Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C
BÀI ĐỌC I

Cv 13, 14, 43-52

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Ngày ấy, hai ông Phao-lô và ông Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a
miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.
Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và nhiều người đạo theo, tức là
những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và
khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.
Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những
đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông
Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên
tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa,
nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống
đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế
này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận
cùng cõi đất.”
Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã
được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn
khắp miền ấy.
Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Dothái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông
Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền giũ bụi chân
phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh
Thần.
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA:
Tv 99,1-2.3.5
Người đọc: Chúng ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Chung: Chúng ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Người đọc: Hãy tung hô Chúa,/ hỡi toàn thể địa cầu,/ phụng thờ Chúa với niềm
hoan hỷ,/ vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
Chung: Chúng ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Người đọc: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,/ chính Người dựng nên ta,/ ta
thuộc về Người,/ ta là dân Người,/ là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Chung: Chúng ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Người đọc: Bởi vì Chúa nhân hậu,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,/
qua bao thế hệ,/ vẫn một niềm thành tín.

Chung: Chúng ta là dân Chúa là đoàn chiên Người dẫn dắt.
BÀI ĐỌC II

Kh 7, 9, 14-17

Con chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi,
thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và
trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những
người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng
áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm
ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của
Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng
mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai
sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch
nước mắt họ.
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

Ga 10,27-30

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao
giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng
đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay
Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”
Đó là Lời Chúa
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Anh chị em thân mến,
Như người mục tử chăm sóc đàn chiên, Chúa vẫn đang lên tiếng với mọi người.
Ngài lên tiếng để hướng dẫn, thúc giục, nâng đỡ và trao phó trách nhiệm cho ta.
Đón nhận tiếng Chúa và theo Chúa chính là ơn gọi của mỗi người. Ơn gọi cơ bản
của mỗi người là làm bạn với Chúa. Các môn đệ được gọi không phải là để rao
giảng Tin Mừng tức khắc, nhưng trước tiên họ được gọi để kết bạn với Chúa,
sống với Ngài, để từ đó lối sống của Ngài thành lối sống của họ. Nói cách khác
họ phải cảm nghiệm sâu xa về Ngài. Trái tim của họ phải rung động về Ngài. Có

