
Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm C 

 

BÀI ĐỌC I                                                                                               Gr 33,14-16 
Ta sẽ cho mọc lên trong nhà Đa-vít một mầm non, một Đấng Công Chính. 

 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 

Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta 

đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho 

mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị 

nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, 

Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành:“Đức-Chúa-

là-sự-công-chính-của-chúng-ta!”                        

Đó là Lời Chúa. 
 

ĐÁP CA:                                                                             Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14  

Người đọc: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

 

Chung: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

 

Người đọc: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,/ lối đi của Ngài, xin 

chỉ bảo con./ Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài/ và bảo ban dạy dỗ,/ vì 

chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 

Chung: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

 

Người đọc: Chúa là Đấng nhân từ chính trực,/ chỉ lối cho tội nhân,/ dẫn kẻ nghèo 

hèn đi theo đường công chính,/ dạy cho biết đường lối của Người.  

Chung: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

 

Người đọc: Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín/ đối với những kẻ 

nào giữ giao ước và lề luật Chúa./ Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa/ và 

cho họ biết giao ước của Người. 

Chung: Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 

 

BÀI ĐỌC II                                                                                    1 Tx 3,12- 4,2  
Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí trong ngày Đức Ki-tô quang lâm. 

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 

Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi 

người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối 

với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên 

thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, 

trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.  

 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp 

lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, 



chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em 

rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                                  Tv 84,8 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa 

và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.  

 
TIN MỪNG                                                                                  Lc 21,25-28, 34-36 
Anh em sắp được cứu độ. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, 

mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển 

gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống 

địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con 

Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến 

cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được 

cứu chuộc.”  

       “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, 

lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì 

Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và 

cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước 

mặt Con Người.”                   

Đó là Lời Chúa. 

Cầu nguyện Mùa Vọng 
Anh chị em thân mến, 

Mùa Vọng này Văn Phòng Phụng Tự của Tổng Giáo Phận Adelaide có xuất bản một 

tập sách giúp cho cá nhân cũng như các nhóm cầu nguyện. Tập sách mang tựa đề 

“Behold, Our God will save us” (Này đây, Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta). 
      Qua việc hồi tâm nhờ cầu nguyện, mỗi người cũng như mỗi nhóm có thể mở 

lòng mình ra để chuẩn bị cho Chúa đến trong cuộc sống của mình. Tôi dịch những 

phần thiết yếu của tập sách này và in vào bản Tin của mỗi tuần trong Mùa Vọng.  
      Xin anh chị em lấy bản Tin và dành một ít thời gian để cầu nguyện riêng hoặc 

theo nhóm dựa trên mẫu cầu nguyện in trong bản Tin. 

     Trong mẩu cầu nguyện này có câu “nguyện từ trong tuần”. Nguyện từ là một 

lời nguyện ngắn được lặp đi lặp lại nhiều lần, bất cứ lúc nào mình muốn. Ý tưởng 

trong nguyện từ sẽ giúp mình thăng tiến đời sống tâm linh, mở lòng ra với Chúa và 

tha nhân. 

      Cầu chúc anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng và tràn đầy ơn phúc. Sau đây là 

mẩu cầu nguyện của Chúa Nhật I Mùa Vọng, theo tập sách mang tựa đề: “Này đây 

Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta” 

* Lưu ý: Tập sách bằng tiếng Anh “Behold, Our God will save us” có sẵn ở cửa ra 

vào của Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. Ai muốn, xin lấy về đọc. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 



 

“Này đây Thiên Chúa sẽ cứu độ chúng ta” 
Chúa Nhật I Mùa Vọng 

Chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới.  Chúng ta cũng bắt đầu công bố Tin Mừng 

theo Thánh Luca. Vị Thánh Ký này suy gẫm về tấn bi kịch của sự sụp đổ thành 

Giêrusalem vào năm 70 sau công nguyên cùng những hệ lụy của biến cố đó đối với 

những người theo Chúa Giêsu. Thánh Luca mô tả cuộc thăng trầm tiếp theo bằng 

những ngôn từ chỉ về sự vật lộn của vũ trụ và nỗi hoang mang của con người. Chúng 

ta cũng biết một phần nào về việc này, kể từ năm ngoái, đó là cuộc vật lộn toàn cầu 

về mặt sức khỏe giúp tránh COVID, cùng nỗi bất an vì sự hâm nóng địa cầu. Giữa 

hoàn cảnh này, dù cho chuyện gì xảy ra trong năm tháng trước mắt chúng ta, thì 

Thánh Luca cũng bảo đảm với chúng ta rằng Đấng Phục Sinh đang hiện diện, và đó 

chính là “Con Người”. Sự hiện diện của Ngài đem lại tự do cho chúng ta. Vị Thánh 

Ký khích lệ chúng ta là hãy tỉnh thức bằng việc cầu nguyện, tỉnh thức một cách 

“thiêng liêng”, để chúng ta nhạy bén về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh giữa 

những bôn ba của cuộc đời. 

