Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B
BÀI ĐỌC I
Cv 4,8-12
Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói trước Thượng Hội Đồng rằng:
“Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về
việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu
chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: chính nhờ danh Đức Giêsu Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa
đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra
đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá
ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới
gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải
nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA:Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 28cd và 29
Người đọc: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường.
Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường.
Người đọc: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình
thương./ Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,/ thì hơn tin cậy ở người trần gian./
Cậy vào thần thế vua quan,/ chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường.
Người đọc: Lạy Chúa,/ con xin tạ ơn Ngài/ vì đã đáp lời con và thương cứu độ./ Tảng
đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường./ Đó chính là công trình của Chúa,/
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta./
Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường.
Người đọc: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành/ cho người tiến vào đây nhân danh
Chúa./ Từ nhà Chúa,/ chúng tôi chúc lành cho anh em,/ lạy Thiên Chúa con thờ,/ xin
dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh./ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa
vẫn trọn tình thương./
Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ/ lại trở nên đá tảng góc tường.
BÀI ĐỌC II
Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

1 Ga 3,1-2

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến
nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em

thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy
chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống
như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG
Ga 10,14
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a./ Chúa nói:/ “Tôi chính là Mục Tử nhân lành./ Tôi biết chiên
của tôi,/ và chiên của tôi biết tôi.”/ Ha-lê-lui-a./
TIN MỪNG
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Ga 10,11-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục
Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải
là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy.
Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì
đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết
tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho
đoàn chiên.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.
Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha
yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không
ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và
có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Đó là Lời Chúa.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Anh chị em thân mến,
Trong Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu xuất hiện như là vị Mục Tử nhân lành,
luôn lo lắng săn sóc đoàn chiên của Ngài… Tin Mừng nêu ra nhiều điểm về mối liên hệ
mục tử nhân lành và đoàn chiên. Điểm đầu tiên là tình yêu mãnh liệt trọn vẹn của người
mục tử. “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10:11). Chỉ
có một tình yêu trọn vẹn mới làm cho người yêu có can đảm để hy sinh mạng sống cho
đoàn chiên. Như thế, tình yêu chân chính nào cũng đòi hỏi can đảm để sẵn sàng hy sinh.
Phải có hy sinh mới làm phát sinh hoa trái. Tình yêu nào cũng đòi can đảm. Tình yêu
nào cũng đòi hy sinh. Tình yêu nào cũng đòi phải trả một giá cả.
Điểm thứ hai là người mục tử nhân lành biết chiên của mình. Người mục tử nhân
lành quan tâm săn sóc đoàn chiên. Biết ở đây không phải chỉ là biết về hiện trạng của
một cá nhân hay là một tập thể để vui thỏa trí khôn. Biết như thế chỉ là lối biết thụ động,
lạnh lùng, không mang lại hiệu quả tốt đẹp nào cho tha nhân. Biết ở đây cũng không
mang nghĩa tiêu cực, nhằm mục đích vạch lá tìm sâu để hạch tội rồi trừng phạt. Cái lối
biết này không phải là cái biết của người mục tử mà là của quan tòa hay công an cảnh
sát. Ngược lại đây là cái biết tích cực. Theo lối tích cực, biết là hiểu được nhu cầu toàn
diện của đoàn chiên mình để tìm cách đáp ứng. Đó là cái biết của tình yêu, vì tình yêu
bao giờ cũng tìm cách làm cho cuộc sống của người mình yêu được tốt đẹp.

Điểm thứ ba là chiên phải biết người mục tử của mình. Nếu chiên không biết mục
tử, tức là chiên còn đang ở ngoài đoàn. Hoặc là chiên ở trong đoàn nhưng lòng ở chỗ
khác. Đó là loại chiên một dạ hai lòng, một thứ chiên đi hai hàng. Vì thế, có mục tử tốt
lành chưa hẳn đã có lợi cho chiên, vì chiên phải biết mục tử của mình mới nhận được
nhiều phúc lợi từ đó.
