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BÀI ĐỌC I                                                                                                 Cv 1, 1-11       
Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. 

 

Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ. 

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc 

Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước 

lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn 

nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là 

Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra 

nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các 

Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng 

phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 

đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ 

chịu phép rửa trong Thánh Thần.”  

 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải 

bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” Người đáp: “Anh em 

không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em 

sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ 

anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, 

Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”  

 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện 

lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm 

đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng 

bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, 

Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã 

thấy Người lên trời.” 

 Đó là Lời Chúa. 

 

 

ĐÁP CA:                   Tv 46,2-3.6-7.8-9  

Người đọc: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội 

tiếng tù và./ 

 

Chung: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng 

tù và./ 

 

Người đọc: Vỗ tay đi nào,/ muôn dân hỡi!/ Mừng Thiên Chúa,/ hãy cất tiếng hò reo!/ 

Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao,/ Đấng khả uý,/ là Vua Cả thống trị khắp địa cầu./ 

 

Chung: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng 

tù và./ 

 



Người đọc: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng 

tù và./ Hãy đàn ca,/ đàn ca lên mừng Thiên Chúa,/ đàn ca lên nào,/ đàn ca nữa kính 

Vua ta!/ 

 

Chung: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng 

tù và./ 

 

Người đọc: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,/ hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt 

mỹ./ Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,/ Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả. 

 

Chung: Thiên Chúa ngự lên,/ rộn rã tiếng hò reo,/ Chúa ngự lên,/ vang dội tiếng 

tù và./ 

 

 

BÀI ĐỌC II                                                                                            Ep 1, 17-23 
Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời. 

 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 

Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, 

Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận 

biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh 

em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú 

anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi 

thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà 

Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và 

đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi 

quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới 

hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-

tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, 

là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.  

Đó là Lời Chúa. 

 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                    Mt 28,19a.20b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a./ Chúa nói:/ “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân./ Và 

đây,/ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”/ Ha-lê-lui-a./  

 

 

TIN MỪNG                                                                                           Mc 16, 15-20 
Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 

 

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em 

hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và 

chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu 



lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được 

những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng 

chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được 

mạnh khoẻ.”  

 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn 

các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và 

dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

Đó là Lời Chúa. 

 
 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Anh chị em thân mến, 

     Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô trên dương thế đã 

hoàn thành. Bây giờ Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha. Như sách Công Vụ Tông Đồ 

mô tả, Chúa Giêsu Kitô được cất nhắc lên trời “ngay trước mắt các Tông Đồ, và có 

đám mây quyện lấy Ngài khiến các ông không còn thấy Ngài nữa” (Cv 1:9).  

      Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài bỏ rơi các Tông Đồ, nhưng ngài đi 

vào một cách thế hiện diện mới. Trước đây, trong thân phận làm người, Chúa Giêsu 

Kitô hiện trong thân xác hữu hình trước mặt các môn đệ. Lối hiện diện này giới hạn, 

vì không thể hiện diện cùng một lúc cho tất cả mọi người. Nhưng sau khi Phục Sinh, 

Ngài đi vào lối hiện diện mới, không bị ràng buộc bởi định luật vật lý. Ngài hiện ra 

và ở lại với các môn đệ để an ủi nâng đỡ và dạy dỗ họ bốn mươi ngày trước khi từ 

giã họ (Cv 1:3). Khi rời xa họ, Ngài nói với họ là Ngài sẽ ở với họ mọi ngày cho đến 

tận thế. Ngài sẽ hiện diện không theo kiểu thân xác nữa nhưng bằng tinh thần. 

      Trước khi lên trời, Chúa Giêsu trao phó cho các Tông Đồ sứ vụ rao giảng Tin 

Mừng. Tin Mừng hiểu theo hai nghĩa. Theo nghĩa thứ nhất, Tin Mừng là những gì 

Chúa Giêsu dạy dỗ, bởi vì giáo huấn của Chúa sẽ đem lại cho người tín hữu ơn cứu 

độ. Theo nghĩa thứ hai, Tin Mừng là những điều liên quan đến chính Chúa Giêsu 

Kitô. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là hiện thân về tình yêu của Thiên Chúa. Chính Ngài 

đã cứu chuộc loài người. Vì vậy, biết về Chúa Giêsu Kitô và tin vào Ngài là điều cần 

thiết cho ơn cứu độ. 

       Lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô như sau: “Anh em hãy đi khắp tứ phương 

thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được 

cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16: 15-16). Trước đây Chúa Giêsu 

Kitô chỉ nhắm vào các con chiên lạc nhà Ít ra en, thì nay Chúa sai các môn đệ đi đến 

tận cùng thế giới để rao giảng. Thật vậy, ơn cứu độ là cho tất cả mọi người chứ 

không chỉ dành cho một nhóm. Các Tông Đồ đã thực hiện sứ vụ đó, và Giáo Hội 

tiếp tục công việc của các Tông Đồ qua bao thời đại. 

      Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc nhở chúng ta một vài điều. Việc Chúa Giêsu Kitô 

lên trời đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài đi trước là để dọn chỗ cho mỗi 

người chúng ta. Nơi Ngài đi, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đến, khi chúng 

ta chấm dứt cuộc sống trần thế. Như vậy, cuộc sống của chúng ta không phải là một 

cuộc hành trình vô định, nhưng là cuộc hành trình có mục đích rõ rệt và chắc chắn. 

Trong niềm hy vọng đó, chúng ta cũng tin rằng những người thân yêu của chúng ta 



đã ra đi trước chúng ta đều đang ở vào cuộc sống mới. Một ngày nào đó, chúng ta 

cũng sẽ đoàn tụ với họ trên Thiên Đàng. 

       Chúa Giêsu Kitô lên trời, rồi Ngài lại đến lần thứ hai trong vinh quang để phán 

xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta tuyên xưng qua kinh Tin Kính vào trong Thánh 

Lễ Chúa Nhật và các Lễ trọng. Trong Công Vụ Tông Đồ, các thiên sứ đã xác định 

với các Tông Đồ: “Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến 

y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1:11). Vấn đề phán xét là điều chắc chắn. 

Vì vậy, cuộc sống của chúng ta luôn bao hàm trách nhiệm về mọi hành vi của mình.  

      Chúa nhân từ, nên Ngài mở đường cho chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, 

việc đón nhận ơn cứu độ hay không là tùy mỗi người. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ 

bày tỏ kết quả của lối sống chúng ta liên quan đến ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã từng 

khẳng định rõ ràng là phải giữ các điều răn của Chúa mới có thể ở lại trong tình 

thương của Ngài. Chúng ta hãy trung thành với giáo huấn của Ngài để luôn ở lại 

trong tình thương của Chúa lúc này và mai sau trên Thiên Đàng. 

       Chúa lên trời là Ngài đi vào cách thức hiện diện mới. Ngài không hiện diện bằng 

thân xác nữa, nhưng Ngài hiện diện diện bằng tinh thần. Với cách thức hiện diện 

mới, Ngài có thể ở với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Cuối Phúc Âm thánh 

Máthêu, Chúa Giêsu Kitô khẳng định rằng, Ngài sẽ ở với các Tông Đồ cho đến ngày 

tận thế. Qua lời hứa đó, Ngài ở cùng Giáo Hội luôn mãi, vì Giáo Hội được xây dựng 

trên nền tảng các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

trao phó. 

       Con người cần tiếp xúc qua các giác quan. Con người cần nhờ đến sự vật hữu 

hình để liên kết với những gì vô hình. Vì vậy, Chúa Giêsu Kitô thiết lập các Bí Tích 

để con người có thể gặp gỡ Ngài. Đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng ta gặp gỡ Chúa 

Giêsu Kitô cách mật thiết, và từ đó được đưa vào đời sống của Chúa Ba Ngôi. Khi 

ý thức về việc Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta sẽ không lẻ loi, nhất là trong 

những hoàn cảnh khó khăn. 

        Như các Tông Đồ, chúng ta được trao phó sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Các Tông 

Đồ được nhắc nhở là đừng có đăm đăm nhìn trời cách ngỡ ngàng hối tiếc, nhưng hãy 

lên đường rao giảng Tin Mừng như Chúa Giêsu Kitô truyền dạy. Chúng ta có thể 

không đăm đăm nhìn trời như các Tông Đồ, nhưng lại cuốn hút vào các chuyện trần 

thế đến nỗi quên đi sứ vụ của mình. Việc rao giảng Tin Mừng vẫn luôn là điều quan 

trọng trong đời sống của mỗi người tín hữu và của cả Giáo Hội. Đối với những người 

chưa tin, chúng ta giúp cho họ có cơ hội nhận biết Chúa, tin vào Chúa và sống theo 

giáo huấn của ngài. Đối với những người đã tin, chúng ta giúp cho họ sống đạo sốt 

sắng hơn qua việc siêng năng thực hành các việc đạo đức và các việc làm công bình 

bác ái. Nhờ đó Danh Chúa được cả sáng và mọi người được ơn cứu độ. 

