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
THAM DỰ LỄ MÙA COVID: Xin quí vị đeo khẩu trang, xin quí
vị scan bằng chụp hình QR Code như chính phủ đòi buộc
TRƯỜNG THIÊN ÂN & SYC: Các em sẽ đi học lại vào Chúa
Nhật 18/7/2021 tới Chúa Nhật 12/9/2021 và ngày Chúa
Nhật 12/9 – Trung Thu Văn nghệ và rước đèn Trung thu 6pm
XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU: Xin liên lạc sơ
Thùy-Linh 0412 254857
& THÊM XỨC 15/8/2021 lễ 10.30am, xin liên
lạc sơ Thùy-Linh 0412 254857.
NGÀY THÂN HỮU DON BOSCO: Thứ Bẩy
18/9/2021 3pm tại trường Salesian College Chadstone.
KHÁNH THÀNH ĐÀI ĐỨC MẸ: Chúng ta hy vọng sẽ hoàn tất
tượng đài trong tháng Bảy, tượng đang trên đường tầu tới
Úc. Dự định khanh thành vào CN 9/10/2021 lễ lúc 12pm.

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
Đáp ca: Hãy nghiệm xem
Chúa tốt lành biết mấy.
Alleluia, Chúa nói:
Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Ai ăn bánh này,
sẽ được sống muôn đời.
Alleluia
CẦU NGUYỆN
Chúng ta hiệp thông cùng
nhau cầu nguyện cho cơn
đại dịch mau qua để chúng
ta có thể qui tụ hiệp thông
Thánh lễ và cùng nhau sinh
hoạt trong cộng đoàn.
Hy vọng lệnh phong tỏa sẽ
được rỡ bỏ vào thứ Năm
tuần này để các em được
lãnh nhận Bí tích Thêm Xức
vào Chúa nhật 15/8 như
chương trình đã dịnh

Chúa Nhật 19
Thường Niên
Năm B

19th Sunday
in Ordinary
Time - Year B

8/08/2021
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM
MQĐ: Phaolô Nguyễn Đăng Khiêm 100
(Úc), Têrêsa Huỳnh Thị Hương (VN),
Phêrô Nguyễn Ngọc Bảo (Úc);
Lễ giỗ: Vincent Nguyễn Đức Hòa (2
năm) Anna Nguyễn Thị Mười (1 năm),
Giuse Hà, Catarina Đạo, Phêrô Phùng,
Vincentê Đình Tín, Đaminh Ngọc Bích,
Anton Đoàn Đào, Anna Bích Hồng,
Teresa Chính, Ông bà Tổ tiên & các
Linh Hồn; Tạ ơn & Bình an như ý...

Chia buồn

Với Hưng-Xuân và tang quyến trong
biến cố Chúa gọi ông bố về với Chúa.

TẬP CẨM BÌNH MỐI LO MỚI CỦA THẾ GIỚI
Việc Trung Quốc xây dựng một mạng lưới hầm chứa mới để phóng
đầu đạn hạt nhân, được Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tiết lộ trong
tuần này, cho thấy sự gia tốc của cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử
do chế độ của Chủ tịch Tập Cận Bình phát động và nhấn mạnh nhu
cầu cấp thiết phải đưa Bắc Kinh vào các cơ chế quốc tế liên quan đến
việc ngăn chặn và giải trừ quân bị, trong đó cho đến nay chỉ có Hoa
Kỳ và Nga là những nước được coi là cường quốc hạt nhân lớn có
khả năng hủy diệt thế giới.
Nó không phải là dữ liệu đáng lo ngại duy nhất. Một cuộc điều tra
khác của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân của
James Martin đã tiết lộ việc xây dựng 119 hầm chứa khác trên một
vùng sa mạc của Trung Quốc. Theo ước tính hiện tại số lượng các các
đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc là từ 200 đến 350; vẫn thấp hơn
nhiều so với khoảng 4,000 đầu đạn nguyên tử được lưu trữ ở Hoa Kỳ
và Nga. Tuy nhiên, rõ ràng là Bắc Kinh đang đầu tư các tài nguyên
đáng kể để kho vũ khí hạt nhân của nước này có một bước nhảy vọt
đáng kể về phẩm và về lượng, với khát vọng không thể phủ nhận là
có một tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Trung Quốc đã là một cường quốc toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, và
ngày càng trở nên một nhân tố quyết định tương lai thế giới; và giờ
đây Tập Cận Bình đã quyết định đặt kho vũ khí hạt nhân của mình
ngang hàng với hai cường quốc nguyên tử khác. Ngoài thực tế là việc
phổ biến vũ khí hạt nhân không bao giờ có thể mang lại kết quả tích
cực, thì hành động kích động mạnh mẽ của tác nhân thứ ba trong
kịch bản đáng lo âu này này khiến cộng đồng quốc tế cần phải cấu
hình lại hệ thống các hiệp ước nhằm kiểm soát và bảo đảm an ninh
thế giới cho đến nay đã ngăn chặn sự hủy diệt hành tinh chúng ta.
Cần phải làm cho Trung Quốc thấy rằng việc chấp nhận và tham gia
vào các cơ chế này là điều cần thiết bởi vì điều chắc chắn duy nhất
mà chúng ta có về một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu là tất cả
chúng ta sẽ là những kẻ thua cuộc.