 

Kinh Thánh: 
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám 

mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng 

đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con 

Người. (Luca 21: 27-28.36) 

Suy niệm: 
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng khởi đầu cho thời gian suy niệm sâu xa và “chờ 

đợi”. Thánh Luca mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức cách thiêng liêng để nhạy bén về 

những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Sự tỉnh thức này không phải là tỉnh táo 

về thể xác nhưng là một nhạy cảm tinh thần nhờ đó chúng ta khai mở lòng mình cho 

sự hiện diện của Thiên Chúa tỏ lộ ra cho chúng ta trong Đấng Phục Sinh. Mùa Vọng 

là thời gian cầu nguyện. Thánh Luca mời gọi chúng ta thực hiện cuộc khổ chế riêng 

mình và “chờ đợi” Chúa đến. Chúa luôn ở khắp mọi nơi. Cặp mắt tâm hồn cần đến 

thứ tỉnh thức cầu nguyện mà Tin Mừng đòi hỏi để có thể cảm nghiệm được Chúa 

đang hiện diện và chăm sóc chúng ta, những người chúng ta quan tâm và thế giới 

thiên nhiên chúng ta đang sống. Giờ đây chúng ta đi vào một thời gian linh thánh. 

Mời gọi cầu nguyện: 
* Khi suy nghĩ về một năm qua, tôi cảm thấy Chúa hiện diện ở đâu? Tôi đã phải cố 

gắng vào lúc nào để cảm biết sự hiện diện của Chúa? 

* Khi cầu nguyện cho một năm trước mắt, tôi mong muốn Chúa làm gì, nói gì cho 

mình và cho thế giới của mình? 

Nguyện từ trong tuần: 
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi. 

 

(Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm phiên dịch từ tập sách “Behold, Our God will 

save us” do Office of Worship thuộc Tổng Giáo Phận Adelaide xuất bản, 2021). 



 
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 29/11/2021.  
Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11. 

Thứ Ba: 30/11/2021. 

Thánh Anrê, tông đồ. Lễ kính. 

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. 

Thứ Tư: 01/12/2021.  

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37. 

Thứ Năm: 02/11/2021. 
Is 26,1-6; Mt 7, 21.,24-27. 

Thứ Sáu: 03/11/2021. 
Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 

Is 29,17-24; Mt 9,27-31 (hay 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20. 

Thứ Bảy: 04/11/2021.  
Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-

10,1.6-8. 

 
Nhân Viên Cho Rước Lễ 

Thứ Bảy 27/11/2021 
Thánh Lễ 6g00 chiều 

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh & Chị Thủy. 

 Chúa Nhật 28/11/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng 

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Ông Chánh & Bà Dung. 

Thánh Lễ 11g30 trưa 

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

Thứ Bảy 04/12/2021 
Thánh Lễ 6g00 chiều 

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh & Chị Thủy. 

Chúa Nhật 05/12/2021 
Thánh Lễ 9g00 sáng 

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

Thánh Lễ 11g30 trưa 

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

 

Phục Vụ Gian Hàng Rau 
Nhóm III: Chúa Nhật 28/11/2021 

Nhóm IV Chúa Nhật 05/12/2021 

 

NHÂN VIÊN KIỂM DANH 
Thứ Bảy 27/11/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 
*Nhóm 2: Chị Thúy, Chị Dung và Bà Nga 



Chúa Nhật 28/11/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Bà Hiền, Bà Vân và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 
*Nhóm 2: Bà Thơm và Chị Uyên 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 
*Nhóm 2: Chị Thanh 

Thứ Bảy 04/12/2021 
*Nhóm 1: Chị Yến-Như, Chị Yến-Nhi và Ông Dũng 

Chúa Nhật 05/12/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 1: Ông Linh, Bà Hồng và Chị Hà 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 1: Bà Tươi và Chị Kha 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 
*Nhóm 1: Chị Phượng 

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG 
Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư: 
*Bà Hường (Xoan) và Ông Bà Vân Tươi 

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu: 

*Ông Bà Lợi Hường 

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: 