Điểm thứ tư là còn một số chiên lạc đoàn. Chúa nói: “Tôi còn có những chiên khác
không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ
có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10:16). Bao lâu còn có người chưa nhận biết
Chúa, thì bấy lâu Chúa vẫn ra sức tìm kiếm và kêu gọi những con chiên ngoài đàn. Để
làm việc này, Chúa trao cho Giáo Hội nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng để họ biết Chúa là
Mục Tử nhân lành, có khả năng tuyệt đối đáp ứng lại những khát vọng sâu xa trong tâm
hồn con người.
Khi suy nghĩ về vai trò Mục Tử của Chúa, ta cũng suy nghĩ về vai trò mục tử của
ta. Chúa đã trao phó vai trò này cho ta qua Giáo Hội. Trước khi trở về cảnh giới thần
linh, Ngài nói với các môn đệ đầu tiên: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới
đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều
thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt
28:18-20). Mỗi người có hai vai trò, vừa là chiên của Chúa vừa là mục tử đối với những
người trong phạm vi trách nhiệm của mình. Với tư cách mục tử, ta có bổn phận làm cho
người khác biết Chúa.
Chúa đã vạch ra khuôn mẫu mục tử cho ta. Ta hãy nhìn lên Chúa để thực hiện vai
trò mục tử trong hoàn cảnh riêng mình. Đối với gia đình, cha mẹ chính là mục tử của
con cái. Đối với học đường, thầy cô là mục tử của học sinh. Đối với thiếu nhi, huynh
trưởng là mục tử cho các em. Đối với các đoàn thể, những người làm trưởng là những
mục tử của đoàn viên của mình. Cứ như thế, ta có thể liệt kê vô số hoàn cảnh chứa đựng
mối liên hệ mục tử đoàn chiên.
Những điều Chúa vạch ra và chứng nghiệm bằng cuộc sống của Ngài chính là
những bài học cho ta noi theo. Theo gương Chúa, ta cần xây dựng cho mình một tình
yêu sâu xa, trọn vẹn đối với đoàn chiên của mình. Ta cần sẵn sàng hy sinh tư lợi, sở
thích, thói quen hay ý muốn riêng tư để tìm cách đem lại thiện ích cho đoàn chiên của
mình. Ngay trong gia đình, chưa chắc cha mẹ đã yêu thương con cái cách trọn vẹn. Tình
thương có thể dạt dào trong tâm hồn, nhưng thực thi tình yêu thì chưa hẳn đã thỏa đáng.
Nội một chuyện dành thời giờ gần gũi con cái cũng là một điều đôi khi khó thực hiện.
Chỉ khi nào ta dành thời giờ cho con cái mình, ta mới có thể biết được nhu cầu của
chúng, như người mục tử biết nhu cầu của đoàn chiên.
Không phải chỉ gia đình mới cần sự hiểu biết của mục tử đối với đoàn chiên,
nhưng trong mọi tập thể, người làm đầu bao giờ cũng cần hiểu biết về thành viên của
mình để quan tâm săn sóc. Làm mục tử có nhiều trách nhiệm, nhưng bổn phận làm cho
người khác biết Chúa là điều tiên quyết, bởi vì Chúa chính là căn nguyên của mọi sự.
Ta hãy xin cho mình luôn được bắt chước Chúa để quan tâm săn sóc tha nhân như một
người mục tử nhân lành.
(Bài suy niệm “Theo chân người Mục Tử” của Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm,
03/05/2009)
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Thứ Hai: 26/04/2021.
Thánh Máccô, tác giả phúc âm. 1 Pr 5,5-14; Mc 16,15-20.
Thứ Ba: 27/04/2021.
Thánh Louis Grignion de Montfort, Linh mục. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
Thứ Tư: 28/04/2021.
Thánh Peter Chanel, Linh mục, Tử đạo. Cv 12,24 – 13,5; Ga 12,44-50. (hay 1 Cr 1,1825; Mc 1,14-20).
Thứ Năm: 29/04/2021.
Thánh Catherine of Siena, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
(hay 1 Ga 1,5 – 2,2; Mt 11,25-30).
Thứ Sáu: 30/04/2021.
Thánh Pius V, Giáo Hoàng. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
Thứ Bảy: 01/05/2021.
Thánh Giuse Thợ. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
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 đám 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.
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 TƯ
Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn
bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài, và trong những nền dân chủ đang gặp khủng
hoảng.
NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ
Thứ Bảy 24/04/2021

Thánh Lễ 6g00 chiều:
* Đức Ông, Chị Linh, Bà Nga.
Chúa Nhật 25/04/2021
Thánh Lễ 9g00 sáng:
* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Cầm, Bà Diệp, Bà Nga.
Thánh Lễ 11g30 trưa:
* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Lan, Ông Lợi, Bà Tươi.
Thứ Bảy 01/05/2021
Thánh Lễ 6g00 chiều:
* Đức Ông, Chị Linh, Bà Nga.
Chúa Nhật 02/05/2021
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.
Phục Vụ Gian Hàng Rau
Nhóm III: Chúa Nhật 25/04/2021
Nhóm IV: Chúa Nhật 02/05/2021
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
*Bà Hiền và Bà Lan
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
NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI
Thứ Bảy 24/04/2021
Thánh Lễ 6g00 tối:
*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên
Chúa Nhật 25/04/2021
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
Thứ Bảy 01/05/2021
*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy
Chúa Nhật 02/05/2021
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
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN TÔMA ĐỆ
Thứ Năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 là ngày Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính Thánh
Catarina thành Siêna. Trong Cộng Đồng của chúng ta có Huynh Đoàn Tôma Đệ nhận
thánh nhân là quan thầy và mừng bổn mạng vào Thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021.
Cộng Đồng gởi lời chúc mừng bổn mạng đến Huynh Đoàn. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý
dâng lời cầu nguyện cho các thành viên luôn siêng năng kinh nguyện, sẵn sàng cộng tác
trong các công việc chung của Cộng Đồng, luôn kiên trì trong trách vụ và hăng say phục
vụ Giáo Hội trong cầu nguyện và làm việc bác ái.
Anphongsô Nguyễn Quang Bình
Chủ Tịch HĐMV
TAM CA HÁT LỄ CHÚA NHẬT
Kể từ Chúa Nhật 02/05/2021 trở đi, mỗi Thánh Lễ tối Thứ Bảy và ngày Chúa Nhật đều
được một tốp tam ca hát lễ. Xin anh Nguyễn Chu Thy sắp xếp các tốp tam ca. Mỗi tốp
tam ca có thể chọn bài hát. Tuy nhiên, bài đáp ca phải do Ủy Viên Thánh Nhạc chọn để
phù hợp với bài đọc của Thánh Lễ.
Xin anh chị em hợp tác với anh Chu Thy để công việc chung được diễn tiến hài hòa
tốt đẹp. Chân thành cám ơn anh chị em.
Đức Ông Quản Nhiệm
CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN PHÊRÔ VÀ MARIA
Thứ Bảy tuần này, ngày 01 tháng 5 năm 2021 là ngày giỗ cầu cho linh hồn Phêrô và
linh hồn Maria, là ông bà Cố của Đức Ông Quản Nhiệm. Xin quý ông bà và anh chị em
bớt chút thời giờ tham dự Thánh Lễ lúc 6g00 tối để cùng dâng lời cầu nguyện cho hai
linh hồn Phêrô và Maria được hưởng phúc Thiên Đàng.
Ban Mục Vụ
BỔN MẠNG CỘNG ĐỒNG
Chúa Nhật tuần tới 02/05/2021 là ngày kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, bổn mạng Cộng
Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. Để mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, chúng ta
sẽ làm những việc như sau:

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ rước bàn kiệu Đức Mẹ Thuyền Nhân từ cuối Thánh
Đường lên phía trước gần gian cung thánh. Trong khi rước kiệu, thì tốp tam ca hát ca
nhập lễ. Linh Mục Quản Nhiệm sẽ đi sau kiệu.
2. Trong phần lời nguyện giáo dân sẽ có một lời nguyện về ngày bổn mạng. Xin Ban
Phụng Vụ giúp soạn lời nguyện giáo dân.
3. Sau lời nguyện hiệp lễ, chúng ta sẽ ra đứng chung quanh Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền
Nhân. Lưu ý: xin anh chị em giữ khoảng cách 1.5m
4. Linh Mục Quản Nhiệm sẽ dâng lời nguyện tại Hoa Viên ĐMTN.
5. Cộng Đồng cùng nhau đọc kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân
6. Linh Mục Quản Nhiệm sẽ ban phép lành cuối Lễ
7. Ủy Viên Thánh Nhạc và tốp tam ca sẽ hát một bài về Đức Mẹ.