Khóa 1:: Địa điểm: Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang,
225 Hutton Road, Keysborough Vic 3173
Thời gian:
Thứ Bảy ngày 21/08/2021
TTV Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa: 9:00am – 11:30am
Ăn trưa & nghỉ giải lao:
11:30am – 12:30pm
TTV Đọc Sách:
12:30pm – 2:45pm
Khóa 2: Địa điểm: Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm,
85 – 95 Mt. Alexander Road, Flemington Vic 3031
Thời gian:
Thứ Bảy ngày 28/08/2021
TTV Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa: 9:30am – 12:00pm
Ăn trưa & nghỉ giải lao:
12:00pm – 1:00pm
TTV Đọc Sách:
1:00pm – 3:30pm

Anh chị em muốn tham dự xin cho cha Quảng
hay Ban Mục vụ biết để ghi danh
—————————————————————————————

YỂM TRỢ HỘI ĐỒNG GIÁM VIỆT NAM TRƯỚC NẠN DỊCH
Trương Mục Cộng Động Cộng Giáộ Việt Nám TGP Mệlbộụrnệ:
Tên Trương Mục: Việtnámệsệ Cáthộlic Cộmmụnity –
Mệlbộụrnệ BSB: 063217 & Account Number: 10455074
————————————————————————————————– Nhà Lưu Trú Bệnh Nhân của Hội dòng Gioan Thiên Chúa – biện thánh
khụ cách ly chộ các nám nư tụ sĩ thiện ngụyện giáộ phán Xụán Lộc.
- đá cộ một “Bệ-tá-ni-á thơi Cộvid”, một “chộn vệ yệụ thương” chộ các tụ sĩ
thiện ngụyện tái Dộng thánh Giộán Thiện Chụá, nơi Nhá Lưụ Trụ Bệnh
Nhán;
- đá cộ một khụ cách ly báộ đám hiệụ náng phộng chộng dich bệnh vá
cụng lá nơi ly tương đệ các tụ sĩ thiện ngụyện cộ thệ thưc hiện lơi khụyện
cụá Tháy Giệsụ sáụ thơi gián phục vụ: các cộn háy váộ nơi tĩnh láng đệ
nghĩ ngơi vá ơ lái vơi Tháy;
- đá cộ việc trộ sinh vá tộá ngát hương Hộá Nhán ái - Yệụ thương – Phục
vụ trộng vươn thiệng Dộng thánh Giộán Thiện Chụá.
Mội việc chụán bi - độn độán đện trụ ngụ tái Khụ cách ly - Dộng thánh Giộán Thiện Chụá đá đươc hộán tát khi bộng chiệụ đá ngá. Mội ngươi đệụ
thám mệt, nhưng tát cá đệụ vụi vĩ đá nệm hương đươc hương thơm ngột
ngáộ cụá Hộá Nhán ái - Yệụ thương – Phục vụ, vá nhát lá: đá đươc tháy
một “Bệ-tá-ni-á thơi Cộvid”, một “chộn vệ yệụ thương” tái vụng đát Dộng
thánh Giộán Thiện Chụá, giưá lộng Giáộ xư Thánh Tám - Xụán Lộc.

