy Linh
David & Lan

ĐỌC SÁCH
Yến & Thái

ĐỌC SÁCH
Tiên & Tri

Fifth Sunday in Ordinary Time Year A
Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A
09/02/2020
Hùng Phương & Thanh Quảng
Thực hiện

THÁNH LỄ

Đáp ca: Trong u tối
người xuất hiện như sự
sáng soi kẻ lòng ngay.
Alleluia, Chúa phán:
"Ta là ánh sáng thế
gian; ai theo Ta sẽ
được ánh sáng ban sự
sống". Alleluia
DÂNG CÚNG TUẦN QUA
Tiền dâng cúng tuần qua:
$1,314.00 & Trong tổng số tiền
trên CĐ Việt đóng góp $521.45

Xin chaân thaønh caùm ôn

Ý chỉ cầu nguyện tháng Hai của Đức Thánh Cha: "Hãy
lắng nghe tiếng kêu cầu của người di cư".
Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm vừa qua đã phát đi một thông điệp
video nói lên ý cầu nguyện của ngài trong tháng Hai này là "Hãy lắng nghe
tiếng kêu cầu của người di cư" mà nhiều người trong số họ là nạn nhân của
nạn buôn người.
Đây là truyền thống hàng tháng, Đức Thánh Cha Phanxicô phát đi một thông
điệp video nói lên ý cầu nguyện của ngài.
Đây là toàn văn ý chỉ của Đức Thánh Cha:
Người di cư thường là nạn nhân của tội phạm buôn bán người.
Trong số các nguyên nhân khác, là nạn tham nhũng của những người sẵn
sàng làm bất cứ điều gì nhằm đem lại lợi ích tài chính cho họ!
Tiền kiếm được từ việc kinh doanh bỉ ổi, ngấm ngầm của họ chính là tiền
máu. Cha không phóng đại: lợi tức đó kiếm được bằng máu của người khác.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tiếng kêu than của những làn sóng di
cư, của những nạn nhân của tội phạm buôn bán người được lắng nghe và
đáp trả...
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cho công cuộc Tông đồ cầu nguyện được
phát sóng qua "Video của Đức Thánh Cha" để phổ biến cho toàn thể Giáo hội
ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố mà nhân
loại đang phải đối diện.

ĐTC tặng 600,000 khẩu trang y tế cho
Trung Quốc giữa lúc có tin giá khẩu trang
tăng phi mã tại Á Châu
Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng 600,000 khẩu
trang y tế cho thành phố Vũ Hán (Wuhan - 武汉) và 2 thành phố khác của
Trung Quốc để chống lại dịch coronavirus đang lan rộng ở nước này. Kể từ
ngày 27 tháng Giêng, bốn lô khẩu trang y tế đã được nhà thuốc Vatican và
cộng đồng Công Giáo người Hoa ở Ý lùng mua trên thị trường. China Southern Airlines đã chịu trách nhiệm vận chuyển miễn phí những lô hàng này đến
Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc (Hubei - 湖北), là tâm chấn của dịch bệnh, cũng
như đến Chiết Giang (Zhejiang - 浙江) và Phúc Kiến (Fujian - 福建).
Diễn biến này đã xảy ra trong bối cảnh các tin tức cho biết giá khẩu trang y tế
tại hầu hết các nước Á Châu đã gia tăng một cách phi mã. Bên cạnh đó, còn
có tình trạng hàng giả, hàng không đúng tiêu chuẩn có đeo cũng vô ích. Tại
Trung Quốc còn có tình trạng giành giật, thậm chí đánh nhau để giành mua
cho được các loại khẩu trang y tế. Dân chúng tại Hoa Lục còn được nhắc
nhở cắt bỏ các khẩu trang y tế đã dùng để tránh tình trạng các khẩu trang
này được mang bán lại cho người khác.

Làn sóng phẫn nộ sau cái chết
cuả vị bác sĩ anh hùng coronavirus Li Wenliang
Bắc Kinh (AsiaNews) – Ông Li
Wenliang vị bác sĩ đầu tiên ở Vũ Hán
đã đưa ra cảnh báo về coronavirus và
bị cảnh sát bịt miệng, nay đã chết
trong bệnh viện sau khi bị lây bệnh từ
bệnh nhân. Cái chết của ông – bị cảnh
sát dìm đi không cho phát tin ra, mãi
sau đó lại được truyền thông nhà nước thừa nhận - đang gây ra những
bình luận dữ dội trên mạng, và một số đã được lộ ra ngoài dù cho cảnh sát
mạng đang cố gắng xoá bỏ chúng trên mạng.
Tháng 12 năm ngoái, người bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi đã gửi một tin nhắn
cho các đồng nghiệp để cảnh báo họ về một loại virus tương tự như của
Sars. Nhưng cảnh sát internet đã ngay lập tức can thiệp và cáo buộc ông
là "tung tin đồn thất thiệt" gây rối trật tự công cộng. Sau đó, ông đã bị lây
nhiễm virus và được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Bức ảnh
bên cạnh là một bức ảnh "selfie" mà ông đã đăng trên mạng xã hội. Theo
một số tin, thì ông Lý đã kết hôn và bà vợ sắp sinh một đứa con trai vào
tháng Sáu.
Cái chết của ông đã gây ra một loạt các bình luận ca ngợi ông Lý là một
"vị anh hùng dân tộc", đã hy sinh mạng sống cho người dân, trái ngược với
"các thủ lĩnh phì nộm", đã ém nhẹm tin tức về virus hơn 40 ngày, chỉ quan
tâm đến việc duy trì "sự ổn định" và quyền lực của họ.
Có bài khác kêu gọi nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do báo chí, cho
rằng chính sự thiếu sót này đã dẫn đến dịch bệnh. Và một số khác yêu cầu
chính quyền Vũ Hán phải đưa ra lời xin lỗi với ông Li Wenliang.
Chính quyền Vũ Hán đã đưa ra lời bình luận, nhưng chỉ nói rằng họ "lấy
làm tiếc" (sorry) về cái chết của bác sĩ. Còn chính phủ trung ương thì đang
bận rộn "cân nhắc" các tin tức về cái chết của ông.
Tin về cái chết của Li Wenliang xuất hiện vào khoảng 9h30 tối ngày hôm
qua, được các phương tiện truyền thông của Đảng, Thời báo Hoàn cầu và
Nhân dân Nhật báo đưa tin. Nhưng nhiều giờ sau đó, những tin này đã bị
hủy, nói rằng Li Wenliang thực sự vẫn được điều trị đặc biệt. Các nhà báo
và bác sĩ nói rằng các thành viên của chính phủ đã đến bệnh viện, buộc
mọi người phải thay đổi bài đăng của họ, rằng ông bác sĩ vẫn còn sống.
Nhưng vào 3 giờ sáng sau đó, các bác sĩ thông báo ông đã qua đời.
Trong khi đó thì tình hình ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Vào lúc
10 giờ sáng nay, số liệu chính thức cho thấy tử vong do coronavirus gây ra
đã tăng lên 637; có 31211 trường hợp nhiễm trùng; 26369 trường hợp
nghi ngờ.

