
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm C 

 

BÀI ĐỌC I                                                                                  Cv 15,1-2, 22-29 
Thánh Thần và chúng tôi quyết định: Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những 

điều cần thiết. 

 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

Hồi ấy, Có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy anh em rằng: “Nếu 

anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu 

độ.” Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. 

Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên 

Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận 

này.  

 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết 

định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và 

ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người 

có uy tín trong Hội Thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: “Anh em 

Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-

a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng 

tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi 

anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết 

định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh 

em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống 

hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông 

Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: Thánh Thần 

và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác 

ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn 

tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh 

những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.” 

Đó là Lời Chúa. 

 

ĐÁP CA:                                                                                  Tv 66,2-3.5.6 và 8  

Người đọc: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng 

thanh cảm tạ Ngài! 

 

Chung: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh 

cảm tạ Ngài! 

 

Người đọc: Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,/ xin toả ánh tôn nhan 

rạng ngời trên chúng con,/ cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,/ và muôn nước 

biết ơn cứu độ của Ngài. 

Chung: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh 

cảm tạ Ngài! 



 

Người đọc: Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,/ vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo 

lẽ công minh,/ Người cai trị muôn nước theo đường chính trực/ và lãnh đạo muôn 

dân trên mặt đất này. 

Chung: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh 

cảm tạ Ngài! 

 

Người đọc: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài,/ lạy Thiên Chúa,/ chư dân phải đồng 

thanh cảm tạ Ngài./ Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!/ Ước chi toàn cõi đất 

kính sợ Người! 

 

Chung: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh 

cảm tạ Ngài! 

 

BÀI ĐỌC II                                                                           Kh 21,10-14, 22-23 
Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống. 

 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 

Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi 

cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi 

Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá 

quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, 

với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười 

hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba 

cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên 

mười hai Tông Đồ của Con Chiên.  

 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn 

Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng 

chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn 

chiếu soi.       

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                         Ga 14,23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 

Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Ha-

lê-lui-a.  

 

TIN MỪNG                                                                                       Ga 14,23-29 
Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người 



ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây 

không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, 

Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là 

Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 

điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  

 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. 

Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng 

đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu 

anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, 

bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự 

việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”                               Đó là Lời Chúa. 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Ai cũng muốn bình an. Mọi người đều nỗ lực đi tìm bình an. Tuy nhiên những cố 

gắng của con người vẫn không bảo đảm cho họ bình an lâu dài và sâu xa. Bình 

an mà Chúa ban không theo kiểu thế gian. Đối với cách hành xử của trần thế, bình 

an dựa vào những yếu tố bên ngoài, như của cải vật chất, công danh sự nghiệp, 

đất nước vắng bóng bạo động chiến tranh, quốc gia không bị tai ương thiên nhiên 

tàn phá... Tuy nhiên, bình an kiểu này vẫn luôn là một tình trạng mong manh, bởi 

vì những yếu tố ngoại tại này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Do đó, trong sự bình 

an của thế gian vẫn còn lảng vảng hình bóng của lo âu bất an. 

       Ngược lại với bình an thế gian, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ Ngài sự bình 

an của trời cao. Đây là sự bình an sâu xa, lâu dài không ai cướp mất được. Sự 

bình an này được ban tặng cho những ai có một niềm xác tín sâu xa về sự bao bọc 

chở che trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô cảm 

nghiệm sự bình an này nên ngài đã viết: “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là 

sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, 

hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào 

khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện 

nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Roma 8:38-39). 

       Khi ta xác tín sâu xa về tình yêu Chúa đối với ta thì dù sống trong hoàn cảnh 

nào chăng nữa, ta cũng cảm thấy bình an, vì có Chúa ở bên ta. Bởi vì ta không 

còn cô đơn nữa. Bao giờ cũng vậy, người cô đơn chắc chắn sẽ thiếu bình an, vì 

bình an luôn hàm ý rằng ta liên kết với kẻ khác trong yêu thương. Do đó khi ta 

được yêu thương, ta cảm thấy bình an. Khi ta bị bỏ rơi, ta cảm thấy hụt hẫng bất 

an. Vì thế, bình an luôn bao hàm sự kết hiệp với Chúa. 

       Để có sự bình an sâu xa, để kết hiệp với Chúa, ta cần có một lương tâm ngay 

thẳng. Tâm hồn ta không bị dày vò vì tội lỗi. Liên hệ giữa ta với Chúa không bị 

rạn nứt vì những xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Vì thế, trong Thánh Lễ ở phần 

hiệp lễ, Giáo Hội cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với 

các tông Đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các 

con.” Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh 

Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh 



ý Chúa.” Giáo Hội cầu xin Chúa đừng chấp xét tội lỗi của mình, nhưng xin Chúa 

nhìn vào đức tin của Giáo Hội để xóa tội cho tín hữu và đồng thời liên kết họ với 

Chúa trong tình yêu.  