      Khi kính nhớ việc Chúa Lên Trời, chúng ta cầu xin cho mình có một đức tin 

vững vàng và niềm hy vọng sâu xa để thi hành sứ vụ truyền bá đức tin mà Chúa giao 

phó. Chúng ta tin chắc rằng, chúng ta không rao giảng Tin Mừng một mình, nhưng 

Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta và cùng rao giảng với chúng ta, như Chúa 

đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). 
 

(Bài suy niệm “Lễ Thăng Thiên” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 17/05/2015)  

 



AN TOÀN TRẺ EM 
Trong các sinh hoạt của Cộng Đồng, quý vị phụ huynh phải chịu trách nhiệm về 

an toàn của con em mình. Do đó quý vị cần lưu ý như sau: 

1. Trông coi con em mình khi các em chơi ở khu vực cánh buồm hay ở chỗ xích 

đu. 

2.  Không để con em chạy chơi trên các đường xe chạy. 

3. Nhắc nhở con em không đi xa khỏi khu vực Nhà Thờ hay Hội Trường Sinh 

Hoạt và không đi một mình. 

4.  Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi. 

5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh chịu 

trách nhiệm về an toàn của con em mình. 

      Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con 

em mình. 

       Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh 

chu toàn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh 

lưu ý và hợp tác để bảo đảm an toàn cho chính con em của quý vị.  

       Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo cáo 

trực tiếp qua đường dây nóng (hot line), số điện thoại: 131478, hay liên lạc với 

Đơn Vị An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide qua số điện thoại: 82108159. 

 
 

KINH ĐỨC MẸ THUYỀN NHÂN 
Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, Mẹ là Ngôi Sao Sáng của chúng con trên biển đời. Xin 

Mẹ đoái thương đến chúng con, và đồng hành với chúng con trong đức tin. 

      Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa, 

biết suy niệm lời Chúa, và biết thực hành lời Chúa. 

       Xin Mẹ dạy chúng con biết cảm tạ Chúa khi vui, và hướng về Chúa khi buồn, 

để được Ngài ban ơn trợ giúp. 

       Khi chúng con sa ngã lạc đường, xin Mẹ đưa tay nâng đỡ, và dẫn dắt chúng con 

trở về với Chúa. 

       Xin Mẹ giúp chúng con biết sám hối tội lỗi, để được ơn tha thứ của Chúa, được 

làm hòa cùng Chúa, và được sống lại trong ơn nghĩa của Ngài. 

       Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin che chở chúng con. 

       Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. 

       Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin ở với chúng con luôn mãi. Amen. 

(Do Đức Ông Nguyễn Minh-Tâm biên soạn và được Đức Cố Tổng Giám Mục 

Adelaide, Philip Wilson DD JCL phê chuẩn.) 
 

 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 17/05/2021. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33. 

 

Thứ Ba: 18/05/2021. 

Thánh Gioan I, Giáo Hoàng, tử đạo. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11. 



Thứ Tư: 19/05/2021. Cv 20,28-38; Ga 17,11-19. 

 

Thứ Năm: 20/05/2021. Thánh Bernarđinô of Siêna, linh mục. 

Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26. 

 

Thứ Sáu: 21/05/2021. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử 

đạo. Cv 25,13-21; Ga 21,15-19. 

 

Thứ Bảy: 22/05/2021. 

Thánh Rita of Cascia, nữ tu. Cv 28,16-20. 30-31; Ga 21,20-25. 

 
 

LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021 
Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). Your reward is great 

in heaven (Mt 5:12). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021 

THÁNG NĂM 

Ý cầu nguyện: Cầu cho thế giới tài chính. Xin cho những người chịu trách nhiệm 

về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo 

vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này. 

 
 

NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ 
Thứ Bảy  15/05/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

* Đức Ông, Chị Linh, Bà Nga, Chị Thủy. 

Chúa Nhật 16/05/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Bà Nga, Chị Vân.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Hường, Chị Kim, Chị Lan. 

Thứ Bảy  22/05/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

* Đức Ông, Chị Linh, Bà Nga, Chị Thủy. 