8. Khi đọc kinh riêng gia đình, xin anh chị em đọc kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân trong
tháng 5 này.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta.
Đức Ông Quản Nhiệm
QUYÊN TIỀN CHO QUỸ XÂY DỰNG
Tuần này chúng ta quyên tiền lần 3 cho Quỹ Xây Dựng. Việc quyên tiền được thực hiện
trong Thánh Lễ tối Thứ Bảy 24/04/2021 và trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 25/04/2021.
Xin anh chị em quảng đại hỗ trợ để chúng ta nhanh chóng trả món nợ đã vay để xây
dựng Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và Hội Trường Thánh Giuse. Xin Chúa chúc
lành dồi dào cho thiện chí của anh chị em.
Đức Ông Quản Nhiệm
CÁM ƠN
Ban Mục Vụ xin chân thành cám ơn ÔB Vân Tươi đã ủng hộ 30 cha thuốc sát trùng ghế
Nhà Thờ. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành đến ông bà và gia đình.
TM Ban Mục Vụ
Võ Thy Xoan – Phó Nội Vụ
THỦ TỤC KIỂM TRA ĐỂ LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM
(WORKING WITH CHILDREN CHECK)
1. Theo báo cáo mới đây của Thẩm Quyền Kiểm Tra và Chứng Thực (Screening
Authority and Verification), thì có khá nhiều người phục vụ trong Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam – Nam Úc đã hết hạn hoặc sắp hết hạn giấy phép Kiểm Tra Để Làm
Việc Với Trẻ Em (Working with Children Check).
2. Những người đã hết hạn Working With Children Check thì phải tạm ngưng phục
vụ và phải làm lại thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em. Khi nhận được giấy xác
nhận rằng đã được kiểm tra và không có gì ngăn trở, thì bấy giờ mới được phép phục
vụ. Trước đây, giấy phép về việc Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em có hiệu lực 3
năm, nhưng hiện nay có hiệu lực đến 5 năm.
3. Vậy, tôi xin các anh chị em đang phục vụ xem lại giấy tờ của mình, để biết còn
hiệu lực, sắp hết hiệu lực hay đã hết hiệu lực. Nếu giấy phép của anh chị em về Kiểm

Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em đã hết hiệu lực hay sắp hết hiệu lực, thì xin anh chị em
nhanh chóng làm thủ tục lại để có thể phục vụ Cộng Đồng.
4. Cũng xin nhắc lại rằng, những người nào làm các công tác phục vụ trên 7 lần một
năm thì đều phải làm thủ tục Working With Children Check (Kiểm Tra Để Làm Việc
Với Trẻ Em). Công tác phục vụ này có nghĩa là bất cứ công tác nào, thí dụ như: quét
dọn Thánh Đường, làm vệ sinh Hội Trường, phục vụ trong gian hàng rau, lo bảo trì và
sửa chữa hệ thống âm thanh, cắt cỏ làm vườn, đọc sách thánh trong bất kỳ Thánh Lễ
ngày thường, ngày Chúa Nhật, đám cưới, đám tang, Rửa tội… và nhiều loại công tác
khác nữa. Nói tóm lại hễ làm công tác thiện nguyện trên 7 lần một năm thì buộc phải
làm thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em (Working With Children Check).
5. Mọi người thiện nguyện viên trong Cộng Đồng, ngoại trừ Xứ Đoàn Thiếu Nhi
Thánh Thể Têrêsa, đều cần liên lạc với ông Ủy Viên NAP Cộng Đồng Nguyễn Quốc
Hiệp để làm thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em.
6. Riêng những đoàn viên của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa đang nắm giữ
những chức vụ cần phải làm thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em (Working
With Children Check), thì xin liên lạc với ông Ủy Viên NAP Thiếu Nhi Nguyễn Quang
Bình để làm thủ tục.