        Sự bình an sâu xa mà Chúa ban chỉ đến với những kẻ có thiện chí xây dựng 

hòa bình mà thôi. Chúa Giêsu đến trần gian là để hàn gắn rạn nứt giữa loài người 

và Thiên Chúa Cha. Ngài mong muốn môn đệ của Ngài cũng xây dựng hòa bình 

để tạo hiệp nhất và bình an. Cho nên những kẻ gây chia rẽ giữa người với người 

không thể có bình an và cũng không tạo bình an cho người khác. Bài đọc thứ nhất 

cho thấy nội bộ cộng đoàn tín hữu Antiôkhia bị rối loạn vì một số tín hữu gốc Do 

thái đòi buộc người ngoài Do Thái giữ luật cắt bì mới được cứu độ. Nhưng đây 

là một phán đoán sai lầm vì ơn cứu độ của Chúa không bị ràng buộc bởi luật 

Môsê. Không thể đem tập tục riêng của một dân tộc để áp đặt lên người khác. 

Chính vì sự áp đặt này nên mới có chia rẽ và mất bình an. Bởi vậy, các Tông Đồ 

đã quyết định khôn ngoan bằng cách giới hạn vào những điều thiết yếu mà thôi. 

        Từ kinh nghiệm của Cộng Đoàn Antiôkhia, ta thấy để kiến tạo hòa bình giữa 

người với người cũng như bình an trong tâm hồn cá nhân, người tín hữu cần có 

tinh thần khiêm nhường, đầu óc rộng rãi để khỏi áp đặt ý kiến của mình lên kẻ 

khác một cách vô lý. 

         Chúa ban ơn bình an cho ta, nhưng có bình an hay không còn tùy ở hoàn 

cảnh mỗi người. Ta hãy tạo cho mình một niềm xác tính về lòng Chúa yêu thương 

ta. Có được niềm xác tín này thì dù có phải đối diện với sự chết, ta vẫn bình an, 

vì ta biết rằng Chúa luôn ở với ta.  Mặt khác ta cũng nhớ lời của Chúa nói: “Phúc 

thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9). Khi ta 

xây dựng hòa bình thì ta cũng được bình an vì ta liên kết với Chúa, làm theo ý 

Chúa và cùng một lúc ta cũng liên kết với tha nhân. Làm như thế ta sống đúng 

bản chất con người, vì ta được tạo dựng không phải để sống cô độc, để tạo chia 

rẽ, nhưng là để kết hợp trong tình yêu và sống trong bình an.                (Trích bài 

suy niệm “Bình an của trời”  

của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 2007). 

 
LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2022 

Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn 

lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau (Mc 

9:50).  Salt is good, but if the salt loses its saltiness, how will you make it salty 

again? Have salt in yourselves, and be at peace with one another. (Mk 9:50) 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng 

THÁNG NĂM 2022 

Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin:  Xin cho giới trẻ, khi 

được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời Đức 

Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu sắc, can đảm sống đức tin và tận tụy 

phục vụ. 
 



Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Thứ Hai: 23/05/2022 

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a. 

Thứ Ba: 24/05/2022 

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11. 

Thứ Tư: 25/05/2022  

Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo 

hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15. 

Thứ Năm: 26/05/2022 

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. 

Cv 18,1-8; Ga 16,16-20. 

Thứ Sáu: 27/05/2022 

Thánh Augustinô Cantuariô. 

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a. 

Thứ Bảy: 28/05/2022 

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28. 

 
 

Thừa Tác Viên Hiệp Lễ Ngoại Thường 
 Thứ Bảy 21/05/2022 

Thánh Lễ 6g00 chiều 

* Nhóm A: Đức Ông, Sơ Bảy, Bà Chi & Ông Dũng. 

Chúa Nhật 22/05/2022 
Thánh Lễ 9g00 sáng 

* Nhóm 1: Đức Ông, Sơ Đễ, Bà Diệp, Bà K.Hường, Bà Hằng & Chị Ái-Hường. 

Thánh Lễ 11g30 trưa 

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

Thứ Bảy 28/05/2022 
Thánh Lễ 6g00 chiều 

* Nhóm B: Đức Ông, Sơ Bảy, Chị Linh & Bà K.Hường. 

Chúa Nhật 29/05/2022 
Thánh Lễ 9g00 sáng 

* Nhóm 2: Đức Ông, Sơ Đễ, Ông Dũng, Chị Ivy, Anh D.Lạc & Chị P.Vân. 

 Thánh Lễ 11g30 trưa 

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

 
 

Chịu Trách Nhiệm Tôn Vương 
BCH Họ Thánh Tâm: Thứ Hai  

                                              23/05/2022 

BCH Họ Fatima: Thứ Hai 30/05/2022 

Lưu ý: Tôn vương vào lúc 6g30 tối Thứ Hai trong Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền 

Nhân. 



Phục Vụ Gian Hàng Rau 
Nhóm I: Chúa Nhật 22/05/2022 

Nhóm II: Chúa Nhật 29/05/2022 

 
Đọc sách thánh 

và lời nguyện giáo dân 
Thứ Bảy 21/05/2022 

Thánh Lễ 6g00 tối: CTTTHNGĐ 

 

Chúa Nhật 22/05/2022 

Thánh Lễ 9g00 sáng: CTTTHNGĐ 

Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima 

Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ 

 

Thứ Bảy 28/05/2022 

Thánh Lễ 6g00 tối: Hội Cao Niên 

 

Chúa Nhật 29/05/2022 

Thánh Lễ 9g00 sáng: Hội Cao Niên 

Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima 

Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ 

 

NHÂN VIÊN ĐẾM NGƯỜI DỰ LỄ 
Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

*Ông Dũng và Bà Hường. 