Chúa Nhật 23/05/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Diệp, Bà Nga, Chị Vân.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Kim, Ông Lợi, Bà Tươi. 
 
 
 
 



TRƯỞNG LỄ 
Trưởng Lễ phụ trách một số công việc trong Thánh Lễ như sau: 

1. Thắp đèn trên bàn thờ. 

2. Kiểm soát dầu và châm thêm dầu vào các cây đèn bàn thờ. 

3. Rung chuông lúc khởi đầu Thánh Lễ, lúc linh mục đặt tay cầu nguyện trên lễ vật, 

lúc linh Mục giơ Mình Thánh Chúa lên, lúc linh mục giơ Chén Máu Thánh Chúa 

lên. 

4. Kiếm người đọc sách thánh.  

  Người đọc sách thánh đọc cả hai bài đọc, đọc đáp ca cùng với dân chúng, đọc 

Alleluia và đọc câu tung hô Tin Mừng. Khi có ban Tam Ca hát lễ, thì đáp ca và 

Alleluia sẽ do ban Tam Ca phụ trách. 

5. Kiếm người đọc lời nguyện giáo dân. 

6. Trông coi để thánh nhạc Latinh được mở đúng lúc và tắt đúng lúc. 

*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

  Trưởng Lễ: Anh Nguyễn Chu Thy 

*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn  

*Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Phạm Văn Lợi 

*Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Võ Thy Xoan 

 
Phục Vụ Gian Hàng Rau 

Nhóm I: Chúa Nhật 16/05/2021 

Nhóm II: Chúa Nhật 23/05/2021 

 

 

NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI 
Thứ Bảy 15/05/2021 

*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà,  

 Ông Trương và Bà Thúy 

Chúa Nhật 16/05/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 1: Ông Thân và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 1: Ông Chinh và Bà Diệp 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

Thứ Bảy 22/05/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 

*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên 

Chúa Nhật 23/05/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Ông Tài và Bà Ánh 



Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 2: Chị Phương và Chị Trinh 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

 

 

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG 
Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư: 

*Ông Bà Xoan Hường và Ông Bà Vân Tươi 

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu: 

*Ông Bà Lợi Hường và Bà Nga 

Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

*Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy. 

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

*Anh Hoàng Long và Anh Hoàng Phúc 

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật: 

*Bà Hường (Lợi), Bà Tươi và chị Lan 

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật: 

*Ông Xoan, Bà Hường (Xoan), Bà Mai, anh Tuấn và Bà Vân 

 
 

ĐIỀU LỆ HÀNH XỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN ADELAIDE 

 Anh chị em thân mến, 

Theo quy định của Tổng Giáo Phận Adelaide, giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên và thiện 

nguyện viên trong TGP Adelaide phải chu toàn ba thủ tục cần thiết để có thể phục 

vụ trong TGP này. Ba thủ tục đó là: 

*Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em (Working With Children Check) 

*Học Khóa An Toàn Môi Sinh Cho Trẻ Em (Child Safety Environement) 

*Ký tên vào bản Điều Lệ Hành Xử của Tổng Giáo Phận. 

       Trước đây, các thiện nguyện viên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam 

Úc đã ký bản Điều Lệ Hành Xử 2015. Bản này được duyệt lại và tu chính vào năm 

2018.  Hiện nay, bản Điều Lệ Hành Xử đang hiệu lực là bản 2018. Bản này sẽ được 

duyệt lại vào tháng 08 năm 2023. 

       Xét như trên, Linh Mục Quản Nhiệm, các nữ tu và các thiện nguyện viên của 

Cộng Đồng CGVNNU đều phải ký lại vào bản Điều Lệ Hành Xử 2018. Tôi và ông 

Hiệp Ủy Viên NAP Cộng Đồng đã ký. Tôi sẽ thông báo thời điểm để anh chị em 

trong các hội đoàn lần lượt ký vào bản Điều Lệ Hành Xử của Tổng Giáo Phận. 

       Trước khi ký tên, anh chị em cần phải hiểu nội dung bản Điều Lệ Hành Xử của 

Tổng Giáo Phận. Xin anh chị em đọc để hiểu biết về nội dung của tài liệu này và 

hành xử theo những điều lệ đó khi tham gia các sinh hoạt và giao tiếp xã hội trong 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc và ngoài CĐCGVNNU. Vậy, sau đây 

là bản dịch Việt ngữ từ nguyên bản Anh ngữ về Điều Lệ Hành Xử của Tổng Giáo 

Phận.  