như vậy họ mới rao giảng về Ngài và giáo huấn của Ngài một cách xác tín và hữu
hiệu.
Từ ơn gọi cơ bản là sống mật thiết với Chúa, ta mới có các ơn gọi khác. Ơn
gọi lứa đôi cũng phải đặt căn bản trên việc sống với Chúa mới có thể chu toàn
trách nhiệm của mình. Ơn gọi làm linh mục, tu sĩ cũng phát xuất từ ơn gọi sống
với Chúa. Thực ra mọi ơn gọi đều nhằm mục đích trình bày sự hiện diện và lòng
yêu thương của Chúa cho nhân loại.
Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Ta
hãy xin Chúa đánh động lòng những người trẻ để từ đó họ có thể nghe tiếng Chúa
và đáp lại lời Ngài để phục vụ Ngài trong ơn gọi tận hiến. Mặt khác ta cũng hãy
tạo điều kiện để người trẻ có thể ý thức về Chúa hơn.
Mỗi tín hữu đều là dụng cụ của Chúa để Ngài ngỏ lời với tha nhân, nhất là
những người trẻ chung quanh. Ta chỉ có thể trở thành dụng cụ hữu hiệu nếu ta
thực sự sống theo ý Chúa, sống gần gũi với Chúa và cho Chúa. Để thực hiện được
điều này, ta hãy làm những trách nhiệm trong tay một cách trọn vẹn. Khi đọc một
lời kinh, ta hãy đọc với hết cả tâm hồn. Khi làm một công việc thường ngày, ta
hãy làm trọn hết khả năng. Khi tham dự Thánh Lễ ta hãy đặt hết con người của
mình vào buổi lễ. Nói tóm lại, mọi sự ta làm đều phải được thực hiện hết sức trọn
vẹn, thì bấy giờ ta mới thực sự là kẻ theo Chúa chân chính. Không có bức tranh
tuyệt hảo nào mà không được cân nhắc trong từng nét vẽ. Không một kiệt tác văn
chương nào mà không được gọt giũa trong lối hành văn cũng như nội dung tư
tưởng. Không một đời sống thánh thiện nào mà không được tạo thành nhờ bởi
những việc làm chu đáo ở trong nhà thờ cũng như trong cuộc sống hằng ngày.
Nghe tiếng Chúa và theo Chúa là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật là sự vươn
tới hoàn hảo của một phạm vi nào đó. Mức hoàn hảo chỉ có được khi mỗi một
yếu tố lớn hay nhỏ đều được thực hiện đến nới đến chốn. Trong khung cảnh này,
nghệ thuật theo Chúa cũng đòi hỏi ta nói năng và hành động đến nơi đến chốn
như thế. Ta chỉ có thể làm được như vậy khi ta có lòng yêu mến Chúa cách sâu
xa. Ngược lại ta càng cố gắng để thực hiện từng công việc một cách chu đáo, thì
lòng mến Chúa cũng được tăng cường.
Lòng mến Chúa sâu xa cũng làm cho lòng yêu thương của ta đối với tha nhân
tăng thêm nhiều. Vì thế, khi ta chu toàn chuyện nhỏ là ta đã đóng góp vào chuyện
lớn. Bởi vì không có chuyện lớn nào mà không bắt đầu bằng chuyện nhỏ. Cũng
không có chuyện lớn nào mà không do những chuyện nhỏ đan kết thành. Chính
những chuyện nhỏ được thực hiện chu đáo với lòng mến Chúa làm cho cuộc sống
của ta trở thành một tác phẩm trong nghệ thuật theo Chúa. Đó chính là ơn gọi của
ta, nghĩa là ta biết Chúa, nghe tiếng Chúa và theo Chúa như đàn chiên theo người
mục tử thân thiết của mình.
Ta hãy cầu xin cho mình biết nghe tiếng Chúa và thực sự theo Ngài trong
từng ngày sống, như Chúa đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng
và chúng theo tôi.” (Ga 10:27).
(Trích bài suy niệm “Tiếng gọi người mục tử” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 2007).

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.
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)
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần
Thứ Hai: 09/05/2022
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
Thứ Ba: 10/05/2022
Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Cv 11,19-13,5a; Ga 10,22-30.
Thứ Tư: 11/05/2022
Cv 12,24-26; Ga 12,44-50.
Thứ Năm: 12/05/2022
Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo. Thánh Pancratiô, tử đạo.
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
Thứ Sáu: 13/05/2022
Đức Mẹ Fatima. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,2728).
Thứ Bảy: 14/05/2022
Thánh Mathhia, tông đồ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
Đọc sách thánh
và lời nguyện giáo dân
Thứ Bảy 07/05/2022
Thánh Lễ 6g00 tối: Hội Các Bà Mẹ CG
Chúa Nhật 08/05/2022
Thánh Lễ 9g00 sáng: Thiếu Nhi TT
Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima
Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ
Thứ Bảy 14/05/2022
Thánh Lễ 6g00 tối: HĐ Mông Triệu
Chúa Nhật 15/05/2022
Thánh Lễ 9g00 sáng: HĐ Mông Triệu
Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima
Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ

Thừa Tác Viên Hiệp Lễ Ngoại Thường
Thứ Bảy 07/05/2022
Thánh Lễ 6g00 chiều
* Nhóm A: Đức Ông, Bà Chi, Chị Linh & Ông Dũng.
Chúa Nhật 08/05/2022
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 14/05/2022
Thánh Lễ 6g00 chiều
* Nhóm B: Đức Ông, Chị Linh, Bà Nga & Bà K.Hường.
Chúa Nhật 15/05/2022
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 Mông Triệu: Thứ Hai 09/05/2022
BCH Họ Phaolô: Thứ Hai 16/05/2022
Phục Vụ Gian Hàng Rau
Nhóm IV: Chúa Nhật 08/05/2022
Nhóm I: Chúa Nhật 15/05/2022
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 và Chị Hà
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
Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, Tri Ân Dòng Mercy
và Cám Ơn Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM
Kính mời quý ông bà và anh chị em thu xếp thời giờ đến tham dự Thánh Lễ tạ ơn
Thiên Chúa và cám ơn Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM được tổ chức tại
Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân vào lúc 9g00 sáng Chúa Nhật ngày
15/5/2022. Chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em.
Ban
Mục Vụ
Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, Tri Ân Dòng Mercy và Cám Ơn
Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM
Sau đây là diễn tiến chương trình
1. Chỗ ngồi cho các Nữ Tu khách. Xin Ông Phó Nội Vụ Nguyễn Hải Thiết dành
hai hàng ghế trên cùng ở giữa, đối diện với giá đọc lời nguyện giáo dân, cho các
Nữ Tu khách.
2. Thánh Lễ
3. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Ông Tâm sẽ đại diện Cộng Đồng nói đôi lời cám
ơn Dòng Mercy
4. Tặng kỷ vật và hoa cho Dòng Mercy. Xin Ông Phó Nội Vụ sắp xếp người trao
kỷ vật và hoa.
5. Ông Chủ Tịch HĐMV Nguyễn Quang Bình đại diện Cộng Đồng cám ơn Sơ
Trang.
6. Tặng kỷ vật, hoa và quà cho Sơ Trang. Xin Ông Bình sắp xếp người trao kỷ
vật, hoa và quà cho Sơ Trang.
7. Đáp từ của Sơ Trang.
8. Phép lành
9. Hát kết lễ
Chân thành cám ơn sự hợp tác của anh chị em.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU

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.
Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng ta.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Ngày Quốc Tế Ơn Gọi
Anh chị em thân mến,
Chúa Nhật 08/05/2022 tuần này là Ngày Quốc Tế Ơn Gọi. Đây là ngày cầu
nguyện và cổ võ ơn gọi làm Linh Mục cũng như Đời Sống Thánh Hiến (Tu Dòng).
Khi nói về ơn gọi, chúng ta nhớ đến ơn gọi căn bản là ơn gọi nên thánh. Ơn
gọi này phát xuất từ Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta lãnh nhận. Từ ơn gọi này mới
phát sinh những ơn gọi khác như ơn gọi Hôn Nhân, ơn gọi Linh Mục và ơn gọi
Tu Dòng. Theo nghĩa rộng rãi hơn, còn có nhiều ơn gọi khác nữa. Nhưng tất cả
mọi ơn gọi đều mang mục đích thánh hóa bản thân và thánh hóa nhân loại.
Chúng ta cần cầu nguyện và hỗ trợ cho các ơn gọi để mọi người trở nên thánh
thiện như Thiên Chúa, Cha chúng ta, là Đấng Thánh. Tuy nhiên, ngày hôm nay
Giáo Hội dành đặc biệt để cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi Linh Mục và Tu Dòng.
Hiện nay Giáo Hội đang cần rất nhiều người trẻ nhận ra tiếng Chúa gọi để
dấn thân phục vụ Chúa trong ơn gọi làm Linh Mục hay Tu Dòng. Vì thế, chúng
ta cần cầu nguyện và cổ võ ơn gọi trong gia đình cũng như trong bất cứ hoàn cảnh
nào trong tầm tay mình.
Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho có thêm ơn gọi, nhưng còn phải hỗ trợ

các Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ đang phục vụ Chúa và Giáo Hôi ở mọi nơi trên
thế giới, nhất là những địa điểm có nhiều gian nan thử thách.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị Linh Mục và Tu Sĩ nay đã về hưu. Xin
cho các vị ấy được hưởng tuổi già an bình trước khi từ giã trần thế để về Nhà Cha
trên Trời.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho các Linh Mục và các Tu Sĩ đã qua đời, đặc
biệt cố Linh Mục Âutinh Nguyễn Đức Thụ SJ. Xin Chúa ban phúc trường sinh
cho các ngài.
Trong tuần này, khi đọc kinh gia đình hay kinh riêng, xin anh chị em đọc
Kinh Cầu Cho Ơn Gọi để cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi Linh
Mục và Tu Sĩ để phục vụ Chúa và Giáo Hội trên khắp hoàn cầu.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Kinh cầu cho ơn gọi
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa là Mục Tử Tốt Lành./ Chúa luôn quan tâm đến Giáo
Hội Ngài./
Xin Chúa để mắt nhìn đến những người đã chịu Bí Tích Thánh Tẩy nhân
danh Chúa/ và ban ơn bình an/ cùng sự hòa thuận cho mọi gia đình./
Chúng con cầu xin Chúa tuyển chọn/ nhiều Linh Mục,/ Phó Tế,/ Nữ Tu/
và Thầy Tu/ từ những gia đình trong các giáo xứ/ và trong các cộng đồng
chúng con/ để họ hoan hỷ dùng đời sống của mình/ mà làm cho Chúa được
nhận biết/ và mến yêu. Amen.
(Lưu ý: Bản dịch này của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 2022 có thêm nhóm chữ trong các cộng
đồng để bao gồm các cộng đồng sắc tộc.)

Prayer for vocations
Jesus you are the Good Shepherd who is always mindful of your Church.
Watch over those who are baptised in your name and grant peace and
harmony to all families.
We ask you to choose from the families of our parishes many priests,
deacons, sisters and brothers who will gladly spend their lives making you known
and loved. Amen.
(Published by the Vocations Office of the Archdiocese of Adelaide). Lưu ý: Bản kinh Anh ngữ này cũng
có in trên các thẻ kinh mang tựa đề “Follow me”. Thẻ kinh này có sẵn ở các cửa ra vào. Anh chị em
có thể lấy cho con em mình sử dụng hoặc chính mình sử dụng.)

NGÀY NHỚ ƠN MẸ
Hôm nay, Chúa Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 là Mother’s Day hay còn gọi
là Ngày Thân Mẫu hoặc là Ngày Nhớ Ơn Mẹ. Ngày mà mọi người thể hiện những
tình cảm yêu thương, trân trọng và biết ơn mẹ, người đã có công sinh thành và
dưỡng dục chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng có người mẹ, xin mọi người hãy nhớ

đến người mẹ của mình nhân Ngày Thân Mẫu. Trong ngày này, món quà trân quý
và không gì sánh bằng đó là chúng ta hãy dành thời giờ để thăm viếng, chăm sóc
và tôn kính mẹ. Nếu mẹ đã khuất, chúng ta hãy dành ra ít phút để cầu nguyện cho
ngài được hưởng phúc trên quê trời.
Cũng nhân Ngày Thân Mẫu, chúng con, là những người con tinh thần của Sơ
Phụ Tá Mục Vụ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, kính chúc Sơ dồi dào sức
khỏe, luôn vui vẻ và kiên trì trong ơn gọi tận hiến để phục vụ, hướng dẫn và
thương yêu mọi người trong Cộng Đồng. Chúng con chân thành tri ân những hy
sinh mà Sơ đã dành cho chúng con trong những năm tháng vừa qua.
Kính chúc Sơ Cecillia và tất cả những người mẹ trong Cộng Đồng có một
Ngày Thân Mẫu thật vui và đầy ý nghĩa.
Anphongsô Nguyễn Quang Bình
Chủ Tịch HĐMV
Hát lễ tối Thứ Bảy đầu tháng
Dựa theo nhu cầu mục vụ hiện tại, tôi trao phó cho anh Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Chu Thy nhiệm vụ sắp xếp người hát lễ cho các tối Thứ Bảy đầu tháng.
Tôi chân thành cám ơn anh Chu Thy đã quảng đại chấp nhận phụ trách công tác
này.
Xin Chúa chúc lành cho anh Chu Thy và gia đình.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Thủ Tục Working With Children Check
Theo báo cáo do cơ quan SAVA của Tổng Giáo Phận Adelaide mới gởi đến cho
tôi vào Thứ Tư 04/05/2022, thì có rất nhiều Thiện Nguyện Viên trong các đoàn
thể đã hết hạn giấp phép Working With Children Check.
Trước tình hình này, tôi xin nhắc nhở anh chị em Thiện Nguyện Viên chịu
khó tuân theo quy định của Tổng Giáo Phận Adelaide. Nếu đã hết hạn, thì xin
anh chị em làm ơn ngưng phục vụ và làm thủ tục WWCC để có phép rồi mới trở
lại phục vụ. Đối với Các Trưởng Họ Đạo và các trưởng hội đoàn, thì trong chức
vụ trưởng, anh chị em có trách nhiệm phải nhắc nhở các thành viên trong diện
làm thủ tục WWCC để họ chu toàn luật lệ của chính phủ và quy định của Tổng
Giáo Phận Adelaide. Vậy, tôi xin các Trưởng Họ Đạo và hội đoàn nhắc nhở thành
viên của hội đoàn mình xem lại giấy tờ và chu toàn thủ tục quy định.
Xin lưu ý: chữ “hội đoàn” hay “đoàn thể” bao gồm mọi tập thể nhỏ lớn với
nhiều danh xưng khác nhau như phong trào, chương trình, nhóm, ban…
Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của chúng ta.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU

Thông báo của Tiểu Ban Thực Hiện Hàng Rào
Kính mời Đức Ông cùng quý thành viên của Tiểu Ban Thực Hiện Hàng Rào đến
tham dự buổi họp 6 vào Thứ Tư 11/05/2022 lúc 7g00 tối, tại phòng Giáo Lý ở
Nhà Chung.
Đaminh Lương Trung Dũng
Trưởng Tiểu Ban
ĐẾM NGƯỜI DỰ LỄ
Hằng năm Tổng Giáo Phận Adelaide có đếm người dự lễ trong Tháng 5. Mục
đích là để có số liệu dùng cho việc phác họa các công việc mục vụ. Cách thức
đếm người dự lễ như sau.
1. Việc đếm người phải được thực hiện trước Thánh Lễ tối Thứ Bảy và trước
mỗi Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật.
2. Việc đếm người dự lễ sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy 07/05/2022 và Chúa Nhật
08/05/2022 và sẽ tiếp tục như thế vào các Thứ Bảy Chúa Nhật của tháng 5. Như
thế có 4 cuối tuần đếm người dự lễ: 07-08/05, 14-15/05, 21-22/05 và 28-29/05.
3. Xin ông Bình sắp xếp nhân viên để thực hiện việc đếm người dự lễ ngay
trước khi vào Thánh Đường.
4. Nhân viên đếm người dự lễ bằng cách lấy một phiếu ghi độ tuổi và phái tính
của người dự lễ và bỏ vào thùng đếm người dự lễ. Cứ mỗi người dự lễ, thì bỏ
một phiếu vào thùng theo độ tuổi và phái tính của người đó.
5. Nhân viên đếm người dự lễ sẽ hỏi người dự lễ về độ tuổi và phái tính của
họ, thí dụ: từ 0 tuổi đến 17 tuổi là một độ tuổi.
6. Có 5 độ tuổi: 0-17 tuổi; 18-29 tuổi; 30-49 tuổi; 50-69 tuổi; 70 tuổi trở
lên.
7. Trong trường hợp người ta không muốn cho biết độ tuổi, thì nhân viên kiểm
danh đếm người dự lễ có thể ước chừng độ tuổi của họ.
8. Mỗi phiếu có ghi độ tuổi và phái tính. Nam thì được ghi M (theo tiếng Anh:
Male = nam). Nữ thì phiếu có chữ F (theo tiếng Anh: Female = nữ).
9. Phiếu của mỗi độ tuổi có màu sắc riêng. Trên mỗi phiếu đều có in độ tuổi
và chữ M hoặc F để ấn định phát tính.
10. Cuối Thánh Lễ, cần hai người đếm các phiếu theo độ tuổi và phái tính, rồi
ghi vào những ô có sẵn trên tờ đơn Record sheet do TGP Adelaide phát hành.
11. Lưu ý: mỗi cuối tuần có một tờ đơn Record sheet ghi số người dự lễ có
đề ngày khác nhau. Thí dụ: cuối tuần đầu tiên sẽ ghi Record Sheet for First
Weekend – 7th/8th May. Do đó, cần phải ghi số liệu của cuối tuần nào vào đúng
tờ đơn của cuối tuần đó.
12. Một trong hai người đếm phiếu sẽ ghi số liệu và các chi tiết khác trên tờ
đơn Form 2 - Counter’s Record. Lưu ý: tờ đơn này khác với tờ đơn Record
Sheet.
13. Sau khi ghi các số liệu vào đơn xong, xin bỏ đơn vào phòng áo của Linh
Mục.