7. Xin các Trưởng Lễ lưu ý rằng khi chọn người đọc sách thánh, thì phải chọn
những người có giấy phép Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em vẫn còn hiệu lực. Nếu
chọn những người không có giấy phép về thủ tục này, thì nên nhớ rằng họ chỉ được đọc
sách thánh không quá 7 lần một năm mà thôi. Nếu họ cũng làm những công việc phục
vụ khác, thí dụ như quét rác… 2 lần, thì họ chỉ còn có thể đọc sách thánh 5 lần mà thôi.
Nếu họ quét rác 7 lần, thì họ không được đọc sách thánh, trừ phi họ có giấy phép về
Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em vẫn còn hiệu lực. Việc đọc sách thánh và quét rác
được nêu ra để làm thí dụ, chứ không phải chỉ đọc sách thánh và quét rác mới liên quan
đến thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em (Working With Children Check) mà
thôi. Tất cả mọi công tác phục vụ trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng đều liên quan đến
thủ tục này. Vì vậy, xin anh chị em hiểu rằng quý vị nào muốn phục vụ nhiều công tác
khác nhau vượt quá 7 lần một năm thì người đó phải làm thủ tục Working With Children
Check.
8. Xin mỗi người trong Cộng Đồng xem lại công việc phục vụ của mình. Nếu tất
cả các loại công việc phục vụ cộng lại mà vượt quá 7 lần một năm, thì xin anh chị em
phải làm thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em. Đây là quy định Tổng Giáo Phận
qua trung gian của Thẩm Quyền Kiểm Tra và Chứng Thực (Screening and Verification
Authority, viết tắt là SAVA).
9. Tuy các đoàn thể chưa sinh hoạt lại được, nhưng xin anh chị em vẫn làm thủ tục
này để có thể phục vụ Cộng Đồng trong các công tác mỗi khi được cậy nhờ. Đồng thời
anh chị em chuẩn bị để khi nào các hội đoàn được sinh hoạt trở lại, thì anh chị em có
thể phục vụ trong hội đoàn ngay. Còn nếu anh chị em chờ hội đoàn hoạt động trở lại rồi
mới làm thủ tục, thì chắc chắn anh chị em phải tạm ngưng phục vụ cho đến khi nhận
được giấy phép về thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em chứng thực rằng mình
có thể phục vụ, thì bấy giờ mới có thể phục vụ được.
10. Trách nhiệm của tôi với tư cách Quản Nhiệm là thông báo, nhắc nhở và thiết
lập cơ cấu để giúp cho anh chị em chu toàn thủ tục này. Kế đến, trách nhiệm của các vị
trưởng các đoàn thể là nhắc nhở các đoàn viên trong hội đoàn của mình về việc chu toàn
thủ tục này. Trách nhiệm của các Trưởng Lễ là chọn người hội đủ điều kiện theo thủ

tục này để có thể đọc sách thánh và đọc lời nguyện giáo dân. Trách nhiệm của từng cá
nhân là phải xét xem mình đã hết hạn hay sắp hết hạn làm thủ tục để chu toàn thủ tục.
Nếu cá nhân tự ý bỏ qua việc thực hiện thủ tục này và cứ làm công tác trong Cộng Đồng
một cách như không ai biết, thì nếu có chuyện gì xảy ra, cá nhân đó phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật. Bởi lẽ, những người có trách nhiệm theo cấp độ của họ đã thông
báo, nhắc nhở và thiết lập cơ cấu để giúp cá nhân rồi. Việc căn bản và cuối cùng là mỗi
cá nhân tự mình làm quyết định một cách tự do và chịu trách nhiệm về quyết định của
mình.
11. Ngoài ra, nếu cha mẹ nào nhận thấy con em của mình đang phục vụ Cộng Đồng
và cần phải thực hiện thủ tục Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em, thì xin các cha mẹ
hãy nhắc nhở con em mình chu toàn thủ tục này.
12. Xin anh chị em chịu khó tuân theo chính sách của Tổng Giáo Phận để chúng
ta góp phần phục vụ Chúa trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng
ta. Chân thành cám ơn anh chị em hợp tác. Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng
ta.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
KIM KHÁNH KHẤN DÒNG
Anh chị em thân mến,
Năm nay, Sơ Phụ Tá Mục Vụ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP kỷ niệm 50 năm khấn
dòng vào ngày 29/04/2021; 50 năm khấn dòng được gọi là Kim Khánh Khấn Dòng. Đó
mà một ngày quan trọng đối với Sơ nói riêng và đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt
Nam – Nam Úc của chúng ta nói chung.
