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

Chúa Nhật 6
Thường Niên
Năm A

Sixth Sunday
in Ordinary Time
Year A

Gospel
Matthew
5:17-37
Phúc Âm theo
Thánh Mát-thêu
5:17-37

16/02/2020
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG NGÀY TỚI
- DẠY KÈM VÀ LỚP TIẾNG VIỆT & SINH HOẠT SYC: thứ Bảy từ
2—4 giờ & Chúa Nhật từ 1 giờ cho tới 3.30pm và sinh hoạt SYC
- KHÓA PHÚC ÂN THÁNH MARCÔ: Nhằm do Cha Anthony Dũng
và Anthony Quảng sẽ hướng dẫn khóa - Liên lạc AC Quang
Oanh 0410 121895 để ghi danh.
- MÙA CHAY: Thứ TƯ LỄ TRO NGÀY 26/2/20 Lễ cho CĐ VIỆT
NAM lúc 7pm CĐ Don Bosco hát lễ — Ăn Chay Kiêng thịt
- TUẦN THÁNH: 5/4/20 LỄ LÁ: Lễ 5pm Làm phép và Kiệu Lá
(CĐ Don Bosco);
- 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 -anh Dũng phụ trách mời
gọi tất cả tham dự & 5pm Suy Tôn Thánh Giá: CĐ Don Bosco,
— 11/4 VỌNG PHỤC SINH: CĐ Don Bosco & CHÚA NHẬT PS CĐ
Don Bosco; LỄ LCTX 19/4: kiệu & Lễ: CĐ Mân Côi.

CN 6 QUANH NĂM - NĂM A
Mới QĐ: Mathêu Trần Quốc Vương,
Maria &Trần Thị Bảy & Andy.
Lễ giỗ: 2 Maria, Giuse, Phaolô, Các
Linh hồn tổ tiên nội ngoại… & Các
linh hồn mồ côi (ý chỉ của nhóm…)
——————————————————————-

- KHÁNH THÀNH Trung tâm
Thánh mậu Lavang 22/2/20
tại Keysborough, do ĐTGM
Peter cử hành lúc 10.30Am.

THỪA TÁC VIÊN
TUẦN NÀY
TUẦN SAU
THÁNH THỂ

THÁNH THỂ

Sr Thùy Linh
David & Lan

Quang Oanh
& Thanh

ĐỌC SÁCH
Tiên & Tri

ĐỌC SÁCH
Hoài & Quân

THÁNH LỄ

Đáp ca: Phúc thay cho
những người tiến thân
trong pháp luật của
Người.
Alleluia, Lạy Chúa, xin
hãy nói, vì tôi tớ Chúa
đang nghe; Chúa có lời
ban sự sống đời đời.

Alleluia

DÂNG CÚNG TUẦN QUA
Tiền dâng cúng tuần qua:
$1,448.70 & Trong tổng số tiền
trên CĐ Việt đóng góp $467.60

Xin chaân thaønh caùm ôn

Đại hội Giáo dục Toàn cầu sẽ diễn ra tại Vatican vào mùa Xuân tới
Một sự kiện kéo dài hai ngày tại Vatican sẽ được khai mở với chủ đề “Đại hội
Giáo dục Toàn cầu” sẽ diễn ra vào mùa xuân tới nhằm liên kết toàn cầu xây
dựng tương lai cho nhân loại và cho ngôi nhà chung của chúng ta.
(Linda Bordoni – Tin Vatican)
Đại hội Giáo dục Toàn cầu là một sáng kiến, được thúc đẩy bởi Tòa thánh và
Đức Thánh Cha Phanxicô, kêu mời các nhà lãnh đạo các tôn giáo toàn cầu,
các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân đạo cũng như đại diện tất cả các tổ
chức xã hội dân sự hướng về tương lai nhân loại bằng vượt lên trên những
thiển cận cá nhân hầu cùng nhau xây dựng tương lai và chăm sóc cho hành
tinh chúng ta đang sinh sống...
Đại hội sẽ diễn ra khi nào và ở đâu?
Đại hội sẽ được khai mạc vào ngày là 14 tháng 5 năm 2020, và địa điểm là
Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời mời trong một thông điệp được
phát tán đi vào tháng 9 năm 2019, trong đó ngài nói: Chưa bao giờ chúng ta
cần phải hợp nhất những nỗ lực của chúng ta trong một liên đới giáo dục
rộng lớn, để kết tụ những nỗ lực cá nhân vượt qua những chia rẽ và đối
kháng, mà dựng xây những mối quan hệ vì lợi ích chung của một nhân loại
đại đồng rộng lớn.
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông Thư ‘Laudatio Sì’ của Đức Thánh Cha Phanxicô được phát hành tiếp theo sau là một loạt các cuộc hội thảo chuyên đề đã
được tổ chức liên quan đến nhân quyền, xây dựng hòa bình, đối thoại liên
tôn cũng như các vấn đề liên quan trực tiếp về Hiệp ước giáo dục.
'Giáo dục’, một thế giới được thu gọn
Học viện Khoa học Xã hội Giáo hoàng mới tổ chức vào ngày 6 và 7 tháng 2
này với chủ đề “Giáo dục, một thế giới được thu gọn’’.
Cuộc hội thảo đa dạng này thu hút nhiều tham dự viên bất luận nam hay nữ,
những người giầu kinh nghiệm trong tất cả các cấp bậc của ngành giáo dục
tại các nước đang phát triển cũng như các quốc gia giàu có. Các bài tham
luận tập trung vào cách làm sao cho việc giáo dục trong các trường sở được
nhân bản và công bằng hơn, hấp dẫn và hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với
nhu cầu khác biệt của các nền kinh tế và xã hội trên thế giới.
Đại hội được xem như là một hứa hẹn tương lai của một nền công nghệ tiếp
cận và thu hút trẻ em hiện có ít hoặc chưa có cơ hội học hành và giải quyết
các bất bình đẳng ngày càng tăng, cũng như nạn biến đổi khí hậu qua việc
giáo dục như là công cụ để gây ý thức và bảo tồn hành tinh ta đang sống...
Đầu tư vào tài năng của tất cả
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích, Giáo dục toàn cầu là một nền
giáo dục trực tuyến, một hiệp ước giáo dục nhằm đầu tư tài năng của mọi
người, để nâng cao nhận thức và tạo ra một trào lưu trách nhiệm vì lợi ích
chung của nhân loại, bắt đầu từ những người trẻ và luôn luôn đặt con người
là trọng tâm.
Cuối cùng, để liên minh tăng góp tình huynh đệ không phân biệt đối xử như
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: bước đầu tiên là xây dựng lòng
can đảm biết đặt con người là trọng tâm.