14. Các phiếu cũng phải được giữ lại và bỏ vào một phong bì lớn màu vàng
rồi bỏ vào phòng áo của Linh Mục. Mỗi phong bì màu vàng có ghi ngày và giờ
lễ. Có 4 phong bì cho 4 lễ khác nhau mỗi tuần. Như thế, 4 tuần thì sẽ có tất cả là
16 phong bì màu vàng.
15. Trên 2 bàn đếm người dự lễ ở cửa chính Thánh Đường sẽ có những hộp
nhỏ đựng phiếu theo độ tuổi và phái tính.
16. Thùng đếm người dự lễ cũng được đặt trên bàn đếm người dự lễ để bỏ
phiếu vào đó ngay sau khi hỏi xong độ tuổi và phái tính của từng người.
17. Sau khi mọi người đã vào trong nhà thờ và Thánh Lễ đã bắt đầu được
chừng 10 phút, thì nhân viên đếm người dự lễ đem thùng đếm người dự lễ đặt
lên bàn có sẵn gần phòng giữ trẻ (crying room) để hai người có trách nhiệm sẽ
đếm phiếu và ghi số người dự lễ vào đơn dự lễ Record Sheet.
18. Như thế, sau mỗi Thánh Lễ, có 3 tài liệu phải bỏ vào phòng áo Linh Mục:
a). Record Sheet, b). Form 2 - Counter’s Record, c). phong bì màu vàng đựng
các phiếu về độ tuổi và phái tính đã đếm.
18. Xin ông Bình giám sát công việc đếm người dự lễ. Nếu ai có thắc mắc gì
về việc đếm người dự lễ, xin bàn thảo với ông Bình để giải quyết vấn đề.
Chân thành cám ơn anh chị em hợp tác. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ
Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ
Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ sẽ họp thường kỳ vào Chúa Nhật tuần tới
15/05/2022, từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin
các thành viên tham dự.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Khóa học ATTE 90 phút
Kính thưa quý thiện nguyện viên,
Nhân viên của Đơn Vị Bảo Vệ Trẻ Em thuộc Tổng Giáo Phận Adelaide sẽ tổ
chức khóa học ATTE 90 phút tại Trung Tâm Cộng Đồng chúng ta. Chi tiết như
sau:
Ngày: Thứ năm 19/5/2022
Thời gian: 6g00 – 7g30 tối
Địa điểm: Hội trường Thánh Giuse
Xin quý anh chị em thiện nguyện viên đã ghi tên, đến tham dự đông đủ.
Chân thành cám ơn quý vị.
Trần Thị Kim Hường
Trưởng Tiểu ban ATTE