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

*Chị Lan, Chị Hà, Ông Dũng và Bà Hường. 

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật 

*Bà Thơm và Chị Uyên. 

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật 

*Chị Phượng và Chị Thanh. 

 

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 và Bà Vân. 

 
Kỷ niệm 10 năm khánh thành Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền nhân 

Anh chị em thân mến, 

Ngày Chúa Nhật 03/06/2012, Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson đã đến cử hành 

Thánh Lễ với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc và làm phép Hoa Viên 

Đức Mẹ Thuyền Nhân (HVĐMTN). 

        Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân nói lên nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đây là biểu 

tượng bày tỏ lòng tôn kính của những người Công Giáo Việt Nam đối với Đức 

Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô và là Mẹ Giáo Hội.   

       Thứ Hai, Đức Mẹ Maria được tôn kính với tước hiệu Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

Tước hiệu này nhắc nhở rằng nhiều người trong chúng ta là những thuyền nhân 

từng vượt biển tìm tự do và đã kêu cầu Đức Mẹ phù trợ trong các chuyến hải 

hành. Thêm vào đó, theo góc nhìn đức tin, tất cả chúng ta đều là thuyền nhân vì 

chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội đang vượt biển đời để về Quê Trời. Chúng ta 

luôn hướng về Đức Mẹ Thuyền Nhân để xin Mẹ phù trợ chúng ta. 

      Thứ Ba, khi tụ tập chung quanh HVĐMTN, chúng ta quây quần bên Mẹ để 

chúng ta được hiệp thông với nhau. Nếu chúng ta có lòng yêu mến mẹ, thì chắc 

chắn chúng ta có lòng yêu mến nhau và hiệp thông với nhau. 

      Thứ bốn, tượng ĐMTN hướng về cổng Trung Tâm để nói lên rằng Mẹ luôn 

chờ mong và chào đón con cái Mẹ. Vì thế, chúng ta được kêu gọi để đến với Mẹ, 

và qua Mẹ đến với Chúa Giêsu Con Mẹ, với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng 

ta. 

       Trong tâm tình hướng về Đức Mẹ Thuyền Nhân, Cộng Đồng chúng ta sẽ kỷ 

niệm 10 năm Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân vào ngày Chúa Nhật 05/06/2022. 

Chương trình kỷ niệm 10 năm Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân sẽ diễn tiến như 

sau. 

1. Thánh Lễ lúc 9g00 sáng 

2. Sau Thánh Lễ mọi người tề tựu chung quanh hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

3. Đức Ông Quản Nhiệm, các Tu Sĩ, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ và ca đoàn 

sẽ đứng bên trong Hoa Viên gần tượng đài Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

4. Chúng ta sẽ có phần dâng hoa kính Đức Mẹ, vậy xin mỗi người chuẩn bị một 

cành hoa và mang theo khi đến tham dự Thánh Lễ. 

5. Diễn tiến phần cầu nguyện tại Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân như sau: 

5.1. Mọi người tề tựu chung quanh Hoa Viên ĐMTN. 

5.2. Ca đoàn hát: Cung chúc trinh vương. 

5.3. Trưởng Lễ xướng kinh: Dấu thánh giá, kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, ba kinh 

Kính Mừng, kinh Sáng Danh. 



5.4. Đức Ông đọc lời nguyện. 

5.5. Mọi người đọc kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

5.6. Đức Ông dâng hoa bằng cách cắm hoa vào bình gần nhất. Các Tu Sĩ và Ban 

Mục Vụ và Hội Đồng Mục Vụ tiến lên cắm hoa vào bình gần mình nhất. 

5.7. Phép lành. 

5.8. Ca đoàn hát: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. 

5.9. Trưởng Lễ xướng Kinh trông cậy, các câu lạy, dấu thánh giá. 

5.10. Mọi người dâng hoa tùy tiện dâng hoa bằng cách cắm vào các bình có sẵn 

chung quanh tượng Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

Lưu ý: Vẫn CÓ Thánh Lễ 11g30 trưa 

       Chân thành cám ơn sự hợp tác của anh chị em. Qua lời chuyển cầu của Đức 

Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
Vấn đề ăn uống khi sinh hoạt hội đoàn 

Anh chị em thân mến, 

Ăn uống là một phần quan trọng trong đời sống con người. Qua việc cùng nhau 

ăn uống, mọi người nối kết với nhau và nâng đỡ nhau. 

       Trước thời COVID-19, các hội đoàn trong Cộng Đồng cũng có dịp ăn uống 

với nhau trong lúc sinh hoạt thường xuyên hay trong những dịp đặc biệt. Trong 

thời đại dịch COVID-19, việc ăn uống phải tạm ngưng để tránh lây nhiễm dịch 

bệnh. Nay hoàn cảnh xã hội đã khá hơn, nên các hội đoàn có thể ăn uống trong 

sinh hoạt của mình. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý anh chị em là chúng ta vẫn còn ở 

trong dịch bệnh COVID-19 và hiện nay chúng ta bước vào mùa đông với dịch 

cúm đang lan tràn. Do đó, khi tổ chức ăn uống, xin anh chị em giữ vệ sinh tối đa 

để tránh lây nhiễm bệnh hoạn cho nhau.  