Tòa Thượng thẩm Liên bang sẽ
mở phiên tòa tái xử án của Đức
Hồng Y George Pell vào tháng
tới, nhưng ĐHY không được
tham dự phiên tòa.
Theo tin từ News.com.au ngày 13
tháng 2 năm 2020 công bố lúc
11:42 đêm thì ĐHY George Pell sẽ
vắng mặt trong phiên tái xử trường hợp lạm dụng tính dục của
Ngài, với hy vọng ngài sẽ được minh oan và trắng án!
ĐHY đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu ca viên trong ca
đoàn của nhà thờ chính tòa khi ngài là Tổng giám mục Giáo phận
Melbourne vào những năm 1990.
Ngài bị kết án về tội xâm nhập tình dục đối với một ca viên dưới 16
tuổi và bốn cáo buộc về những chuyện xàm xỡ sờ mó với một ca
viên khác dưới 16 tuổi.
ĐHY đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Tiểu bang Victoria nhưng ngài
đã bị Tòa án phúc thẩm Victoria bác bỏ với một phán quyết 2/1…
ĐHY đã bị ngồi tù gần một năm nay! ĐHY vẫn cương quyết mình vô
tội và đã kháng cáo lên Tòa Thượng Thẩm Liên bang. Tòa Thượng
thẩm Liên bang đã chấp nhận mở lại vụ án của ngài và phiên tòa sẽ
được khai mở tại Canberra vào tháng tới, nhưng ĐHY sẽ vắng mặt,
không được tham dự!
Không giống như các tòa án khác, Tòa án Thương thẩm Liên bang
sẽ không cung cấp video viễn liên tới nhà tù. Phiên điều trần cũng
sẽ không được trực tiếp truyền hình như bất kỳ tòa án nào! Có
nghĩa là ai muốn theo dõi phiên điều trần phải tham dự trực tiếp…
ĐHY Pell bày tỏ nỗi thất vọng vì ngài sẽ không được trực diện phiên
tòa kháng cáo của mình.
Giáo sư Jeremy Gans, giảng dậy luật tại Đại học Melbourne, cho
biết hầu hết các phiên điều trần của Tòa án Thượng thẩm được tổ
chức tại Canberra, và vấn đề đáng tiếc là các tù nhân không được
tham dự!
Nhưng ông cho hay tòa án thường sẽ công bố đầy đủ diễn tiến của
phiên tòa qua các video trên trang web của toa, vì vậy, nếu được
phép của ban quản trị nhà tù, ĐHY Pell có thể xem hết các diễn tiến
của phiên tòa tái xét về ngài…
Chúng ta cầu nguyện cho công lý được sáng tỏ và thể hiện hầu
minh oan cho ĐHY như Ngài vẫn xác quyết là vô tội và như một số
chuyên viên báo giới và luật pháp xác tín là ĐHY vô tội, Ngài là một
con chiên tế thần trước làn sóng truyền thông, vì ngài đã chống đối
và lên tiếng mạnh mẽ tố giác những trào lưu vô luân như: đồng tính
luyến ái, phá thai và tự do luyến ái…