Ba hình thức rửa tội khác nhau trong Hội thánh Công giáo
Trong Hội thánh Công giáo, có 3 hình thức rửa tội, nó cho chúng ta biết những
người chưa được rửa tội có thể đến được cửa thiên đàng như thế nào.
Hội thánh Công giáo dạy: “Chính Chúa Giêsu khẳng định Bí tích Rửa tội là
cần thiết để được cứu độ” (GLCG 1257). Khi nghe những chỉ bảo đó, hầu hết mọi
người lập tức nghĩ đến tất cả những người chưa được rửa tội trên thế giới.
Có vẻ Thiên Chúa bất công và hà khắc, buộc nhiều người chưa đến được với
Bí tích Rửa tội xuống địa ngục. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, Hội thánh đã dạy
rằng rửa tội có ba “hình thức” khác nhau.
1. RỬA TỘI BẰNG NƯỚC: Rửa tội bằng nước là hình thức "thông
thường" quen thuộc nhất mà chúng ta thấy. “Tiếp đến là nghi thức chính yếu của
bí tích: nghi thức dìm xuống nước biểu thị và thực hiện việc người dự tòng chết
đối với tội lỗi và bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ nên giống Đức
Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Nghi thức Thánh Tẩy được thực hiện một cách
có ý nghĩa trước nhất, qua ba lần dìm người dự tòng trong nước rửa tội. Nhưng
từ xa xưa, bí tích có thể được trao ban bằng cách đổ nước ba lần trên đầu của
người dự tòng” (GLCG 1239).
Cách rửa tội này bắt chước Chúa Giêsu trong Tin Mừng và là biểu thị cho
việc được đắm mình trong đời sống ân sủng.
Phép rửa bằng nước không bảo đảm cho chúng ta một vé vào thiên đàng,
nhưng nó đặt nền tảng cho ân sủng mà tất cả các kitô hữu có thể đón nhận hay từ
chối. Nếu chúng ta chấp nhận thì Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên chính
lộ, trong vòng tay yêu thương của Chúa.
2. RỬA TỘI DO LÒNG MUỐN: Hình thức rửa tội thứ hai này khó hiểu
nhất và cũng là một trong những hình thức giải thích cởi mở nhất.
Ví dụ rõ ràng nhất về hình thức rửa tội do lòng muốn, tức là khi một người
đang trên tiến trình nhận phép rửa nhưng không thể hoàn thành nó.
“Đối với những người dự tòng chết trước khi được rửa tội, nếu họ minh nhiên
ước muốn được rửa tội, đồng thời sám hối tội lỗi và sống đức mến, thì họ được
bảo đảm ơn cứu độ, dù chưa thể lãnh nhận bí tích” (GLCG 1259)
Tuy nhiên, điều này cũng bao gồm bất cứ ai có thể đã “khao khát” được rửa
tội, ngay cả khi họ chưa hề biết gì về bí tích.
"Vì Chúa Kitô đã chết cho tất cả và vì mọi người chỉ có một ơn gọi cuối cùng
là kết hợp với Thiên Chúa, nên ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho
mọi người khả năng tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh, cách nào đó chỉ có Chúa
biết". Bất kỳ ai, dù không nhận biết Tin Mừng và Hội Thánh của Chúa Kitô,
nhưng tìm kiếm và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của lương
tâm, có thể được cứu độ. Chúng ta có thể giả thiết họ sẽ khao khát lãnh nhận bí
tích Thánh Tẩy, nếu họ biết đến sự cần thiết của bí tích này” (GLCG 1260).
Đây là hình thức rửa tội bao quát nhất, vì nó bao gồm bất kỳ ai khao khát
được rửa tội “nếu họ biết đến sự cần thiết của bí tích này”. Cuối cùng điều đó phụ
thuộc vào lòng thương xót của Thiên Chúa và quyết định của Ngài về việc người

