Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm C
BÀI ĐỌC I

Gv 1,2; 2,21-23

Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt
trời?

Bài trích sách Giảng viên.
Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ
là phù vân.”
“Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả
mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất
vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con
người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời?
Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ
đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều
ấy cũng chỉ là phù vân!”
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA:
Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17
Người đọc: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Chung: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Người đọc: Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,/ Ngài phán bảo:/ “Hỡi người trần
thế, trở về cát bụi đi!”/ Ngàn năm Chúa kể là gì,/ tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,/
khác nào một trống canh thôi!
Chung: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Người đọc: Ngài cuốn đi,/ chúng chỉ là giấc mộng,/ như cỏ đồng trổi mọc ban
mai,/ nở hoa vươn mạnh sớm ngày,/ chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
Chung: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Người đọc: Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,/ ngõ hầu tâm trí được
khôn ngoan./ Lạy Chúa,/ xin trở lại!/ Ngài đợi đến bao giờ?/ Xin chạnh lòng
thương xót những tôi tớ Ngài đây.
Chung: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Người đọc: Từ buổi mai,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày
được hớn hở vui ca./ Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa
là Thiên Chúa chúng con./ Việc tay chúng con làm,/ xin Ngài củng cố,/ xin củng
cố việc tay chúng con làm.
Chung: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

BÀI ĐỌC II

Cl 3,1-5.9-11

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh
em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào
những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em
hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống
của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người
hưởng phúc vinh quang.
Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em:
ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là
thờ ngẫu tượng.
Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành
vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới
theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân
biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do,
nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG
Mt 5,3
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của
họ. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG

Lc 12,13-21

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy
bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm
người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh
em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả
mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương
sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu
mà tích trữ hoa màu!’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho
kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.
Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm.
Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:
‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm
sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu
trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.
Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Anh chị em thân mến,
….. Lời Chúa trong Tin Mừng Luca 12: 13-21 nhắc cho chúng ta thấy tính chất
mong manh và tạm bợ của những thứ trên trần gian. Khi chào đời con người tay
trắng, không có gì là của riêng, rồi khi nhắm mắt xuôi tay cũng trở về tình trạng
trắng tay. Chỉ có đoạn đời ở giữa là sở hữu một một số vật chất tiền bạc hay địa
vị tạm thời rồi thôi. Cho nên người ta mới nói đến đời tạm là vậy. Trong sách
Giảng Viên 1:2 tác giả nói về cuộc đời này như sau: “Phù vân, quả là phù vân.
Tất cả chỉ là phù vân.” Mọi sự hợp tan, tan hợp như áng mây trôi trên trời mà
thôi. Không có gì bền vững lâu dài, nói chi đến chuyện trường tồn muôn đời.
Là con người có xác nên chúng ta cần dựa vào vật chất để đáp ứng các nhu
cầu thuộc về thân xác. Chúng ta cần cơm ăn áo mặc, cần xe cộ để di chuyển, cần
các phương tiện thông tin để nối kết với xã hội. Nhưng chúng ta không chỉ hiện
hữu bằng thân xác, chúng ta còn có phần hồn. Vì thế, chúng ta cũng cần đáp ứng
nhu cầu của phần hồn. Dường như vì phần hồn vô hình, nên con người không lưu
tâm nhiều. Tuy vậy, các nhu cầu của phần hồn không biến mất, chúng vẫn tồn tại
và tồn tại cho đến muôn đời. Nhu cầu được nối kết với Thiên Chúa và tha nhân
trong tình yêu chân thật, sâu xa vẫn bàng bạc trong trong bản thân chúng ta. Cho
dầu nhiều khi chúng ta bị che mờ bởi nhu cầu vật chất, nhưng khát vọng về vĩnh
cửu vẫn là một thôi thúc ngấm ngầm đòi buộc chúng ta lưu tâm. Vì vậy, càng lớn
tuổi, chúng ta càng thấy đời mình ngắn lại, và chân trời vĩnh cửu dần dà rõ ràng
trước mắt. Ngày từ giã đời tạm càng lúc càng gần.
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy hướng về những gì
thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Thánh nhân
không bảo là chúng ta vất bỏ những nhu cầu vật chất. Ngài chỉ muốn chúng ta
đừng bị cuốn sâu vào vật chất để rồi quên rằng mục đích của mình là tiến về Quê
Trời. Bởi vậy, chúng ta cần suy nghĩ lại cách thức chúng ta truy tìm tiền bạc vật
chất và sử dụng chúng. Chúng ta sử dụng làm sao để tiền bạc vật chất không là
cản trở nhưng là phương tiện giúp chúng ta có điều kiện thờ phượng Chúa và thực
hành công bình bác ái một cách tương xứng và chân thành.
Xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để cuộc sống của chúng ta là
những chuỗi ngày làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng các việc lành phúc đức
xuyên qua cách sử dụng chính đáng về của cải đời này.
(Trích bài suy niệm “Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
04/08/2013).