       Thêm vào đó, ngày nay, cả thế giới đều quan ngại về vấn đề ô nhiễm môi 

sinh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã ra thông điệp Laudato Sì để kêu gọi cả 

thế giới bảo vệ trái đất là ngôi nhà chung của cả nhân loại. Vì thế, xin anh chị em 

cố gắng giảm thiểu ô nhiễm môi sinh càng nhiều càng tốt khi sử dụng các vật liệu 

để tổ chức ăn uống cho hội đoàn của mình. 

      Vậy, kể từ Chúa Nhật 05/06/2022, các hội đoàn có thể tổ chức ăn uống trong 

sinh hoạt của mình.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của anh chị em. Qua lời 

chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho thiện chí của 

chúng ta. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm  

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 
 

PHÂN ƯU 
Họ Đạo Fatima nhận được tin buồn là cụ bà Anna Trần Thị Hai, sinh ngày 

01/01/1922, tại Lộc Thủy, Hà Tĩnh, Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g30 

sáng ngày 14/05/2022, tại Adelaide, Nam Úc, hưởng thọ 100 tuổi.  



         Cụ bà là thân mẫu của ông Trần Dũng và là nhạc mẫu của bà Trần Thị Bình 

và Nguyễn Thị Kim Hồng. 

         Họ Đạo Fatima xin gởi lời chia buồn đến bà Bình, ông bà Dũng Hồng và 

tang quyến.  

        Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima cho linh hồn Anna 

được vào nước Thiên Đàng. Thành kính phân ưu.                 

TM/BCH Họ Đạo Fatima 

Đaminh Phạm Văn Lợi, Trưởng Họ 
 

Chia buồn 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chân thành gửi lời chia buồn đến bà Trần Thị Bình là 

hội viên của Hội trước sự ra đi của cụ bà Anna Trần Thị Hai. 

      Xin Thiên Chúa là Cha từ ái, đón nhận linh hồn cụ vào tham dự bàn tiệc thánh 

trên Quê Trời, cùng với Mẹ Maria và triều thần thánh. Chúng tôi xin thành kính 

phân ưu. 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 

 
LỜI TẠ TỪ 

Kính thưa Đức Ông Quản Nhiệm, quý Sơ và toàn thể Cộng Đồng, 
     Tôi xin có vài chia sẻ từ tâm hồn và được gợi hứng qua những học hỏi từ ĐTC 

Phanxicô mà tôi thường chia sẻ với các gia đình, đặc biệt trong các nhóm Giáo 

Lý Hôn Nhân. 

      Có ba điều mà các gia đình hôn nhân hay gia đình Giáo Hội vẫn luôn được 

ĐTC Phanxicô nhắc nhớ chúng ta thực hành hằng ngày:  
 

Sorry, please and thank you.  

Xin lỗi, làm ơn và cám ơn. 
 

1. Xin lỗi –Sorry 

Trong suốt 14 tháng khi còn trong vòng điều tra về công việc phục vụ của tôi tại 

Cộng Đồng (CĐ), tôi đã có cơ hội cầu nguyện và phản tỉnh về hành trình hơn 7 

năm phục vụ trong mái gia đình Cộng Đồng ở đây. Cũng như quý vị đã biết, trong 

lá thư từ nhiệm của tôi vào tháng 12/2021, tôi đã trình bày việc tôi vắng bóng tại 

Cộng Đồng từ tháng 9/2020; tuy nhiên có một số người không có Tờ Tin đó nên 

vẫn còn thắc mắc, chưa biết và tìm hỏi. Nếu quý vị muốn biết rõ hơn, xin liên lạc 

với Đức Ông để có Tờ Tin này đã được phổ biến trong Cộng Đồng vào tháng 

12/2021.  

      Trong thời gian 14 tháng vắng bóng này, tôi đã nhận rất nhiều cú điện thoại, 

tin nhắn, điện thư từ rất nhiều cá nhân cũng như đoàn thể để hỏi thăm, bày tỏ sự 

quan tâm cũng như xin sự trợ giúp mục vụ của tôi.  

     Vì hoàn cảnh tế nhị và do tiến trình điều tra về những cáo buộc đối với tôi, đòi 

hỏi tôi phải giữ khoảng cách và thinh lặng với quý vị kể cả người thân, họ hàng, 

bạn bè gần xa, và ngay cả các Sơ Dòng Mercy của tôi, ngoại trừ một vài trường 

hợp cần thiết.  



      Sự thinh lặng, không đáp trả quý vị như thế trong gần 2 năm qua đã làm buồn 

lòng quý vị rất nhiều. Nay khi mọi sự đã minh bạch; tôi muốn có lời xin lỗi sâu 

xa đến với tất cả mọi người đó. 

        Thật vậy, bởi sự thinh lặng và giữ khoảng cách đó, có khi tôi được xem như 

là một con người kiêu kỳ và bất hiếu đối với dòng tộc, người thân của mình cũng 

như Cộng Đồng khi không tới tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho cha mẹ hay 

người chú vừa mất của tôi trong năm 2021. Hay tôi trở nên như thể là bất nhân 

đối với những người gởi tin nhắn, cầu cứu tôi giúp đỡ mục vụ trong những tháng 

ngày đó; cũng như có vẻ bất nghĩa với một vài thân nhân của một số quý cụ trong 

Cộng Đồng khi họ thông tin cho tôi mà tôi vẫn giữ thinh lặng, không trả lời để 

chia buồn hay đưa đám cùng họ.  