*Bà Mai, Anh Tuấn và Bà Vân 

 
NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI 
Thứ Bảy 27/11/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 
*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên 

Chúa Nhật 28/11/2021 

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 2: Ông Khải 

Thứ Bảy 04/12/2021 

*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà,  

Ông Trương và Bà Thúy 



Chúa Nhật 05/12/2021 

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 Khải 

 
Nghi Thức Thắp Nến Mùa Vọng 

TUẦN I 
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế và là Ánh Sáng Thật đã đến thế gian. Hôm 

nay bắt đầu Mùa Vọng, chúng con xin Chúa chúc lành cho vòng nến Mùa Vọng này 

mà chúng con dùng làm biểu hiệu để tưởng nhớ việc Chúa đến lần đầu tại Bêlem, 

bây giờ Chúa đang đến giữa chúng con trong ơn thánh và Chúa sẽ đến lần sau hết 

trong vinh quang. 

       Xin Chúa hãy làm vững mạnh tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Chúa, để 

chúng con hân hoan vui mừng đón nhận Chúa trong ngày cứu độ của chúng con, khi 

Chúa đến hiển trị như là Vua vũ trụ đến muôn thuở muôn đời. 

 

Cộng Đoàn: Amen. 
 

Chủ tế: Rảy nước thánh lên vòng nến và đọc: 

Nguyện xin việc rảy nước thanh tẩy này nhắc nhở chúng ta lần đầu được thông phần 

vào cuộc sống ân sủng qua Bí Tích Rửa Tội, nhờ đó chúng ta có thể chuẩn bị chu 

đáo cho việc Chúa đến bây giờ và mãi mãi. 

 

Chủ Tế: Xin mời người thừa tác viên lên đốt ngọn nến thứ nhất, được gọi là ngọn 

Nến Ngôn Sứ, để tưởng nhớ các lời tiên tri trong Cựu Ước loan báo về Đấng Thiên 

Sai. 

 
Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã đến thế gian để chúng con được sống sung 

mãn. 

 
Cộng Đoàn: Xin Chúa hãy đến và chiếu giải ánh sáng Chúa trên đời sống chúng 

con. 

 

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu là Hoa Trái nở sinh từ chồi Giét-sê và là biểu hiện ơn cứu 

độ cho mọi người. 

 

Cộng Đoàn: Xin Chúa hãy đến và chiếu giãi ánh sáng Chúa trên đời sống chúng 

con. 

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Đấng các ngôn sứ đã loan báo sẽ đến giải thoát muôn 

dân khỏi ách tội lỗi. 



Cộng Đoàn: Xin Chúa hãy đến và chiếu giải ánh sáng Chúa trên đời sống chúng 

con. 

 

Chủ Tế: (dâng lời nguyện nhập lễ) 

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. 

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc 

thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ 

được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở 

muôn đời. 

 

Cộng Đoàn: Amen. 

 

****************** 

 
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 THÁNG MƯỜI HAI 

 2021 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các giáo lý viên: Xin cho các giáo lý viên được mời gọi để 

công bố Lời Chúa. Ước gì họ can đảm làm chứng với tinh thần sáng tạo trong sức 

mạnh của Chúa Thánh Thần. 

 

KINH CẦU CHO BUỔI CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG 
Anh chị em thân mến, 

Chúng ta sẽ tổ chức Buổi Chia Sẻ Cộng Đồng vào Thứ Bảy 04/12/2021. Xin anh chị 

em cầu nguyện cho buổi chia sẻ này được thành công và góp phần thăng tiến Cộng 

Đồng chúng ta.  

       Tôi biên soạn bản kinh sau đây để sử dụng vào dịp này. Anh chị em có thể dùng 

bản kinh này để cầu nguyện cho Buổi Chia Sẻ Cộng Đồng. 

                Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và từ bi nhân hậu,/ 

        Chúa là Đấng ban phát sự sống cho chúng con,/ là Đấng đã kêu gọi chúng con 

thành một gia đình./ Ngài đem lại niềm khích lệ cho chúng con vào lúc này/ và là 

nguồn hy vọng cho tương lai của chúng con./ Xin Ngài hiện diện trong Buổi Chia sẻ 

Cộng Đồng/ để ban phát mọi ơn lành cho chúng con./ 

        Lạy Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa/ và là Chúa chúng con./ Ngài đã 

kêu gọi các Tông Đồ ngày xưa/ và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ./ Ngày nay 