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 TÁM 2022
Ý cầu nguyện:
Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những
phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần
Thứ Hai: 01/08/2022
Thánh Anphôngsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
Thứ Ba: 02/08/2022
Thánh Êusêbiô Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục.
Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 (hay Mt 15,1-2.10-14).
Thứ Tư: 03/08/2022
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
Thứ Năm: 04/08/2022
Thánh Gioan Maria Vianey, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
Thứ Sáu: 05/08/2022
Cung hiến thánh đường Đức Maria.
Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,26-28).
Thứ Bảy: 06/08/2022
Chúa hiển dung. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36.
Đọc sách thánh và lời nguyện giáo dân
Thứ Bảy 30/07/2022
Thánh Lễ 6g00 tối: Hội Cao Niên
Chúa Nhật 31/07/2022
Thánh Lễ 9g00 sáng: Hội Cao Niên
Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima
Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ
Thứ Bảy 06/08/2022
Thánh Lễ 6g00 tối: HĐ Tôma Đệ
Chúa Nhật 07/08/2022
Thánh Lễ 9g00 sáng: HĐ Tôma Đệ
Thánh Lễ 11g30 trưa: Họ Đạo Fatima
Thánh Lễ 5g00 chiều: Trưởng Lễ
Thừa Tác Viên Hiệp Lễ Ngoại Thường
Thứ Bảy 30/07/2022
Thánh Lễ 6g00 chiều
* Nhóm A: Đức Ông, Sơ Bảy, Bà Chi & Ông Dũng.

Chúa Nhật 31/07/2022
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 06/08/2022
Thánh Lễ 6g00 chiều
* Nhóm B: Đức Ông, Sơ Bảy, Chị Linh & Bà K.Hường.
Chúa Nhật 07/08/2022
Thánh Lễ 9g00 sáng
* Nhóm 2: Đức Ông, Sơ Đễ, Ông Dũng, Chị Ivy, Anh Dzũng 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 01/08/2022
BCH Họ Phaolô: Thứ Hai 08/08/2022
Lưu ý: Tôn vương vào lúc 6g30 tối Thứ Hai trong Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền
Nhân.
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.
Phục Vụ Gian Hàng Rau
Nhóm III: Chúa Nhật 31/07/2022
Nhóm II: Chúa Nhật 07/08/2022
ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2022
Trong buổi họp Hội Đồng Mục Vụ vào Chúa Nhật 24/07/2022, tôi có nêu lên thời
gian Đại Hội Thường Niên là từ 2g00 chiều cho đến 4g00 chiều. Tuy nhiên, để
thống nhất giờ giấc với các phiên họp thường kỳ của BTU và BMV cũng như của
HĐMV, nên tôi thay đổi thời gian họp như được ghi dưới đây.