 



ĐIỀU LỆ HÀNH XỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN ADELAIDE 

 

Đường Hướng cho Chính Sách của Tổng Giáo Phận Adelaide:  

Tổng Giáo Phận Adelaide là một cộng đoàn các tín hữu luôn kín múc từ truyền thống 

phong phú của chúng ta, hân hoan đón nhận tính đa dạng và phấn đấu để đạt đến 

cuộc sống sung mãn trong Thiên Chúa. Chúng ta luôn hướng về việc xây dựng một 

Giáo Hội lấy gia đình làm trọng tâm, củng cố cộng đoàn và loan truyền tin mừng 

của Chúa Giêsu Kitô với sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khó và bất 

hạnh. 

       Tổng Giáo Phận là một tổ chức an toàn cho trẻ em, phản ảnh những giá trị của 

Tin Mừng trong việc tạo ra cho các trẻ em, các gia đình, và các cá nhân một môi 

trường ân cần, chăm sóc và thân thiện tránh được những rủi ro tai hại. Tổng Giáo 

Phận nhắm đến việc tạo nên một môi trường an toàn cho tất cả mọi người. 

 

Tuyên Ngôn:  

Tổng Giáo Phận Công Giáo Adelaide nhất quyết ứng dụng một bản Điều Lệ Hành 

Xử mà tất cả các giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên, thiện nguyện viên và những người tham 

gia Chương Trình Đào Tạo Mục Vụ (Ministry Formation Program)  trong Tổng Giáo 

Phận. 

        Mục đích của bản Điều Lệ Hành Xử này là để bảo toàn những cấp độ luân lý 

cần phải có đối với lòng kính trọng và sự quan tâm đối với mọi người. 

        Trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, các giáo sĩ, các tu sĩ, các nhân viên, các 

thiện nguyện viên và các người tham gia Chương Trình Đào Tạo Mục Vụ, trong 

Tổng Giáo Phận, buộc phải hỗ trợ các chính sách và thủ tục, đường hướng, mục 

đích, các giá trị và các nguyên tắc thi hành các dịch vụ nhằm vào việc củng cố Tổng 

Gáo Phận. 

 

Điều Lệ Hành Xử:  

Tất cả các giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên, thiện nguyện viên và những người tham gia 

Chương Trình Đào Tạo Mục Vụ (Ministry Formation Program) trong Tổng Giáo 

Phận Công Giáo Adelaide đều buộc phải: 

* Xử sự thành thật và ngay thẳng trong khi thi hành các công việc cho Tổng Giáo 

Phận Adelaide, và tuân thủ các tiêu chuẩn hành xử đúng theo các văn kiện "Thanh 

Liêm trong Thừa Tác Vụ" (Integrity in Ministy) và "Thanh Liêm trong việc Phục 

Vụ Giáo Hội" (Integrity the Service of the Church); 

* Hành xử cẩn trọng và chuyên cần trong khi còn nắm giữ vai trò và các trách nhiệm 

của mình; 

* Đối xử với mọi người bằng sự kính trọng và nhã nhặn, không gây bất cứ một phiền 

toái nào; dựa theo cách thức xử trí những việc bất bình đã được vạch ra trong bản 

Chính Sách về các Việc Bất Bình của Tổng Giáo Phận (Archdiocesan Grievance 

Policy) khi phải xử trí những việc bất hòa xảy ra ở nơi làm việc của Giáo Hội; 

* Dựa theo cách thức xử trí những việc bất bình đã được vạch ra trong bản Chính 

Sách về các Việc Bất Bình của Tổng Giáo Phận (Archdiocesan Grievance Policy) 

khi phải giải quyết những việc bất hòa xảy ra ở nơi làm việc của Giáo Hội; 



* tuân theo những đòi hỏi của tất cả các chính sách hay thủ tục nào liên quan đến 

môi trường an toàn cho mọi người, bao gồm những người được liệt vào khuôn khổ 

Môi Trường An Toàn cho Mọi Người Trong Tổng Giáo Phận. 

* xử sự theo một cách thức không làm mất uy tín của Tổng Giáo Phận hay của các 

cá nhân trong Tổng Giáo Phận bằng cách tránh nói những lời tiêu cực hay không 

thích đáng hoặc tránh làm những hành động không thích đáng; 

* tuân theo những đòi hỏi, chính sách và thủ tục của Tổng Giáo Phận về Sức Khoẻ 

và An Toàn. 