       Tôi rất đau lòng vì đã làm buồn phiền hay không thể đáp trả quý vị như lòng 

tôi muốn và như sự mong đợi của quý vị; vì thế một lần nữa tôi chân thành xin 

lỗi tất cả quý vị. “Nhân vô thập toàn”, với thân phận bất toàn của con người, tôi 

xin quý vị bỏ qua và thông cảm cho tôi nếu tôi đã làm buồn lòng hay không thể 

làm hài lòng hết mọi người trong Cộng Đồng qua hơn 7 năm phục vụ tại đây, đặc 

biệt trong 2 năm vắng bóng gần đây. 
 

2. Làm ơn – Please 

Please, làm ơn là một từ rất lịch sự, cao quý. Sau gần 2 năm sống trong rất nhiều 

khoảng thinh lặng và cầu nguyện, tôi càng cảm nghiệm sâu xa hơn sự quan trọng 

của việc sống cụm từ này trong mọi gia đình kể cả gia đình Cộng Đồng chúng ta. 

Sau 36 năm sống gần gũi với Cộng Đồng, phát xuất từ lòng yêu mến như một 

người con của Cộng Đồng và Giáo Hội, tôi cầu xin Cộng Đồng chúng ta một 

điều: 

        Xin hãy làm ơn cho chính tôi cùng Giáo Hội.  Điều tôi cầu xin là mọi thành 

phần trong Cộng Đồng chúng ta hãy yêu thương và hiệp thông với nhau và với vị 

chủ chăn của mình, hiện nay là Đức Ông Quản Nhiệm Minh-Tâm dưới sự lãnh 

đạo của Đức Tổng Giám Mục Adelaide, để toàn thể Cộng Đồng cùng nhau hiệp 

hành và vui tươi tiến về phía trước, trong hành trình tiến về Quê Trời của mỗi 

người chúng ta.  

      Tình trạng đại dịch Covid và chiến tranh lan tràn gần đây đã dạy cho tôi về 

sự mong manh, ngắn ngủi của đời này; và đây cũng là những nhắc nhở quan trọng 

về sự cần thiết ‘có nhau trong yêu thương’ giữa biển đời của từng cá nhân và của 

cộng đoàn chúng ta. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Tuy nhiên, mỗi người 

chúng ta vẫn còn có cơ hội sống thật sự trong một khoảng thời gian hiện tại, rất 

ngắn ngủi, mau qua chóng tàn này, thì một lần nữa tôi xin quý vị trong Cộng 

Đồng hãy yêu thương và hiệp hành với nhau và với vị Quản Nhiệm của mình 

trong hành trình ‘Xuất Hành’ ngắn ngủi này của đời mình.  

      Tôi đã quyết định không làm việc phục vụ cho Cộng Đồng nữa. Tuy nhiên, 

tôi biết là mình vẫn luôn trân quý Cộng Đồng, cũng như sẽ luôn mãi vun quén sự 

hiệp thông với Đức Ông Quản Nhiệm cùng toàn thể Cộng Đồng và Giáo Hội 

trong tâm hồn của tôi. Tôi luôn xác tín là Cộng Đồng chúng ta còn có biết bao 



người thiện tâm và nhiệt thành với Giáo Hội hiện đang phục vụ rất tốt cho Cộng 

Đồng chúng ta. 
 

3. Cám ơn – Thank you 

Lòng tri ân là một nhân đức mà tôi quý trọng vì tôi đã được học hỏi rất nhiều nơi 

cha mẹ và nơi người Việt Nam trong Cộng Đồng chúng ta. Phát xuất từ tâm tình 

tri ân, tôi xin một lần nữa nói lên những lời cám ơn chân thành đối với Cộng Đồng 

mà ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta để sống tinh thần này từ trong gia đình 

ra ngoài Giáo Hội và xã hội.  

         Con xin chân thành tri ân Đức Ông Quản Nhiệm đã giúp cho con những 

hướng dẫn khôn ngoan trong suốt thời gian 7 năm phục vụ Cộng Đồng. Con cũng 

xin cám ơn Đức Ông đã bỏ thêm thời gian và nỗ lực ra để gánh vác những công 

việc mục vụ mà con đã đảm nhiệm nhưng bị gián đoạn trong thời gian vắng mặt 

vừa qua. 

         Tôi đã học được nhiều điều tốt lành từ Đức Ông cũng như từ rất nhiều thành 

viên trong Hội Đồng Mục Vụ và tất cả mọi người trong Cộng Đồng, từ các đoàn 

thể, ban ngành hay cá nhân đã hỗ trợ, bày tỏ lòng yêu thương quan tâm đối với 

tôi trong hơn 7 năm qua khi tôi phục vụ Cộng Đồng, đặc biệt những tâm tình mà 

quý vị đã bày tỏ cho tôi trong những tháng ngày gần đây. Tôi trân quý và xin tri 

ân quý vị vì tấm lòng yêu thương hỗ trợ đó.  