Vậy, Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc
2022 được tổ chức như sau:
* Ngày: Chúa Nhật 11/09/2022
* Giờ: từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều
* Chỗ: Hội Trường Thánh Giuse
* Người tham dự: tín hữu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc.
* Mang khẩu trang: Hiện nay chính phủ không buộc mang khẩu trang. Tuy
nhiên vì dịch bệnh COVID còn hoành hành mãnh liệt, nên tôi khuyến khích anh
chị em mang khẩu trang khi tham dự Đại Hội Thường Niên để bảo vệ sức khỏe
cho mình và cho người khác. Xin mời anh chị em tham dự.
Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Quản Nhiệm CĐCGVNNU
Xổ Số Gây Quỹ 2022
Các vé số sẽ được phân phối bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay ngày 31 tháng 7 năm
2022. Các giải thưởng sẽ được rút thăm vào lúc 12g30 trưa Chúa Nhật ngày 18
tháng 9 năm 2022 (Ngày Hội Ngộ Cộng Đồng). Tổng số vé phát hành của chương
trình Xổ Số Gây Quỹ 2022 là 2000 vé và giá mỗi vé là $30. Các giải thưởng bao
gồm, giải nhất $7000 tiền mặt, giải nhì $3000 tiền mặt, giải ba $1000 tiền mặt và
10 giải an ủi, mỗi giải $100 tiền mặt. Quý vị có thể mua vé số nơi Ban Chấp Hành
của các Họ Đạo, Đoàn Thể, Ban Ngành, Nhóm… hoặc tại bàn bán vé sau các
Thánh Lễ Chúa Nhật. Xin anh chị em tích cực hỗ trợ chương trình Xổ Số Gây
Quỹ 2022, trước là thử thời vận may mắn, sau là giúp Cộng Đồng mau trả hết nợ.
Chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em.
Ban Mục Vụ
Bầu Cử BCH Họ Đạo Fatima và BCH Họ Đạo Mông Triệu
Nhiệm kỳ 2022-2024
DANH SÁCH RÚT NGẮN
Sau đây là danh sách rút ngắn về ứng viên cho cuộc bầu cử tân Ban Chấp Hành
Họ Đạo Fatima và Ban Chấp Hành Họ Đạo Mông Triệu, nhiệm kỳ 2022-2024
HỌ ĐẠO FATIMA
Trưởng Họ:
Đaminh Phạm Văn Lợi
Phó Họ:
Không có
Thư Ký:
* Chị Nguyễn Thụy Kha
* Bà Hoàng Thị Lan (Cường)
Thủ Quỹ:
* Nguyễn Thị Soi

Ủy Viên Phụng Vụ:
* Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan
* Chị Phạm Thị Thu Hà
HỌ ĐẠO MÔNGTRIỆU
Trưởng Họ:
*Ô. Đoàn Công Chánh Phú Lộc
Phó Họ:
* Chị Nguyễn Thị Kim Lan
Thư Ký:
* Ô. Đoàn Công Chánh Phú Lộc
* Ô. Trần Quý Châu
* Bà Huỳnh Thị Ánh (Hậu)
Thủ Quỹ:
*Bà Vũ Thị Kim Hồng
Ủy Viên Phụng Vụ:
* Nguyễn Thị Kim Loan
Lưu ý:
1. Tuần tới, danh sách ứng viên chính thức sẽ được công bố trong bản Tin. Trong
ngày Chúa Nhật 07/08/2022 sẽ có cuộc bầu cử BCH Họ Đạo Fatima. Rồi đến
ngày Chúa Nhật kế tiếp 14/08/2022 sẽ bầu cử BCH Họ Đạo Mông Triệu.
2. Ứng viên trong danh sách chính thức phải có mặt trong buổi bầu cử của Họ
Đạo mình.
3. Nếu ứng viên nào không có mặt trong buổi bầu cử, thì kể như ứng viên đó
không chấp nhận làm ứng viên cho cuộc bầu cử.
Ban Tổ Chức Bầu Cử
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG HỘI CAO NIÊN
Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022, Giáo Hội mừng kính thánh Emmanuel Lê
Văn Phụng là một trong 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài là một tông đồ
giáo dân dũng cảm đã dám chứa chấp các linh mục và những vị thừa sai để các
ngài dâng Thánh Lễ và ban bí tích cho giáo dân. Chính vì thế ông bị bắt và bị xiết
cổ cho đến chết vào ngày 31 tháng 7 năm 1859. Trong Cộng Đồng của chúng ta
có Hội Cao Niên nhận thánh nhân làm quan thầy và mừng bổn mạng vào Chúa
Nhật hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2022. Cộng Đồng gởi lời chúc mừng bổn
mạng đến Hội Cao Niên và ước gì quý thành viên của Hội biết sống phó thác nơi
Chúa Kitô, luôn siêng năng tham dự các Thánh Lễ và đọc kinh sớm tối. Kính
chúc mọi thành viên sống khỏe, an vui và luôn là mẫu gương để con cháu noi
theo.
Anphongsô Nguyễn Quang Bình, Chủ Tịch HĐMV