* tuân theo "Chính Sách về Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông" (Information 

and Communication Technology Policy), nhất là truyền thông xã hội, liên mạng và 

việc sử dụng điện thoại di động một cách thích đáng; 

* tuân theo những chỉ thị hợp pháp và hợp lý của người có quyền ra chỉ thị; 

* tuân theo những đòi hỏi về việc bảo mật trong Tổng Giáo Phận. 

 

Trách Nhiệm Đối Với Thanh Thiếu Niên:  

Tổng Giáo Phận Công Giáo Adelaide nhất quyết chăm sóc, lo việc an sinh và bảo 

vệ thanh thiếu niên cùng những người dễ bị tổn thương. 

      Tổng Giáo Phận công nhận phẩm giá của từng cá nhân và chia sẻ trách nhiệm 

với gia đình và cộng đồng nói chung trong việc chăm sóc, lo liệu an sinh và che chở 

họ. 

      Sứ điệp của Tổng Giáo Phận Công Giáo Adelaide nêu lên rằng việc bảo vệ trẻ 

em là trách nhiệm của tất cả mọi người trưởng thành. 

       Khuôn khổ Môi Trường An Toàn Cho Mọi Người (Safe Environments for All 

framework) tăng cường sự quyết tâm của Tổng Giáo Phận Công Giáo Adelaide về 

trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và 

những người dễ bị tổn thương, ở trong Giáo Xứ cũng như trong cộng đồng rộng lớn 

mà Giáo Xứ phục vụ. 

       Chúng ta hỗ trợ quyền lợi của trẻ em và thanh thiếu niên và sẽ hành động để bảo 

đảm cho môi trường an toàn và chu đáo luôn được duy trì.  

       Các trách nhiệm của quý vị là: 

     *Phải biết và thực hành  Những Hướng Dẫn Thực Hành Tốt Nhất cho Giáo Sĩ, 

Tu Sĩ, Nhân Viên và Thiện Nguyện Viên có giao tiếp với Trẻ Em và Thanh Thiếu 

Niên cũng như duy trì những ranh giới rõ ràng về cách hành xử xứng hợp đối với trẻ 

em và thanh thiếu niên. 

      *Tạo ra một môi trường an toàn để quý trọng, hỗ trợ và vun xới đời sống yên ổn 

cho tất cả mọi trẻ em và thanh thiếu niên. 

      *Tuân thủ mọi quy định của pháp luật để đáp ứng đối với những quan ngại hoặc 

cáo buộc về sự khả nghi về lạm dụng hay bỏ bê trẻ em và báo cáo cho Phân Bộ Hành 

Chánh. hoặc cơ quan Bảo Vệ Trẻ Em hoặc Cảnh Sát Nam Úc. 

      *Tuân thủ chính sách bảo vệ trẻ em và các thủ tục bằng cách thực hiện những 

bước tiến cần thiết khi nghi ngờ một người nào đang có hành động bất xứng với một 

em bé hay một người thanh thiếu niên. 

     *Bất cứ vi phạm nào đối với bản Điều Lệ Hành Xử này thì đều được xử lý theo 

các tiến trình và thủ tục của cơ quan Tài Nguyên Nhân Sinh (Human Resource). 



 

Thủ Tục: 

Bản Điều Lệ Hành Xử cho Người Thiện Nguyện buộc tất cả các giáo sĩ, tu sĩ, nhân 

viên và thiện nguyện viên phải đọc lời Tuyên Ngôn trên đây, bảo đảm là họ hiểu rõ 

mục đích và nội dung của văn kiện và ký tên khi bắt đầu làm việc thiện nguyện trong 

Tổng Giáo Phận Adelaide. 

      Một bản sao của bản Điều Lệ Hành Xử có chữ ký sẽ được lưu giữ trong tập hồ 

sơ thiện nguyện. 

 

Ký tên: ………………………………… 

Họ và Tên đầy đủ: …………………….. 

Vai Trò: ……………………………….. 

 

Chữ Ký của Người Chứng: ……………. 

Họ và Tên Người Chứng: ……………... 

Ngày: ………………………………….. 