đó đã đi theo con đường đã vạch ra cho mình như thế nào. Mấu chốt ở đây chính
là người đó không biết được tầm quan trọng của phép rửa.
3. RỬA TỘI BẰNG MÁU: Sau rửa tội bằng nước, hình thức rửa tội này là
rõ ràng nhất. Về cơ bản đó là khi một người chưa được rửa tội nhưng chết vì đức
tin Kitô giáo.
“Hội Thánh luôn xác tín rằng những người chịu chết vì đức tin mà trước đó
chưa được rửa tội, thì coi như đã được thanh tẩy, vì đã chết cho Đức Kitô và với
Đức Kitô” (GLCG 1258).
Dù không phải là một tín hữu, nhưng nếu bạn chết vì Chúa Kitô, thì điều
chắc chắn đó là bạn đã “được rửa tội”.
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TOÁT YẾU GIÁO LÝ
498. Ðâu là những phương pháp điều hòa sinh sản không phù hợp với luân
lý? Những hoạt động sau đây phải coi là không phù hợp với luân lý, đó là trực
tiếp triệt sản hoặc ngừa thai, được thực hiện trước hoặc trong khi giao hợp, hoặc
trong quá trình dẫn đến kết quả tự nhiên của việc giao hợp, nhằm mục đích hay
tạo phương thế để ngăn cản sự truyền sinh.
499. Tại sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý? Thụ tinh và
thụ thai nhân tạo không thể chấp nhận về mặt luân lý, vì tách rời việc sinh sản với
sự giao hợp, trong hành động này đôi vợ chồng trao hiến cho nhau, và như vậy,
đặt kỹ thuật lên trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Hơn nữa, việc thụ
tinh và thụ thai do người khác, tức là có một người thứ ba can thiệp vào hành vi
vợ chồng nhờ qua kỹ thuật; hành động này vi phạm quyền của đứa bé được sinh
ra từ người cha và người mẹ của nó, hai người được liên kết với nhau bằng hôn
nhân và có độc quyền là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ.
500. Người ta phải nhìn em bé như thế nào?
Em bé là một tặng phẩm của Thiên Chúa, tặng phẩm tuyệt hảo nhất của hôn nhân.
Không có một quyền nào để có những đứa con (theo nghĩa là được quyền có con
với bất cứ giá nào). Trái lại, đứa con có quyền là hoa trái của hành vi hôn nhân
của cha mẹ em, cũng như có quyền được tôn trọng là một nhân vị ngay từ lúc em
được thụ thai.
501. Ðôi vợ chồng có thể làm gì nếu họ không có con?
Nếu không được Thiên Chúa ban tặng con cái, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp
chính đáng của y khoa, đôi vợ chồng có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay

nhận con nuôi, hay tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Như vậy họ thực
hiện một sự sinh sản quý giá về mặt thiêng liêng.
502. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?
Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là: ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân,
tự do sống chung (chung sống không hôn nhân, nhân tình), hành vi tính dục trước
hôn nhân hay ngoài hôn nhân.
503. Ðiều răn thứ bảy nói lên điều gì? Ðiều răn này nói lên sự xác định và phân
phối của cải cách phổ quát, nói về quyền tư hữu, việc tôn trọng con người và tài
sản của họ, việc tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng. Hội thánh nhìn
giới răn này là nền tảng cho giáo huấn xã hội của mình, để xét đến hành động
đúng đắn trong lãnh vực kinh tế, trong đời sống xã hội và chính trị, trong quyền
lợi và trách nhiệm lao động của con người, trong công bằng và tình liên đới giữa
các quốc gia, trong tình thương đối với người nghèo.
504. Ðâu là những điều kiện của quyền tư hữu?
Người ta có quyền tư hữu với điều kiện là tài sản đó đạt được hay nhận được một
cách chính đáng, và việc sử dụng của cải là nhằm thỏa mãn những nhu cầu căn
bản của mọi người.
505. Mục đích của quyền tư hữu là gì? Tài sản riêng có mục đích bảo đảm sự
tự do và phẩm giá của các cá nhân, giúp họ thoả mãn những nhu cầu căn bản cho
những người mà họ có trách nhiệm, và cho cả những ai đang sống thiếu thốn.
506. Ðiều răn thứ bảy quy định những gì?
Ðiều răn thứ bảy buộc phải tôn trọng tài sản của người khác, qua việc thực thi
công bằng và bác ái, sống tiết độ và liên đới. Ðặc biệt, điều răn này đòi buộc:
- tôn trọng các lời hứa và các hợp đồng đã cam kết;
- đền bù những điều bất công đã gây ra và hoàn trả những gì đã trộm cắp;
- tôn trọng sự toàn vẹn của công trình sáng tạo, bằng cách sử dụng khôn ngoan
và chừng mực những tài nguyên khoáng chất, thực vật và động vật trong vũ trụ,
đặc biệt quan tâm đến những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.
507. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?
Con nguời phải đối xử tốt đẹp với các động vật vì chúng là những thụ tạo của
Thiên Chúa, tránh cách yêu thương thái quá hoặc sử dụng mù quáng, nhất là với
các thí nghiệm khoa học vượt quá giới hạn hợp lý và gây đau đớn vô ích cho
chúng.