        Con xin tri ân Đức Ông Quản Nhiệm đã hỗ trợ việc tổ chức và dâng Thánh 

Lễ Tạ Ơn hôm nay cho con. Tôi cũng xin cám ơn Ban Mục Vụ đã thay mặt Ban 

Tuyên Uý, Hôi Đồng Mục Vụ và Cộng Đồng đứng ra tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn 

trang trọng ngày hôm nay cho tôi.  

        Xin cám ơn toàn thể Cộng Đồng qua những năm tháng sống giữa mọi người. 

Tôi thấy rất tốt khi phục vụ Cộng Đồng và tôi trân quý sự hỗ trợ, niềm tin và tình 

thương mến của quý vị dành cho tôi. 

       Cuối cùng, nhân cơ hội này tôi xin bày tỏ lòng tri ân Dòng Mercy và các Bề 

Trên của mình đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi để phục vụ người 

Việt Nam Công Giáo nói chung và Cộng Đồng chúng ta nói riêng trong suốt 30 

năm qua. Tôi biết ơn Nhà Dòng vì lòng quảng đại, cho phép tôi sử dụng thời gian 

và các phương tiện khác thí dụ như các nhà nghỉ mát của Dòng để tạo môi trường, 

bầu khí cầu nguyện hầu nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh của nhiều người thuộc 

Cộng Đồng và từ các tiểu bang khác trong biết bao năm qua.  

       Tôi cảm tạ sâu xa đến một số các Sơ Bề Trên Dòng Mercy và Sơ Dòng Thánh 

Giuse đã hướng dẫn và linh hướng cho tôi trong bao năm qua.Tôi đã học hỏi rất 

nhiều từ các Sơ về gương mẫu của sự yêu chuộng bác ái, tìm kiếm hòa bình và 

công lý, cũng như lòng tôn trọng sự thật qua bước đường phục vụ Cộng Đồng của 

tôi trong hơn 7 năm vừa qua. 

       Nguyện xin Thiên Chúa Từ Ái qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân 

chúc lành dồi dào cho Đức Ông, các Sơ và toàn thể mọi người trong Cộng Đồng. 

       Trước khi chấm dứt và tạm biệt Cộng Đồng để chuẩn bị hành trình đi nghỉ 

ngơi và tu nghiệp của mình, tôi xin tặng cho Cộng Đồng một vài tâm tình cầu 

nguyện qua một bài hát mà tôi đã sáng tác lúc 21 tuổi khi còn sống dưới thời 



Cộng Sản ở Việt Nam; đây là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất của 

đời tôi. Cám ơn một số anh chị trong Nhóm Linh Thao đã ghi lại lời và hát lại để 

tặng tôi trong khoảng đầu năm 2022 vừa rồi. 

Bạn ơi hãy vui lên, dù lòng ta buồn chán 

Bạn ơi hãy ca lên, dù lời ca nghẹn uất 

Đường đời có gian lao, cuộc đời không vô nghĩa 

Bạn ơi hãy thương yêu dù lòng ta giận ghét 

Bạn ơi hãy cho nhau một niềm vui nhỏ bé, 

ngàn niềm vui nhỏ bé, kết thành hạnh phúc tuyệt vời 

Dù đời lắm đắng cay, ta cố không cố không u sầu 

Dù đời lắm trái ngang, ta vẫn nên, vẫn nên yêu đời 

Vì tình Chúa chúng ta, ôi lớn lao quá ư nhiệm mầu 

Vì Ngài đã giao ban cho chúng ta cuộc đời đầy hy sinh, 

Và Ngài sẽ cho ta cuộc sống trong tràn đầy ơn thiêng 

 

Xin cám ơn Đức Ông, các Sơ cùng toàn thể Cộng Đồng đã lắng nghe. 

Nt Maria Trần Thị Thu Trang RSM 

Cựu Phụ Tá Mục Vụ * CĐCGVN-NU 

 
THÔNG BÁO VỀ NHÓM ƠN GỌI HÔN NHÂN 2020 

Tôi thành thật xin lỗi vì công việc dở dang, đã không thể giúp một số bạn trẻ hoàn 

tất lớp học này do bởi tình trạng Đại Dịch Covid 19 cũng như do sự gián đoạn 

công việc phục vụ CĐ của tôi trong năm 2020-2021 như tôi đã trình bày trong Lá 

Thư Từ Nhiệm của tôi được lưu hành trong Tờ Tin CĐ vào 5/12/2021. 

       Rất nhiều bạn trẻ trong lớp học này đã tìm tới, được Đức Ông Quản Nhiệm 

giúp đỡ và rồi đã hoàn tất việc học hỏi giáo lý hôn nhân để tiến tới hôn nhân.  

       Tôi đã trao lại cho Đức Ông Quản Nhiệm danh sách Lớp Học Ơn Gọi Hôn 

Nhân 2020 này và số tiền $650 là chi phí hành chánh do Nhóm đóng góp. 

       Tôi đã hội ý với Đức Ông Quản Nhiệm và Đức Ông đề nghị rằng nếu có ai 

trong Nhóm Ơn Gọi Hôn Nhân 2020 muốn nhận lại tiền mình đã đóng góp thì 

xin liên lạc với bà Trần Thị Tuyết Nga: Đt. 0423950019 để được trả lại. Bà Nga 

cũng sẽ gởi tin nhắn qua điện thoại di động của các bạn để nhắc nhở việc này. 