Ngài lại kêu gọi những người thiện chí làm môn đệ của Ngài./ Ngài đã kêu gọi chúng 

con ngay trong Cộng Đồng này./ Xin Ngài biến đổi mỗi người chúng con nên giống 

như Ngài/ để chúng con biết khiêm nhường và lắng nghe./ Xin Ngài đồng hành với 

chúng con/ và giúp chúng con chu toàn sứ vụ Ngài giao phó/ trong đời sống hằng 



ngày./ Xin Ngài hiện diện với chúng con trong Buổi Chia Sẻ Cộng Đồng/ như Ngài 

đã hứa ở cùng Giáo Hội luôn mãi./    

        Lạy Chúa Thánh Thần,/ ngày xưa Ngài đã hiện xuống trên Chúa Giêsu Kitô tại 

sông Giođan/ khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Ngài cũng hiện xuống trên 

các thánh Tông Đồ/ vào ngày lễ Ngũ Tuần./ Ngài còn hiện xuống/ khi chúng con 

lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức./ Xin Ngài hiện xuống trên chúng con/ trong buổi Chia 

Sẻ Cộng Đồng/ để soi sáng và hướng dẫn chúng con./ Xin đổ tràn mọi ơn lành cần 

thiết/ để chúng con biết yêu thương,/ khôn ngoan/ can đảm/ và cảm thông./ Xin Ngài 

phù trợ chúng con/ để chúng con trổ sinh hoa trái đồi dào/ theo tiếng gọi của Tin 

Mừng./ 

        Lạy Thiên Chúa là Đấng chúng con tôn thờ./ Chúa là khuôn mẫu của mối dây 

hiệp thông/ ở mọi nơi và trong mọi người./ Xin ngự đến trong lòng chúng con/ để 

liên kết chúng con thành một/ như Ngài là Một./ Chúng con xin dâng lời cầu nguyện 

lên Ngài/, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng và từ ái./ Ngài chính là Thiên Chúa Duy 

Nhất và Ba Ngôi/ hiện diện luôn mãi cho đến muôn đời. Amen.  

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
CÁM ƠN 

Ban Mục Vụ gởi lời cám ơn đến anh Nguyễn Thế Hải và hãng Mayne Pharma 

International Pty. Ltd đã tặng cho Cộng Đồng 72 chai 500ml thuốc sát trùng tay 

(hand sanitiser). Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh Hải và công ty Mayne 

Pharma.                                

Ban Mục Vụ 

 
Trưởng Gian Hàng Rau 

Trong buổi họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 14/11/2021, Ông Nguyễn Quang 

Bình đã xin chấm dứt chức vụ Trưởng Gian Hàng Rau. Ông Nguyễn Hải Thiết lãnh 

nhận chức vụ Trưởng Gian Hàng Rau. Vậy, từ nay những gì có liên quan đến Gian 

Hàng Rau, xin anh chị em liên lạc với ông Thiết. 

       Tôi chân thành cám ơn ông Bình đã nhiệt thành phục vụ trong vai trò Trưởng 

Gian Hàng Rau trong thời gian qua. Tôi cũng chân thành cám ơn ông Thiết đã quảng 

đại chấp nhận phục vụ với tư cách Trưởng Gian Hàng Rau.  

     Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa ban 

tràn đầy ơn lành cho hai ông và gia đình. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
 

HƯỚNG DẪN VỀ COVID 
Vào ngày 18/11/2021Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan đã gởi ra một lá thư 

nhằm kêu gọi mọi tín hữu tuân giữ luật lệ về COVID để giảm thiểu sự lây nhiễm 

bệnh dịch. Sau đây là những điều Đức Tổng Giám Mục kêu gọi chúng ta tuân giữ, 

do tôi phiên dịch từ lá thư. 

1. Thận trọng hằng ngày: 

Thực hành vệ sinh tốt là bước đầu tiên trong việc phòng ngừa lây lan bệnh dịch. 



a). Rửa tay với xà bông dưới dòng nước chảy tối thiểu là 20 giây. Lau khô tay bằng 

khăn giấy hoặc sử dụng máy sấy tay. Hoặc có thể sử dụng thuốc khử trùng có độ 

cồn. 

b). Cố gắng tránh sờ tay lên mắt, mũi và miệng. 

c). Khi ho hoặc hắt hơi thì dùng khăn giấy che miệng và mũi. Nếu không có khăn 

giấy thì ho hoặc hắt hơi vào phía trên tay áo hoặc phía trong cùi chỏ. 

d). Nếu không khỏe thì ở nhà để tránh làm cho người khác mang bệnh. 