 

Lưu ý:  

1. Bản dịch Việt Ngữ “Điều Lệ Hành Xử cho người thiện nguyện của Tổng Giáo 

Phận” dịch từ nguyên bản Anh Ngữ “Archdiocesan Code of Conduct” của Tổng 

Giáo Phận Adelaide, xuất bản tháng 8 năm 2018. 

2. Bản dịch Việt Ngữ “Điều Lệ Hành Xử cho người thiện nguyện của Tổng Giáo 

Phận” này là tài sản của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. 

3. Ông Nguyễn Quốc Hiệp dịch với sự cố vấn của Đức Ông Nguyễn Minh-Tâm và 

Sơ Trần Thị Thu Trang RSM (Translated by Mr Hiep Quoc Nguyen in consultation 

with Msgr Minh-Tam Nguyen and Sr Trang Thu Thi Tran RSM) 

Lưu ý: Nguyên bản Anh ngữ “Điều Lệ Hành Xử của Tổng Giáo Phận”có sẵn ở cuối 

Thánh Đường. Ai muốn, xin lấy về đọc. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
LINH MỤC KHÁCH 

Theo đường hướng chung trong Tổng Giáo Phận Adelaide, khi một Linh Mục khách 

từ một Giáo Phận khác trong nước Úc hay ngoài nước Úc đến Adelaide, thì Linh 

Mục đó phải hội đủ những điều sau đây, mới có thể cử hành Bí Tích một cách công 

cộng, nhất là Thánh Lễ: 

* Linh Mục khách phải được phép của Đức Tổng Giám Mục Adelaide hay Linh Mục 

Tổng Đại Diện của Tổng Giáo Phận Adelaide, rồi mới có thể cử hành các Bí Tích 

(nhất là Thánh Lễ) một cách công cộng trong Tổng Giáo Phận Adelaide. 

* Sau đó, khi đến Giáo Xứ nào hay Cộng Đoàn sắc tộc nào thì linh Mục khách cũng 

phải có phép của Linh Mục Chánh Xứ hay Linh Mục Quản Nhiệm nơi đó, thì bấy 

giờ mới có thể dâng Thánh Lễ trong Nhà Thờ của Giáo Xứ đó hay Cộng Đoàn Sắc 

Tộc đó. 



      Khi Linh Mục khách dâng Thánh Lễ ở Nhà Thờ của Giáo Xứ nào hay Cộng 

Đoàn sắc tộc nào, thì Linh Mục khách và Linh Mục Chánh Xứ hay Quản Nhiệm nơi 

đó phải chịu trách nhiệm về việc cử hành Thánh Lễ như thế, chứ không liên quan gì 

đến một Giáo Xứ hay một Cộng Đoàn sắc tộc nào khác. 

      Mặc dầu luật lệ được thiết lập, nhưng ai cũng hiểu rằng mỗi người đều có tự do 

để chọn lựa. Ngay cả Thiên Chúa cũng không thể buộc con người đón nhận điều này 

hay ngăn cản con người chọn lựa điều kia. Vì vậy, để sống với tinh thần trách nhiệm, 

thì mỗi Linh Mục và mỗi giáo dân tự mình suy nghĩ, quyết định và hành động mà 

thôi. 

       Hy vọng rằng những điều chia sẻ trên đây giúp anh chị em hiểu được lề lối sinh 

hoạt của Giáo Hội để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra. 

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
Quyên tiền lần 3 cho Quỹ Mùa Đông St Vincent de Paul Society 

Hằng năm Hội St Vincent de Paul Society có kêu gọi quyên tiền cho Quỹ Mùa Đông 

(Winter Appeal) để giúp đỡ những người nghèo. Vậy, trong Thánh Lễ tối Thứ Bảy 

22/05/2021 và trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 23/05/2021, Cộng Đồng chúng ta sẽ 

quyên tiền lần 3 cho Quỹ Mùa Đông. Xin anh chị em quảng đại hỗ trợ. Chân thành 

cám ơn anh chị em.                      

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

 Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

Kính mời các thành viên của HĐMV đến tham dự buổi họp thường kỳ được tổ chức 

vào Chúa Nhật tuần tới ngày 23/05/2021 từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều tại phòng 

họp số 1 trên lầu Hội Trường Thánh Giuse.  Xin quý vị đến tham dự đông đủ và 

đúng giờ. Những ai không thể tham dự buổi họp nêu trên, xin quý vị thông báo cho 

Ban Ngoại Vụ.  Cũng nhắc nhở quý vị nào đã tham dự phiên họp HĐMV ngày 

28/03/2021 nhớ đến lấy biên bản họp có để sẵn trong hộp thơ của từng đơn vị để ở 

cuối Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân.  Chân thành cám ơn quý vị. 