Nếu sau 3 tháng mà Bà Nga chưa nhận được tin tức của các bạn, thì số tiền này 

sẽ được sung vào Quỹ Điều Hành. 

       Một lần nữa, vì hoàn cảnh ngoài ý muốn của mình, tôi chân thành xin lỗi các 

bạn vì đã không đồng hành với các bạn cho tới đoạn cuối của hành trình chuẩn bị 

Ơn Gọi Hôn Nhân này của các bạn. Xin các bạn thông cảm và lượng thứ cho tôi. 

       Nguyện xin Thiên Chúa Từ Ái đổ đầy tràn ân sủng xuống trên các bạn và 

trong mọi giai đoạn của hành trình hôn nhân mà các bạn đang tiến bước. 

Nt Maria Trần Thị Thu Trang RSM 

Cựu Phụ Tá Mục Vụ * CĐCGVN-NU 

 
 



CẢM ƠN- THÁNH LỄ TẠ ƠN 
Trong tâm tình tri ân và tạ ơn Chúa về rất nhiều hồng ân mà Chúa đã thương ban 

cho tôi trong hơn 7 năm phục vụ Cộng Đồng, tôi xin nói lên lời cám ơn chân 

thành đến với Cộng Đồng. 

      Con xin chân thành tri ân Đức Ông Quản Nhiệm đã giúp cho con những 

hướng dẫn khôn ngoan trong suốt thời gian hơn 7 năm phục vụ CĐ. Con đặc biệt 

xin cám ơn Đức Ông Quản Nhiệm đã hỗ trợ việc Cộng Đồng tổ chức và dâng 

Thánh Lễ Tạ Ơn vừa qua cho con.  

      Tôi xin cám ơn Ban Mục Vụ đã thay mặt Ban Tuyên Úy, Hôi Đồng Mục Vụ 

và Cộng Đồng đứng ra tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn trang trọng này cho tôi.  

      Tôi cũng xin cám ơn các cá nhân, đoàn thể, cùng toàn thể Cộng Đồng đã bày 

tỏ lòng yêu thương, quảng đại, hỗ trợ tôi trong suốt những năm tháng làm việc tại 

Cộng Đồng, cũng như những ngày tháng gần đây và đặc biệt là trong Thánh Lễ 

Tạ Ơn vừa qua.  

      Nguyện xin Thiên Chúa Từ Ái qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân 

chúc lành dồi dào cho Đức Ông Quản Nhiệm cùng toàn thể mọi người trong Cộng 

Đồng.  

Nt Maria Trần Thị Thu Trang RSM 

Cựu Phụ Tá Mục Vụ * CĐCGVN-NU 

 

THÔNG BÁO CỦA NHÓM CHĂM SÓC MỤC VỤ RAPHAEL 
Nhóm CSMV Raphael xin gởi đến toàn thể quý vị trong Cộng Đồng, về vài thay 

đổi trong chương trình an táng, và nhắc lại những gì đã thông báo trước, để phù 

hợp với những nới lỏng của chính phủ về bệnh dịch, cũng như hòa nhịp vào những 

sinh hoạt chung của Cộng Đồng. 

      Nhóm Raphael đã trình những thay đổi với Đức Ông Quản Nhiệm và Ban 

Mục Vụ, vể chương trình an táng. Sau khi cứu xét nhóm đã được chấp thuận các 

thay đổi như sau: 

      1- Nhóm sẽ hướng dẫn họ đạo điều hợp chương trình cầu nguyện ở nhà quàn, 

theo như chương trình của nhóm Raphael cung cấp cho họ đạo. Phần cầu nguyện 

họ đạo theo hướng dẫn trong sách “Kinh Nguyện Hiệp Thông” của Cộng Đồng 

Công Giáo Việt Nam-Nam Úc. 

      2- Nhóm sẽ cung cấp: nhang, đèn, lư hương và chương trình cầu nguyện ở 

nhà quàn, mỗi khi có người trong họ đạo qua đời nhờ Cộng Đồng giúp an táng. 

Để việc phục vụ được thuận lợi, xin họ đạo cung cấp địa chỉ email và số điện 

thoại di động của người đại diện họ đạo, để giúp nhóm có thể liên lạc khi cần. 

      3- Về họ đạo Phaolô hiện nay chưa có BCH họ đạo, nên nhóm CSMV Raphael 

tạm thời giúp Họ Đạo Phaolô lo về an táng. Mọi việc về an táng xin các thành 

viên trong họ Họ Đạo Phaolô liên lạc với nhóm Raphael qua số 0414839 638. 

Các nghi thức làm phép xác, phát tang và các phần khác trước Thánh Lễ an táng 

trong Thánh Đường, vẫn giữ như cũ không thay đổi. 

       Mục đích của nhóm là làm sao việc tổ chức an táng được ấm cúng, nhẹ nhàng 

nhưng không kém phần trang trọng. Với ước mong mọi người cùng cộng tác với 



nhau, mỗi người mỗi việc, cùng góp một bàn tay cùng nhau phục vụ.   Chân thành 

cảm ơn. 