Ngày kỷ niệm khấn dòng là dịp để cảm tạ hồng ân Chúa ban cho Sơ. Ngài đã kêu
gọi Sơ dâng hiến cuộc đời của mình để bước theo đường lối tu đức của Dòng Đaminh
để từ đó phục vụ Chúa và Giáo Hội. Trong chặng đường dài 50 năm với nhiều thăng
trầm trong cuộc sống riêng của Sơ cũng như trong giòng lịch sử quê hương Việt Nam,
Giáo Hội và thế giới, Chúa vẫn quan phòng hướng dẫn và phù trợ Sơ.
Đối với Cộng Đồng chúng ta, Sơ đã hiện diện từ những ngày sơ khai, khi Cộng
Đồng chỉ mới tụ họp thành một nhóm nhỏ. Sơ đã đồng hành với Cộng Đồng trong hơn
30 năm qua. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn lành cho Sơ. Chúng ta cũng bày tỏ
lòng chân thành tri ân Sơ vì sự phục của Sơ đối với Cộng Đồng.
Ngày 29/04/2021, Sơ Đễ mừng Kim Khánh Khấn Dòng tại nhà Dòng của Sơ. Chúng
ta nhớ cầu nguyện cho Sơ trong ngày đó. Về phía Cộng Đồng, thì Ban Tuyên Uý, Ban
Mục Vụ và Hội Đồng Mục Vụ chọn ngày Thứ Bảy 08/05/2021 để mừng Kim Khánh
Khấn Dòng của Sơ.
Vì hoàn cảnh đại dịch nên việc tổ chức mừng Kim Khánh Khấn Dòng cũng bị giới
hạn. Chúng ta phải hiểu rằng, mọi sinh hoạt đạo đời ở mọi nơi đều bị giới hạn vì đại
dịch COVID-19 theo hoàn cảnh riêng của mình. Tại Nam Úc cũng vậy, đại dịch đã giới
hạn và làm ngưng trệ nhiều sinh hoạt. Dù thế nào chăng nữa, việc mở lại Thánh Lễ là
một điều tốt lắm rồi, còn những sinh hoạt khác phải tùy theo hoàn cảnh đại dịch và luật
lệ của chính phủ mới có thể sắp xếp được. Trong khung cảnh này, việc mừng Khấn
Dòng của Sơ Đễ cũng bị đại dịch và luật lệ chính phủ hạn chế. Do đó, xin anh chị em
hiểu cho rằng mặc dù chúng ta muốn tổ chức Kim Khánh Khấn Dòng cho Sơ Đễ thật
long trọng để mọi người có dịp chung vui với Sơ trong ngày trọng đại này, nhưng trong

hoàn cảnh đại dịch hiện nay việc tổ chức tiệc tùng lớn lao cho cả Cộng Đồng không thể
thực hiện được. Do đó chúng ta đành phải tổ chức Kim Khánh Khấn Dòng cho Sơ Đễ
dựa theo hoàn cảnh hạn chế trong đại dịch COVID-19 mà thôi.
Theo sự quyết định của buổi họp Hội Đồng Mục Vụ ngày 28/03/3021 và buổi họp
Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ ngày 11/04/2021 vừa qua, chương trình mừng Kim
Khánh Khấn Dòng cho Sơ Đễ gồm những điểm như sau:
1. Đăng bản Tin để mọi người biết mà chung vui và cầu nguyện cho Sơ. Việc này ông
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Quang Bình đã loan báo trong bản Tin
11/04/2021. Bài viết của tôi trong bản Tin này (25/04/2021) cũng là để thông báo thêm
cho mọi người biết và hiệp ý cầu nguyện cùng chung vui với Sơ Đễ.
2. Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 6g00 tối Thứ Bảy 08/05/2021, tại Thánh Đường Đức Mẹ
Thuyền Nhân.
3. Mời các Sơ Dòng Đaminh và các Sơ khác mà Sơ Đễ đề nghị. Tôi đã gởi thư mời cho
các Sơ rồi.