2. Mang khẩu trang: 

a). Khẩu trang phải che kín mũi và miệng. 

b). Mang khẩu trang là quy luật bắt buộc trong chỉ thị Emergency Management 

Direction 2021 (Chỉ thị về xử lý khẩn cấp 2021). Nếu không tuân giữ thì sẽ bị phạt. 

c). Có những điều khoản khoan nhượng cho những người có vấn đề về sức khỏe, 

miễn là họ buộc phải xuất trình bằng chứng cho thấy rằng họ được miễn mang khẩu 

trang. 

3. Giãn cách thể lý: 

a). Xin giữ khoảng cách 1.5m giữa mình với người khác bất cứ nơi nào và khi nào 

mình có thể giữ được. 

b). Tránh ôm choàng nhau hoặc hôn nhau. 

c). Thay vì bắt tay thì chỉ vẫy tay chào nhau thôi. 

4. Chích ngừa: 

a). Xin hãy chích ngừa. 

       Xin anh chị em nhắc nhở nhau tuân giữ những luật lệ về COVID để góp phần 

phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng ta. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 

Quyên tiền cho Quỹ Giáng Sinh St Vincent de Paul 
(St Vincent de Paul Christmas Appeal) 

Trong Thánh Lễ tối Thứ Bảy 27/11/2021 và trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật 

28/11/2021 Cộng Đồng có quyên tiền lần 3 cho Quỹ Giáng Sinh St Vincent de Paul. 

Xin anh chị em quảng đại hỗ trợ. 

 

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 này ngày 28 tháng 11 năm 2021 từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều tại 

phòng họp số 1 trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin các thành viên đến tham dự 

đông đủ và đúng giờ. Quý vị nào không thể tham dự buổi họp nêu trên xin thông báo 

nơi Ban Ngoại Vụ. Chân thành cám ơn quý vị. 

Phaolô Đinh Công Khiêm, Phó CT Ngoại Vụ 

 
CÁ NHÂN BUÔN BÁN TRONG KHUÔN VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG 

Trong thời gian gần đây có những sự kiện xảy ra là có một số người nối kết 

cá nhân để buôn bán, hoặc đem rau quả, các loại thực phẩm cùng các vật dụng khác 



đến khuôn viên của CĐCGVN-NU để buôn bán, trục lợi. Có một số lấy lý do là để 

gây quỹ làm việc từ thiện bác ái giúp đỡ người nghèo, hoặc gây quỹ để giúp Cộng 

Đồng. 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bất cứ ở nơi đâu hay bất cứ cơ sở nào 

hoặc ngay cả trong các gia đình nhỏ, cũng có những quy định hoặc luật lệ riêng của 

họ. Cộng Đồng của chúng ta cũng không ngoại trừ. Từ trước đến nay, Cộng Đồng 

đã không cho phép bất cứ cá nhân nào buôn bán trong khuôn viên của Cộng Đồng 

dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc phương cách nào vì những lý do: để duy trì an toàn 

cũng như trật tự và ổn định trong khuôn viên của Cộng Đồng và tôn trọng sự công 

bằng và bác ái. 

Nếu quý ông bà và anh chị em có rau quả, hoa trái và muốn giúp trong việc 

gây quỹ, xin quý vị hãy liên lạc trực tiếp với những người có trách nhiệm của Gian 

Hàng Rau, và tôi chắc chắn họ sẽ tận tình giúp đỡ. Nếu quý vị có những phương 

cách khác để gây quỹ, xin hãy bàn thảo với các thành viên của Ban Mục Vụ. Còn 

nếu quý vị có ý gây quỹ để giúp đỡ những người nghèo khổ ở khắp nơi trên thế giới, 

thì hãy đợi đến khi Cộng Đồng chúng ta có những chương trình gây quỹ chung thì 

hãy tham gia. Bằng không, ngay tại nước Úc cũng có rất nhiều cơ quan, chương trình 

hoặc các hội đoàn, họ sẵn sàng giúp đỡ quý vị để thực hiện những tâm nguyện tốt 

mà quý vị muốn làm. Chính vì thế, xin quý vị vì lòng bác ái, đừng tự tiện buôn bán 

hoặc môi giới trong khuôn viên của Cộng Đồng dưới bất cứ hình thức nào. Chân 

thành cám ơn sự cộng tác của quý ông bà và anh chị em. 

 Anphongsô Nguyễn Quang Bình, Chủ Tịch HĐMV 

 
Lời cám ơn 

Con cám ơn Đức Ông Quản Nhiệm rất nhiều. Chúa Nhật vừa qua 20/11/2021 kính 

trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Ông đã thêm lời cầu nguyện cho bổn 

mạng Cecilia của con. 

      Sơ Đễ cũng cám ơn ông Chủ Tịch thay mặt Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ 

cùng toàn thể Cộng Đồng đăng những lời cầu chúc trong tờ Tin, đồng thời nhắc nhở 

mọi người cầu nguyện cho Sơ vào ngày 22/11/2021. 

      Xin thánh nữ đồng trinh tử đạo bầu cử cho Đức Ông Quản Nhiệm và toàn thể 

Cộng Đồng được mọi ơn lành hồn xác, đặc biệt là đươc bình an trong nạn dịch này.   

        Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đến Đức Ông Quản Nhiệm, Ban Mục Vụ, 

Hội Đồng Mục Vụ cùng toàn thể Cộng Đồng. 

Nữ Tu Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, Phụ Tá Mục Vụ 

 
BUỔI CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG 

Thời gian: từ 10g00 sáng đến 2g00 chiều Thứ Bảy ngày 4/12/2021 
Địa điểm: Hội Trường Thánh Giuse 

Thành phần tham dự: thân mời toàn thể quý ông bà và anh chị em cùng các bạn 

trẻ trong Cộng Đồng. 

Xin quý ông bà và anh chị em thu xếp mọi công việc, có mặt trước 10g00 

sáng để kiểm danh và ổn định chỗ ngồi, để chương trình được bắt đầu đúng giờ. 



Cũng xin nhắc hạn chót để ghi danh tham dự là 6g00 chiều Chúa Nhật hôm nay ngày 

28/11/2021. Chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em 

 Anphongsô Nguyễn Quang Bình, Chủ Tịch HĐMV 

 
 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐẮC-LỘ 
THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 

Để chuẩn bị cho năm học 2022, trường Việt Ngữ Đắc-Lộ cần tuyển dụng các giáo 

viên để giảng dạy tiếng Việt tại ba chi nhánh: Chi Nhánh Pooraka (Pooraka Primary 

School), Chi Nhánh Salisbury (Thomas More College), Rosewater (Mount Carmel 

College) và nhân viên hành chánh với các điều kiện như sau: 

*GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VIỆT 

Cấp Sơ Học và Tiểu Học (từ lớp Vỡ Lòng đến lớp 7)   
- Có khả năng ca hát, vui chơi và hòa đồng với trẻ em  

- Nói và viết thạo tiếng Việt 

- Có khả năng giảng dạy tiếng Việt và hiểu biết về văn hóa và phong tục Việt Nam. 

Cấp Trung Học (từ lớp 8 đến lớp 10) 
- Nói và viết thông thạo tiếng Việt 

- Có khả năng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) 

- Hiểu biết về văn hóa và phong tục Việt Nam. 

*NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH 

Có kinh nghiệm về Quản Trị Hành Chánh, lưu trữ hồ sơ. 

- Thông thạo cách điều hành văn phòng 

- Thông thạo hai ngôn ngữ Việt và Anh 

- Sử dụng thông thạo các chương trình MS Word, MS Excel 

- Ưu tiên cho người biết hoặc có kinh nghiệm về kế toán. 

       Đơn xin việc và lý lịch cá nhân (Cover letter & Resume) xin gửi về: 

Thầy Nguyễn Quốc Hiệp 

Hiệu Trưởng - Trường Việt Ngữ Đắc-Lộ 

29 South Tce, Pooraka 5095 

hoặc qua điện thư của nhà trường:  daclovietnameseethnicschool@gmail.com 

        Hạn chót nhận đơn là ngày Thứ Sáu 10/12/2021 

        Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Nguyễn Thị Thanh Hồng (Phụ Tá Hiệu 

Trưởng – Đặc Trách Chuyên Môn) qua điện thoại số 0431 323 191. 

 
HỌP BAN TỔ CHỨC  

BUỔI CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG 
Để chuẩn bị chương trình cho Buổi Chia Sẻ, con xin kính mời Đ/Ô QN cùng quý vị 

có trách nhiệm đến tham dự buổi họp từ 7g00 tối đến 8g00 tối Thứ Tư ngày 

1/12/2021 tại Hội Trường Thánh Giuse. Con xin chân thành cám ơn Đ/Ô QN cùng 

quý vị.        

Anphongsô Nguyễn Quang Bình 

 Chủ Tịch HĐMV 

 

mailto:daclovietnameseethnicschool@gmail.com


ĐƯỜNG HY VỌNG 
287. Con phải can đảm để sống đức tin hằng ngày, bằng các thánh tử đạo can đảm 

để giữ đức tin.  

ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 

 
Đâu là sự khác biệt  

giữa Kinh Thánh Công giáo và Kinh Thánh Tin Lành? 
Bộ Kinh Thánh của Công giáo có 73 cuốn, trong khi đó Kinh Thánh của Tin 

Lành có 66 cuốn. Cả hai có cùng số lượng sách trong phần Tân Ước (27 cuốn); 

nhưng trong phần Cựu Ước có sự khác biệt. Kinh Thánh Công giáo có nhiều hơn 7 

cuốn (Giuđitha, Huấn ca; Khôn ngoan, Barúc, Maccabê 1 và 2, và Tôbia) bởi vì 

Công giáo sử dụng danh mục Hy Lạp cổ (Alexandria) các sách được công nhận, 

được gọi là quy điển, vào những năm 250 tr.C.N. Tại thời điểm đó, bảy mươi học 

giả được ủy nhiệm để dịch 39 cuốn sách trong Cựu Ước đã có sẵn từ tiếng Hípri 

sang tiếng Hy Lạp. Họ cũng tính luôn 7 cuốn sách khác (gọi là đệ nhị quy điển) được 

những người Do Thái viết bằng tiếng Hy Lạp trong thời Lưu Đày. 

Vì bảy mươi học giả này được cho là đã mất bảy mươi ngày để chuyển ngữ bản 

Kinh Thánh Do Thái sang tiếng Hy Lạp, thuật ngữ Bản Bảy Mươi (Septuaginta) 

trong tiếng Latinh hoặc chữ số La mã LXX được dùng để chỉ bộ tuyển tập của 46 

cuốn sách này (39 cuốn dịch từ tiếng Hípri sang tiếng Hy Lạp, cộng với 7 cuốn 

nguyên văn Hy Lạp). Do Thái giáo và Kitô giáo đã chấp nhận và sử dụng tất cả 46 

sách của Bản Bản Mươi cho đến năm 90, khi các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái 

quyết định sửa đổi danh mục các sách đã được thừa nhận. 

 Sau khi Đền thờ Giêrusalem bị người La mã phá hủy năm 70, các Kitô hữu và 

người Do Thái tách rời nhau và thành lập các tôn giáo riêng biệt. Hai mươi năm sau, 

khi các học giả Do Thái cho rằng ảnh hưởng của Kitô giáo Hy Lạp phải bị loại bỏ ra 

khỏi bộ sách thì 7 cuốn sách của Cựu Ước, nguyên gốc được viết bằng tiếng Hy Lạp 

chứ không phải bằng tiếng Hípri, đã bị loại khỏi danh mục. Đôi khi, danh mục mới 

này của người Do Thái còn được gọi là Quy điển Palestine vì đó là tên của Đất Thánh 

vào thời ấy. 

 Tuy nhiên, các Kitô hữu giờ đã độc lập nên giữ lại danh mục 46 cuốn sách của 

họ bằng tiếng Hy Lạp cổ (theo Quy điển Alexandria), trong khi người Do Thái vẫn 

chỉ có 39 cuốn. Năm 400, Thánh Giêrônimô đã được Đức Giáo Hoàng Đamasô I ủy 

thác dịch toàn bộ bản Do Thái và Hy Lạp của Cựu Ước và Tân Ước sang một ngôn 

ngữ và làm thành một bộ. Tại thời điểm đó, tiếng Latinh là ngôn ngữ chính thức của 

Đế quốc. Thánh Giêrônimô đã sử dụng bản Hy Lạp [Bản Bảy Mươi – LXX] và đã 

giữ tất cả 46 cuốn sách của Cựu Ước với 27 cuốn sách của Tân Ước để hình thành 

nên ấn bản đầu tiên của Kinh Thánh Kitô giáo, tổng cộng gồm 73 cuốn. 

 Những điều này không thay đổi cho đến thể kỷ XV, khi có phong trào Cải Cách 

Tôn giáo của Tin Lành. Martin Luther, một tu sĩ Dòng Augustinô, linh mục Công 

giáo, một học giả Kinh Thánh, biết Do Thái giáo có một danh mục sách ngắn hơn 

(39 cuốn) so với danh sách dài hơn (46 cuốn), và ông biết rằng có một số lạm dụng 

và căng thẳng trong Giáo hội vào cuối thời Trung cổ, vốn có nguồn gốc từ một giáo 

thuyết dựa trên một trong những cuốn sách của đệ nhị quy điển (các sách Maccabê 



vốn được sử dụng để giải thích cho giáo lý của Công giáo về luyện ngục). Tội buôn 

bán ân xá (mại thánh) quá nhiều đến nỗi Luther không chịu đựng nổi, và ông đã phản 

ứng bằng việc chống đối lại chẳng những việc lạm dụng ấy mà còn cả giáo lý cho 

rằng người chết cần được cầu nguyện để lên thiên đàng. Ông đã chọn theo quy điển 

Palestine với 39 cuốn sách trong Cựu Ước. Luther đã dịch một bản Kinh Thánh mới 

qua tiếng Đức, gồm 66 cuốn mà không có những sách thuộc đệ nhị quy điển. Với 

việc bỏ đi các sách Maccabê, Luther hy vọng các lạm dụng cũng sẽ được loại bỏ. 

Trái lại, Giáo hội Công giáo, kể từ Công đồng Trentô, đã quyết định giữ quy 

điển Hy Lạp (Alexandria) với 46 sách trong Cựu Ước, bởi vì đó là quy điển mà các 

Kitô hữu biết và đã sử dụng từ thời Chúa Giêsu và các Tông Đồ. Nó cũng tương tự 

như danh mục các sách được Thánh Giêrônimô dùng trong bản Kinh Thánh Phổ 

Thông (Vulgata Bible) của ngài và đã được sử dụng từ trước đó. Thế nên, từ thời kỳ 

Cải Cách ở thế kỷ XVI, có hai loại Kinh Thánh: Tin Lành và Công giáo, vốn giống 

nhau 99% trong thứ tự và nội dung ngoại trừ 7 cuốn sách được viết vào thế kỷ III 

tr.C.N. Một số nhà Kinh Thánh Tin Lành ngày nay gộp chúng vào phần được gọi là 

Ngụy thư (Apocrypha), vốn xuất hiện vào cuối thời Cựu Ước trước các Tin Mừng 

trong Tân Ước. Kinh Thánh Công giáo đã luôn luôn có những cuốn sách này, và 

được gọi là đệ nhị quy điển. Cả Kinh Thánh Công giáo lẫn Tin Lành đều bắt đầu với 

sách Sáng Thế và kết thúc với sách Khải huyền; cả hai đều có 4 Tin Mừng. Sự khác 

biệt duy nhất là việc kể vào hoặc loại ra 7 cuốn sách được thêm vào trong bộ Kinh 

Thánh Do Thái (Cựu Ước của Kitô giáo). 
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TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
447. Chúng ta phải tôn kính thánh Danh Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta tôn 

kính thánh Danh Thiên Chúa bằng việc kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Ngài. 

Vì vậy, cấm không được kêu đến Danh Ngài để làm chứng cho một tội ác, và không 

được sử dụng cách bất xứng Danh thánh Ngài, như lộng ngôn, điều này tự bản chất 

là một tội trọng, cũng như chửi thề và bất trung với những lời hứa nhân Danh Thiên 

Chúa. 

 

448. Tại sao cấm thề gian? Vì người ta nại đến Thiên Chúa, Ðấng là chính Chân 

lý, để làm chứng cho một lời nói dối. 

"Ðừng thề nhân danh Ðấng Sáng Tạo, cũng đừng thề nhân danh thụ tạo, trừ khi ta 

nói thành thật và cần thiết với lòng tôn kính" (thánh Inhaxiô Loyola). 
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449. Bội thề là gì? Bội thề khi đưa ra một lời hứa kèm theo một lời thề, nhưng cố ý 

không tuân giữ hay sau đó sẽ phá bỏ. Ðó là một tội trọng phạm đến Thiên Chúa vì 

Ngài là Ðấng luôn trung tín với những lời Ngài đã hứa.  

 

450. Tại sao Thiên Chúa "đã chúc phúc cho ngày sabát và coi đó là ngày thánh" 

(Xh 20, 11)? Trong ngày sabát, dân Do Thái tưởng nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi 

vào ngày thứ bảy theo như trình thuật Tạo dựng, cũng như nhớ đến việc giải thoát 

Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập và nhớ đến Giao ước được Thiên Chúa thiết lập với dân 

Ngài. 

 

451. Chúa Giêsu xử sự thế nào đối với ngày sa-bát? Chúa Giêsu công nhận sự 

thánh thiêng của ngày sabát và Người dùng thẩm quyền thần linh để đưa ra giải thích 

đích thực về ngày này: "Ngày sabát được lập ra vì loài người chứ không phải loài 

người vì ngày sabát" (Mc 2, 27). 