 Adelaide 19/05/2022 

TM/Nhóm CSMV Raphael 

Giacôbê Phùng Ngọc Thanh 

THANH: 0414 839 638 – NHI: 0435 990 977  

Email: james.phg@bigpond.com 

Chỉ có 3 cây nhang dành riêng cho tang gia. 

 
PHÂN ƯU 

Phong trào Cursillô ngành Việt Nam, Tổng Giáo Phận Adelaide, nhận được tin 

buồn là cụ bà Anna Trần Thị Hai, sinh ngày 01/01/1922, tại Lộc Thủy, Hà Tĩnh, 

Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g30 sáng ngày 14/05/2022, tại Adelaide, 

Nam Úc, hưởng thọ 100 tuổi. Cụ bà là nhạc mẫu của quý Cursillistas Trần Thị 

Bình và Nguyễn Thị Kim Hồng. 

         Phong trào thành thật chia buồn cùng quý chị Bình, chị Hồng và tang quyến, 

về sự ra đi vĩnh viễn của cụ bà Anna Trần Thị Hai. Xin Thiên Chúa là Cha nhân 

từ, chậm bất bình và giàu lòng thương xót, tha thứ mọi tội lỗi và đón nhận linh 

hồn Anna vào nơi an nghỉ muôn đời. Xin quý anh chị Cursillistas dâng lễ và đọc 

kinh cầu nguyện, cho linh hồn Anna mau chóng hưởng Nhan Thánh Chúa. Thành 

kính phân ưu.                   

Văn Phòng Điều Hành PT Cursillô, ngành VN, TGP Adelaide 

 
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 29/05/2022 từ 2g30 trưa 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. Cũng nhắc nhở quý vị nhớ lấy biên bản của phiên 

họp tháng 3 năm 2022 có để sẵn trong hộp thơ của từng đơn vị ở cuối Thánh 

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

                         Phaolô Đinh Công Khiêm, Phó CT Ngoại Vụ 

 
LEGIO MARIAE 

Legio Mariae Curia Đức Mẹ Thuyền Nhân Nam Úc kính mời Đức Ông Linh 

Giám, Sơ Trợ Giám cùng toàn thể quý anh chị hội viên hoạt động tham dự: 

    1. Phiên họp chung tại Hội Trường Thánh Giuse vào Thứ Tư ngày 25/05/2022, 

từ 6g50 đến 8g30. 

    2. Phiên họp Hội Đồng Curia tại Hội Trường Thánh Giuse vào Thứ Bảy ngày 

28/05/2022 lúc 7g00 đến 8g30. 

Kính mời quý quân binh của Mẹ đến tham dự đông đủ. Xin chân thành cám ơn, 

TM/BCH Legio Mariae, Hội Trưởng Gioakim Mai Bắc Hùng 

 

mailto:james.phg@bigpond.com


PHÂN ƯU 
Đoàn Liên Minh Song Tâm nhận được tin buồn là cụ bà Anna Trần Thị Hai, sinh 

ngày 01/01/1922, tại Lộc Thủy, Hà Tĩnh, Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 

9g30 sáng ngày 14/05/2022, tại Adelaide, Nam Úc, hưởng thọ 100 tuổi.  

         Cụ bà là nhạc mẫu của bà Trần Thị Bình và là chị dâu của bà cố Bát. 

         Đoàn Liên Minh Song Tâm xin gởi lời chia buồn đến bà Bình, ông bà cố 

Bát và tang quyến. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ Maria 

ban cho linh hồn Anna được vào hưởng Tôn Nhan Thánh Chúa. Thành kính phân 

ưu. 

BCH Đoàn Liên Minh Song Tâm 

 
Rước Kiệu Đức Mẹ Tổng Giáo Phận Adelaide 

Anh chị em thân mến, 

Trong lá thư đề ngày 18/03/2022, Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan tha thiết 

kêu gọi mọi tín hữu trong các giáo xứ tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ do Tổng 

Giáo Phận Adelaide tổ chức.  

       Sau đây là những thông tin cần thiết. 

1. Ngày rước kiệu: năm nay sẽ vào ngày Chúa Nhật 22/05/2022.  

2. Chỗ rước kiệu:  

Adelaide Showgrounds. Cuộc rước sẽ được tổ chức ở khu vực chính. Nhưng nếu 

trời không tốt, thì cuộc rước sẽ diễn ra ở Wayville Pavillion. 

3. Giờ tập trung: 1g30 chiều. Người tham dự tập trung tại chỗ ấn định, đứng sau 

cờ hiệu của giáo xứ hay cộng đồng của mình. 

4. Giờ rước kiệu: 2g00 chiều  

5. Ý cầu nguyện: Cuộc rước kiệu nhằm cầu nguyện cách đặc biệt cho nước 

Ukraine được phục hồi hòa bình.  

6. Lưu ý: Theo tin tức mới, anh chị em KHÔNG cần phải đăng ký để tham dự. 

Ai muốn tham dự, thì xin đến. 

7. Y phục: Ai có đồng phục của hội đoàn mình, thì xin mặc để tham dự. 

       Xin anh chị em tham dự cuộc rước kiệu để bày tỏ lòng kính mến Đức Mẹ 

Maria và cầu nguyện cho đất nước Ukraine được chấm dứt chiến tranh và phục 

hồi hòa bình. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm  

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 
 

ĐƯỜNG HY VỌNG 
133. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa 

thôi.   

ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 

 