4. Vì hoàn cảnh đại dịch, chúng ta không thể mời các Cha thân quen đồng tế được. Thay
vào đó, tôi cũng đã gởi thư thông báo cho một số Cha do Sơ Đễ đề nghị để các ngài biết
và cầu nguyện cho Sơ.
5. Trong Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ đọc sách thánh, đọc lời nguyện
giáo dân và tam ca Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ hát lễ.
6. Trong Thánh Lễ, cũng sẽ có một lời nguyện để cầu cho Sơ. Xin Ban Phụng Vụ soạn
lời nguyện này.
7. Vì hoàn cảnh đại dịch, nên chúng ta không thể xếp chỗ dành riêng cho một bất cứ
một đoàn thể nào cả; do đó các em Thiếu Nhi sẽ mang khăn quàng và ngồi chung với
gia đình để tham dự Thánh Lễ.
8. Cuối Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ chiếu một slide show về những hình
ảnh liên quan đến các sinh hoạt mà Sơ Đễ tham gia hoặc tham dự.
9. Cuối Thánh Lễ, ông Chủ Tịch HĐMV Nguyễn Quang Bình sẽ nói đôi lời chúc mừng
Sơ Đễ. Thiếu Nhi Thánh Thể cũng có một đại diện nói đôi lời chúc mừng.
10. Tôi đã hỏi Sơ Đễ là có muốn nói đôi lời vào lúc cuối Lễ không, nhưng Sơ không
muốn. Tuy nhiên, nếu đến giờ chót, Sơ muốn nói đôi lời, thì cũng được.
11. Ban Mục Vụ sẽ đại diện Cộng Đồng tặng một món quà cho Sơ.
12. Ban Mục Vụ sẽ đặt một chiếc bánh để Sơ cắt bánh mừng Kim Khánh Khấn Dòng.
13. Theo như ước nguyện của Sơ Đễ, thì Sơ sẽ tặng mọi người một tấm thẻ mừng Kim
Khánh Khấn Dòng để kỷ niệm và cầu nguyện cho Sơ.
14. Trong buổi họp Hội Đồng Mục Vụ, tôi có nói rằng nếu sang năm hoàn cảnh khả
quan hơn, thì chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc để mừng thêm cho Sơ và Cộng Đồng
có thể chung vui thêm với Sơ. Hy vọng sang năm hoàn cảnh khá hơn để chúng ta có thể
thực hiện điều này. Chúng ta chỉ hy vọng thôi, vì còn tùy luật lệ chính phủ nữa.
Tuy không có tiệc chung cho Cộng Đồng, nhưng tôi nghĩ rằng những điều nêu ra
trên đây cũng đã nhiều để giúp Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP có một ngày mừng
Kim Khánh Khấn Dòng thật đầy ý nghĩa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, đặc biệt là
Sơ Đễ trong khi chuẩn bị mừng Kim Khánh Khấn Dòng.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU

Lễ Tưởng Niệm ngày 30 tháng 4
Hằng năm nhân ngày 30 tháng 4 chúng ta luôn tưởng nhớ đến những người đã hy sinh
cho lý tưởng tự do, công lý và hòa bình. Xin kính mời Cộng Đồng đến tham dự Thánh
Lễ ngày 30/04 năm nay, vào Thứ Sáu 30/04/2021, lúc 6.00g tối tại Thánh Đường Đức
Mẹ Thuyền Nhân để cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng
ta.
Ban Mục Vụ
LỜI CÁM ƠN
Ban Mục Vụ xin chân thành cám ơn một chị ẩn danh đã ủng hộ $200.00 để mua cây
giống của các loại hoa trồng trong Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân. Xin Chúa và Mẹ
Maria ban nhiều ơn lành đến Chị và gia đình.
TM Hội Đồng Mục Vụ
Đaminh Võ Thy Xoan – Phó Nội Vụ
Tại sao Đức Giêsu chết ở độ tuổi ba mươi?