Phaolô Đinh Công Khiêm  

Phó CT Ngoại Vụ 

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ 
 TỔNG GIÁO PHẬN ADELAIDE 

     Cuộc rước kiệu Đức Mẹ thường niên do Tổng Giáo Phận Adelaide tổ chức sẽ 

được diễn ra vào ngày Chúa Nhật hôm nay 16/05/2021, lúc 1g30 chiều, tại địa điểm 

Adelaide Showgrounds, Jubilee Pavilion, Goodwood Road, Wayville, và dự kiến sẽ 

chấm dứt lúc 4g00 chiều.  

Xin anh chị em lưu ý như sau: 

     1. Chỗ đậu xe sẽ rẻ hơn so với giá $11 đồng được nêu ra trước đây. Sẽ có nhân 

viên để chỉ dẫn về đậu xe. 

     2. Bản đồ chỗ Rước Kiệu có sẵn ở cuối Thánh Đường. Xin lấy sử dụng. 



     3. Nếu được, thì xin anh chị em mang đồng phục của hội đoàn hoặc quốc phục 

Việt Nam với áo dài khăn đống. Mang áo ấm vì trời lạnh. 

     4. Xin đem theo mũ và dù để che nắng che mưa. 

     5. Xin hội Legio Mariae mang hình Đức Mẹ Thuyền Nhân theo để rước kiệu. 

     6. Xin đứng vào chỗ có bảng tên của Cộng Đồng lúc 1g30 chiều để chuẩn bị cho 

cuộc rước bắt đầu lúc 2g00 chiều. 

       Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho chúng 

ta.             

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm  

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
CÁM ƠN 

Tiểu Ban Tổ Chức buổi lễ mừng kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng của Sơ Cecilia 

Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, trước hết chúng con xin gởi lời cám ơn chân thành đến 

Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm đã cử hành  Thánh Lễ thật sốt 

sắng và mất nhiều thì giờ để liên lạc và mời các Tu Sĩ. Cám ơn Ông Chủ Tịch 

Anphongsô Nguyễn Quang Bình đã thiết kế và in ấn thiệp mời rất đẹp và trang trọng. 

Cám ơn Ông Phó Chủ Tịch Nội Vụ Đaminh Võ Thy Xoan và các thành viên Ban 

Mục Vụ mỗi người một tay giúp đỡ trong mọi công việc. Cám ơn Xứ Đoàn TNTT 

Têrêsa đã bỏ rất nhiều công sức để giúp trong việc Phụng Vụ, thâu thập hình ảnh và 

làm slideshow, trang trí và giúp trong việc phân phát kỷ vật lưu niệm. Cám ơn anh 

chị Uyên Hằng đã làm và tặng hai cái bánh thật tuyệt đẹp. Cám ơn Anh Thiết đã phải 

mất rất nhiều thì giờ để kiếm mua và trang trí quà tặng cho Sơ, và in ấn kỷ vật lưu 

niệm. Còn nhiều ân nhân khác cũng đã âm thầm góp phần để buổi lễ được diễn ra 

một cách thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa, xin chân thành cám ơn quý vị.  

        Cuối cùng, Tiểu Ban Tổ Chức cũng cám ơn đến Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh 

Đễ OP đã nhận lời để Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc có dịp tổ chức lễ 

mừng để bày tỏ tấm lòng cảm kích sâu xa vì nhờ có bàn tay của Sơ mà Cộng Đồng 

đã nhận được biết bao ân huệ của Thiên Chúa. 

        Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống trên tất cả qúy vị và gia 

đình của quý vị và xin Ngài ở lại trong quý vị luôn mãi. 

Đại diện Tiểu Ban Tổ Chức 

Phaolô Đinh Công Khiêm 

 
ĐƯỜNG HY VỌNG 

918. Muốn nên thánh, con hãy bắt chước trẻ thơ; nó không hiểu lý thuyết gì, nhưng 

nó nhìn mẹ nó, nó làm theo mẹ nó, nó tin mẹ nó biết tất cả, làm đúng tất cả. Nhìn 

Mẹ Maria, làm như Mẹ Maria, con sẽ nên thánh. 

ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 

 