Tại sao Đức Giêsu không chết ở độ tuổi lớn hơn ba mươi? Như vậy sẽ cho phép Ngài
có nhiều thời gian hơn để giảng dạy và sắp xếp tổ chức Giáo Hội của Ngài. Thánh Tôma
đã trả lời cho câu hỏi này như sau đây:
Đức Kitô chết trẻ vì ba lý do. Trước hết, điều này càng chứng minh Tình yêu của
Ngài bằng cách từ bỏ sự sống mình cho chúng ta khi Ngài ở trong trạng thái hoàn hảo
nhất của đời sống. Thứ đến, để thân xác Ngài không suy tàn theo tự nhiên hay đối tượng
cho bệnh tật…. Thứ ba, khi chết và sống lại ở độ tuổi trẻ trung, Đức Kitô thể hiện trước
trong chính con người mình tình trạng tương lai của những người sống lại. Vì thế, có
lời chép rằng (Thư Êphêsô 4,13), “cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong
đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người hoàn hảo, tới độ
tuổi viên mãn của Đức Kitô” (Summa Theologica III, 46, 9 ad 4).
Những suy tư như thế này khiến nhiều người cho rằng hoàn toàn có tính tùy tiện.
Những người khác thì xem lý luận này là lập luận biện minh: Đức Kitô đã chết ở tuổi
33, vì thế cứ làm sao cho phù hợp.
Tuy nhiên, Thánh Tôma không dựa trên suy tư bừa bãi. Có những cơ sở cho lý
luận của ngài.
Trước hết, có tiền đề rằng Thiên Chúa không làm điều gì tùy tiện và chúng ta hãy
để cho những chi tiết dường như nhỏ nhất trong Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta.
Một tiền đề khác dựa trên bản tính của sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo có thể bị tổn hại
do thái quá hay thiếu sót. Hãy xét về trường hợp tuổi tác: Một người trẻ có thể thiếu sự
chín chắn về thể lý cũng như trí thức (tuổi trẻ là “thiếu sót” trong tuổi tác), nhưng sẽ
đến một thời gian mà tuổi tác trở thành vấn đề trong một hướng khác khi thời gian làm
tổn hại đến thân xác và trí óc trở nên kém sắc bén đi (tuổi già là “thái quá” trong tuổi
tác). Như vậy, có một thời gian mà tuổi của một người ở trong độ “hoàn hảo”: không bị
tổn hại bởi thái quá hay thiếu sót.
Trong thời gian của Thánh Tôma, độ tuổi ba mươi của một người được xem như
hoàn hảo. Điều này vẫn hợp lý dù rằng ngày nay dường như cần có thời gian lâu hơn
để đạt được sự chính chắn về trí thức và cảm xúc.
Thánh Tôma lưu ý rằng Đức Giêsu chết ở thời kỳ hoàn hảo nhất trong cuộc sống
của mình thì sự hy sinh càng lớn lao hơn. Ngài không có bất kỳ bệnh tật hay bất toàn

thể lý nào, điều này làm cho hy tế của Ngài nên lớn lao hơn. Đây là mẫu gương cho
chúng ta. Chúng ta phải trao ban điều tốt đẹp nhất cho Thiên Chúa chứ không phải thứ
bỏ đi hay những điều mà ta có thể nói: “Cái này cũng được mà!”. Qua ngôn sứ Malakhi,
đã có lần Thiên Chúa than thở: ““Vậy nếu Ta là cha, thì đâu là lòng kính trọng Ta? Khi
các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao? Và khi các
ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao? Hãy dâng con vật
ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng? Hay nó có sẵn sàng
đón nhận ngươi không?” (Ml 1,6b.8).
Và vì thế, điều đối với người nào đó dường như là chi tiết không đáng để ý (tuổi
của Đức Giêsu) thật sự đã cung cấp những giáo huấn quan trọng cho một tâm hồn nhạy
cảm. Đức Giêsu đã trao ban tất cả của Ngài, điều tốt đẹp nhất của Ngài – và Ngài đã
làm thế khi ở độ tuổi tươi đẹp hoàn hảo nhất trong đời sống. Chúng ta cũng được mời
gọi để gia tăng sự hoàn hảo của mình.
Đức ông Charles Pope
http://blog.adw.org/2017/03/jesus-die-thirties/
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
http://gpquinhon.org/q/giao-ly/tai-sao-duc-giesu-chet-o-do-tuoi-ba-muoi-4223.html
ĐƯỜNG HY VỌNG
610. Mỗi dịp hiến mình trong ngày không phải là một khổ đau, mất mát, nhưng là một
đề nghị của Chúa để con được lớn lên.
ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận