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG NHÓM LINH THAO
Giáo Hội mừng kính thánh I Nhã vào ngày 31 tháng 7 hàng năm. Sau khi từ bỏ
chức hiệp sĩ ngoài đời để thề hứa sẽ là tướng binh cho Đức Mẹ, thánh I Nhã đã
tập trung vào đời sống tâm linh, chiêm niệm và nghiên cứu về thần học, đặc biệt
là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, về Bí Tích Thánh Thể và về cuộc đời Chúa Giêsu.
Trong Cộng Đồng của chúng ta có Nhóm Linh Thao nhận thánh nhân làm quan
thầy và mừng bổn mạng vào Chúa Nhật hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2022.
Cộng Đồng gởi lời chúc mừng bổn mạng đến Nhóm và ước gì các thành viên biết
luôn thao luyện tâm linh để biết chiêm niệm, sẵn sàng kết hiệp cùng Chúa Giêsu
qua việc cầu nguyện trong thinh lặng và sống trọn ơn gọi của mình. Thân chúc
mọi thành viên tìm được ý Chúa qua đời sống đạo đức, hầu mưu ích riêng cho
linh hồn và lan tỏa ra cho những người xung quanh.
Anphongsô Nguyễn Quang Bình, Chủ Tịch HĐMV
Huynh Đoàn Tôma Đệ
Huynh Đoàn Tôma Đệ sẽ có buổi tĩnh tâm để mừng kính Thánh tổ phụ Đaminh
vào ngày Thứ bảy 06/07/2022, từ 10g00 sáng đến 12g00 trưa, tại Hội Trường
Thánh Giuse. Xin mời các đoàn viên tham dự đầy đủ để chuẩn bị tâm hồn sốt
sắng mừng kính Thánh tổ phụ. Sau buổi tĩnh tâm có bầu cử tân ban chấp hành và
ăn trưa.
Ngày Chúa Nhật 07/08/2022 mừng lễ kính Thánh Đaminh. Xin mời quý đoàn
viên mặc đồng phục áo dòng và có mặt lúc 8g30 sáng để đọc kinh Thần Vụ trước
Thánh Lễ.
Xin thánh nhân cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho các đoàn viên còn sống và
ban phúc trường sinh cho linh hồn các đoàn viên đã qua đời.
TM Huynh Đoàn Tôma Đệ, Phạm Thị Chi, Đoàn Trưởng
BỔN MẠNG HỘI CAO NIÊN
Chúa Nhật 31/07/2022 là ngày lễ kính thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, bổn mạnh
Hội Cao Niên. Xin quý vị hội viên Hội Cao Niên tham dự Thánh Lễ 9g00 sáng
Chúa Nhật nêu trên, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho hội.
Têrêsa Trần Thị Hạnh, Phó Nội Vụ của Hội Cao Niên
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
Liên gia ANTÔN: Xin mời các Song Nguyền và Ban Điều Hành đến tham dự
buổi cầu nguyện và chia sẻ của Liên Gia vào lúc 7g00 tối, Thứ Bảy 06/08/2022
tại nhà Anh Chị Hiếu Dung, 17 Catalina Ave, Parafield Gardens SA 5107.
Trưởng ban Liên Gia (Tài-Ánh)

Thông báo của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Kính thưa quý hội viên,
Sau một thời gian dài ẩn mình do ảnh hưởng của dịch bệnh, nay Hội Các Bà Mẹ
Công Giáo của chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt thường kỳ, bắt đầu bằng việc mừng
kính thánh bổn mạng.
Kính mời quý hội viên cùng đến tham gia buổi họp đầu tiên:
* Thời gian: Thứ bảy 13/8/2022 từ 7-8 giờ tối.
* Địa điểm: Hội trường Thánh Giuse
Chúng tôi cũng trân trọng kính mời các bà mẹ trong Cộng Đồng cùng tham gia
vào Hội nhằm nâng đỡ nhau trong thiên chức làm mẹ, noi theo gương sáng của
thánh nữ Monica.
Hẹn gặp quý vị vào ngày giờ nói trên. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho ngày
lễ Bổn mạng sắp tới.
BCH Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
PT CURSILLO THÔNG BÁO
PT Cursillo, TGP ADL xin thông báo đến toàn thể quý anh chị Cursillistas:
Đầu năm 2023 PT Cursillo Úc Châu, ngành VN sẽ mở Đại Hội VII toàn quốc
với những chi tiết như sau:
Ngày khai mạc Thứ Sáu 06/01/2023 và bế mạc vào Chúa Nhật 08/01/2023
tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane.
Quý anh chị Cursillistas PT Adelaide muốn tham dự ĐH này, xin liên lạc với
Văn Phòng Điều Hành qua số điện thoại:
* Chị Thúy: 0426819967
* Chị Dung: 0424219966
* Anh Hóa: 0403434785
* A Linh: 0432073480
Hạn chót nộp đơn tham dự vào ngày 31/08/2022. Nay thông báo.
VPĐH PT Cursillo TGP Adelaide, Ngành Việt Nam
Xưng Tội Rồi Phạm Tội, Vậy Xưng Làm Gì?
Hỏi: Con có một vài thói xấu, con đã đi xưng tội rất nhiều lần rồi. Nhưng xưng
xong lại phạm tội trở lại. Nhiều khi con chán nản, chẳng muốn đi xưng nữa. Xưng
tội rồi phạm tội, vậy xưng làm gì?
Trả lời: Bạn thân mến,
Kinh nghiệm của bạn là một kinh nghiệm rất thực tế mà bất cứ ai cũng trải qua.
Chúng ta luôn cố gắng để không phạm tội. Nhưng chúng ta đã không thể chiến
thắng được sự yếu đuối của bản thân, rồi chúng ta phạm tội. Sau đó, chúng ta đi
xưng tội và cảm thấy như được giải thoát khỏi một gánh nặng nào đấy. Thế nhưng,
không lâu sau, chúng ta lại tiếp tục phạm tội. Vòng chu kỳ phạm tội – xưng tội –
phạm tội – xưng tội… nhiều khi làm chúng ta cảm thấy thất vọng về mình, có đôi
khi còn khiến ta nghi ngờ về hiệu quả của Bí tích Hoà Giải, rồi dẫn đến chán nản.

Từ đó, ta tự đặt câu hỏi nghe có vẻ rất có lý: cứ xưng tội rồi lại phạm tội, vậy
xưng tội để làm gì?
Có người đã ví von "đối" lại câu hỏi này bằng một câu hỏi khác: ta ăn rồi
đói, vậy ăn để làm gì? Thoạt nghe qua, ta thấy "câu đối" này dường như đã là một
câu trả lời cho câu hỏi về vấn đề "phạm tội – xưng tội." Nhưng để ý kỹ, ta vẫn
thấy có chút gì đó không được thoả mãn cho lắm. Cơ bản là vì ví việc đi xưng tội
với việc ăn uống, việc phạm tội với cái đói xem chừng không chuẩn xác cho lắm.
Thứ nhất, việc ăn uống làm ta khoái khẩu; tự bản thân việc ăn khi đói mang đến
cho người ta cảm giác sảng khoái, thoả mãn. Trong khi việc đi xưng tội thì chẳng
làm ta thích thú chút nào vì nó bắt ta phải đối diện với biết bao điều xấu ta phạm
phải. Thứ hai, xem ra việc ăn uống thì dễ dàng hơn, vì ta có thể ăn bất cứ nơi đâu
và ăn cái gì ta thích, chẳng cần phải lệ thuộc vào ai. Trong khi muốn xưng tội, ta
phải tùy thuộc vào một linh mục, giả như vị linh mục đó không chịu giải tội cho
ta, hoặc gây khó dễ cho ta thì ta cũng đành chịu, chứ không thể làm gì khác hơn.
Thứ ba, việc ăn uống xem ra thiết thực hơn, vì cơ thể của ta sẽ mách bảo cho ta
rằng nếu ta không ăn thì ta sẽ đói và có thể sẽ chết; trong khi không phải ai cũng
cảm thấy nhu cầu đi xưng tội. Không ăn thì ta trở nên tiều tuỵ và ai cũng nhận ra
điều này, trong khi không đi xưng tội thì rất nhiều người vẫn cảm thấy chẳng có
gì mất mát. Vì thế, dù ví von việc đi xưng tội với chuyện ăn uống cũng có nét
đúng, nhưng có lẽ ví việc ăn uống với bí tích Thánh Thể thì hợp hơn.
Những người hỏi câu hỏi "xưng tội rồi phạm tội, vậy xưng làm gì" dường
như đã hiểu nhầm ý nghĩa của bí tích Hòa giải. Bí tích Hòa giải không phải là
thuốc tiên, ngay lập tức biến người lãnh nhận trở thành một vị thánh, không còn
yếu đuối, miễn nhiễm với tất cả mọi thói xấu trên đời. Họ cho rằng chỉ cần xưng
tội một lần là mình trở thành một vị thần sáng láng, không cần vướng víu một
chút gì nhơ nhớt giữa bụi trần này.
Kỳ thực, đi xưng tội là đi hoà giải (vì thế mà nó có tên là bí tích Hoà giải).
Phạm tội là làm điều không đúng trước mặt Chúa, làm cho mối dây liên kết giữa
mình với Chúa bị rạn nứt, làm cho tương quan giữa mình và Chúa bị sứt mẻ.
Người ta tìm đến với Bí tích Hoà giải cũng giống như một đứa con làm gì đó ngỗ
nghịch với bố mẹ, khiến bố mẹ buồn, quay về với bố mẹ và nói lời xin lỗi với bố
mẹ. Có lỗi thì cần phải cầu xin sự tha thứ, thế thôi, dù ta có phạm lỗi đến trăm
nghìn lần. Ta xin lỗi Chúa để nối lại mối dây thân tình và làm cho tương quan
giữa ta với Người không còn xa cách. Sau khi xưng tội, ngoài việc được tha thứ,
ta vẫn là một con người yếu đuối như trước. Và vì mang thân phận yếu đuối, ta
vẫn có thể phạm tội. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng qua việc phạm rồi
xưng rồi phạm này, ta càng nghiệm thấy rõ ràng hơn lòng bao dung, tình yêu vô
biên và sự kiên nhẫn của Chúa dành cho mình.
Tại sao ta phải thường xuyên xưng tội? Vì càng đi xưng tội, ta càng ý thức
về tội của mình. Càng ý thức về nó, ta càng có thể tránh được nó và vượt qua yếu
đuối của mình hơn. Thực ra, những ai đi xưng tội với một ý hướng chân thành và
một quyết tâm chừa tội thì người đó sẽ ít rơi vào cạm bẫy của tội hơn. Họ sẽ cảm
thấy đỡ hơn rất nhiều khi phải chiến đấu với cám dỗ. Còn người nào xưng rồi

phạm thì có lẽ cũng nên xem xét lại xem liệu mình đã có đủ lòng sám hối chưa,
hay chỉ đi xưng tội vì "thủ tục", theo kiểu "cho có".
Như thế, ta đi xưng tội không phải vì bí tích Hòa giải có hiệu lực biến ta
thành một vị thánh ngay trong chốc lát, nhưng là để ý thức hơn về thân phận mỏng
dòn của mình và cảm nếm tình yêu dịu ngọt của Chúa. Tòa giải tội là một nơi tỏ
bày tình yêu, là nơi nối kết những gì rạn nứt, nơi gặp gỡ của sự thống hối và lòng
xót thương. Chính qua nhiều lần gắn kết, gặp gỡ đó mà ta mới dần dần trở nên
một vị thánh.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
https://www.cdmedongcong.net/HieuDaoSongDao/XungToiRoiPhamToiVayXungLamGi.htm

Người Công Giáo Có Được Phép
Trưng Hình "Ông Thần Tài" Không?
Hỏi: Xin cha cho biết người Công Giáo có được phép trưng hình "Ông Thần Tài"
ở trong cơ sở thương mại của mình không? Và có được phép xem bói toán hay
không?
Trả lời: Trước hết, xin nói qua về việc thờ phượng Chúa theo giáo lý của Giáo
Hội. Điều Răn Thứ Nhất dạy rằng: "Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa
của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Mt 4:10).
Như vậy, người Công Giáo không được phép tôn thờ bất cứ thần linh nào
ngoài Thiên Chúa là Đấng dựng lên và cứu chuộc loài người trong Chúa Giêsu
Kitô.
Chỉ một Mình Ngài được thờ kính trên hết mọi sự, và trên mọi tạo vật mà
thôi.
Trong việc thờ phượng này, chúng ta cần phân biệt việc tôn thờ (adore) và
tôn kính (venerate, honour). Tôn thờ, hay thờ lạy chỉ dành cho một mình Thiên
Chúa Ba Ngôi, còn việc tôn kính được dành cho Đức Mẹ và các Thánh nam nữ
trên trời.
Cụ thể, khi vào nhà thờ hay nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa, thì việc
đầu tiên là phải bái gối (genuflect) trước Thánh Thể trong Nhà Tạm (Tabernacle)
để nói lên lòng tôn thờ Chúa, sau đó mới bái kính ảnh tựợng Đức Mẹ hay các
Thánh nào khác có trưng trong nhà thờ. Nghĩa là không nên bái kính ảnh tượng
nào khác trước khi bái lạy Chúa. Đây là hành vi tôn thờ và tôn kính xứng hợp
phải làm để biểu lộ đức tin.
Chính vì mục đích tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà người Công Giáo
không được phép tôn phục bất cứ thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa ra. Nói rõ
hơn, không được phép trưng ảnh tượng bất cứ thần linh nào dù là của tôn giáo
khác hay theo truyền thống dân gian như ông thần tài, ông công, ông táo, ông địa
v.v... trong nhà hay nơi buôn bán, dịch vụ thương mại. Vì trưng bày như vậy có
nghĩa là tin tưởng vào quyền năng của một ai ngoài Thiên Chúa là nguồn duy
nhất của mọi ơn phúc và uy quyền trên mọi tạo vật và vũ trụ. Nói khác đi, trưng
các ảnh tượng kia là vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thiên Chúa là Chủ Tể của
mọi loài, mọi vật mà ta phải thờ lạy theo đúng niềm tin Công Giáo.

Vậy, nếu không muốn trưng hình Chúa, Đức Mẹ hoặc Thánh nào trong nhà
hay nơi cơ sở làm ăn, buôn bán, thì không được trưng ảnh tựợng của bất cứ thần
linh nào khác vì làm như vậy là trái với tinh thần thờ phượng của giới răn thứ
nhất Chúa đã dạy.
Cũng trái với giới răn này là các hành vi thiếu đức tin, thiếu lòng trông cậy
vào một mình Chúa như việc xem bói toán, tướng số, xin xăm, xin thẻ, bói bài,
đồng bóng, ma thuật. (x. SGLCG, số 2112, 2115,2116…)
Tóm lại, trưng ảnh tượng các thần linh ngoại giáo, hay tham gia vào các việc
thiếu đức tin và mê tín dị đoan như nói trên và ngay cả tin 12 con vật làm chủ vận
mạng con người và vũ trụ, kiêng chụp hình 3 người, kiêng các con số 10, 13, tin
số 9, v.v... đều đi ngược điều răn thứ nhất dạy ta phải tôn thờ, tin tưởng và trông
cậy một mình Thiên Chúa mà thôi. Tin và tham gia vào những việc mê tín này
thì chắc chắn là phạm tội nghich điều răn thứ nhất theo giáo lý của Giáo Hội.
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
https://www.cdmedongcong.net/HieuDaoSongDao/NguoiCongGiaoCoDuocPhepTrungHinhOngThan
TaiKhong.htm

TOÁT YẾU GIÁO LÝ
525. Phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội thế nào? Thông
tin bằng các phương tiện truyền thông phải phục vụ ích lợi chung; về nội dung,
thông tin phải luôn đúng sự thật và trong giới hạn của công lý và bác ái, phải
mang tính chất toàn vẹn. Mặt khác, thông tin phải được diễn tả cách chân thật và
thích hợp, cẩn thận tuân giữ các luật luân lý, các quyền lợi chính đáng và phẩm
giá con người.
526. Ðâu là tương quan giữa chân lý, vẻ đẹp và mỹ thuật thánh? Chân lý tự
bản chất là đẹp. Chân lý bao gồm sự huy hoàng của vẻ đẹp tinh thần. Ngoài lời
nói, còn có nhiều cách diễn tả chân lý, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật. Chúng
là hoa trái của một tài năng được Thiên Chúa trao ban, và cố gắng của con người.
Mỹ thuật thánh được xem là chân thật và đẹp đẽ, phải gợi lên và tôn vinh mầu
nhiệm Thiên Chúa được mạc khải trong Ðức Kitô, phải dẫn đến tình yêu của
Thiên Chúa và thờ lạy Ngài là Ðấng Sáng Tạo và Cứu Ðộ, là Vẻ đẹp tối cao của
Chân lý và Tình yêu.
527. Ðiều răn thứ chín đòi buộc điều gì? Ðiều răn thứ chín đòi buộc phải chiến
thắng đam mê xác thịt trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. Cuộc chiến đấu
chống lại dục vọng phải cần đến việc thanh luyện tâm hồn và thực hành đức tiết
độ.
528. Ðiều răn thứ chín cấm điều gì? Ðiều răn thứ chín cấm nuôi dưỡng những
ý tưởng và ước muốn về những hành vi bị giới răn thứ sáu cấm đoán.

529. Làm thế nào để đạt tới sự thanh sạch của tâm hồn? Với ơn Chúa, trong
cuộc chiến đấu chống lại các ước muốn sai trái, người tín hữu đạt được sự thanh
sạch của tâm hồn nhờ nhân đức và hồng ân khiết tịnh, nhờ sự trong sáng nơi ý
hướng, nơi cái nhìn bên ngoài và bên trong, nhờ chế ngự các giác quan và trí
tưởng tượng, và nhờ cầu nguyện.
530. Sự thanh sạch còn có những đòi buộc nào khác nữa không? Sự thanh
sạch đòi hỏi phải có nết na; gìn giữ những gì thầm kín của con nguời, diễn tả sự
tế nhị của đức khiết tịnh, kiểm soát cái nhìn và cử chỉ cho phù hợp với phẩm giá
của con người và những giao tế của họ. Sự thanh sạch đòi buộc phải ngăn chặn
thói khiêu dâm đang lan tràn và tránh xa những gì đưa đến sự tò mò không lành
mạnh. Ðiều này còn đòi buộc phải thanh tẩy môi trường xã hội, bằng cuộc chiến
đấu chống lại sự suy thoái phong hóa dựa trên một quan niệm sai lạc về tự do của
con người.
531. Ðiều răn thứ mười đòi buộc điều gì và cấm điều gì? Ðiều răn này bổ túc
cho điều răn trước, buộc phải có thái độ tôn trọng tài sản của kẻ khác. Ðiều răn
này cấm: tham lam và ham muốn bất chính tài sản của người khác; cấm ganh tị,
nghĩa là cảm thấy buồn phiền khi thấy người khác có tài sản, và ước ao vô độ
muốn chiếm đoạt tài sản đó.
532. Chúa Giêsu đòi buộc điều gì khi dạy tinh thần nghèo khó? Chúa Giêsu
đòi buộc các môn đệ yêu mến Người trên hết mọi sự và mọi người. Việc từ bỏ sự
giàu sang trong tinh thần khó nghèo theo Tin Mừng và phó thác vào sự quan
phòng của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi những âu lo của ngày mai,
sẽ chuẩn bị cho chúng ta hưởng mối phúc của "những người nghèo khó trong tinh
thần, vì Nước Trời đã thuộc về họ" (Mt 5, 3).
533. Khao khát lớn nhất của con người là gì? Khao khát lớn nhất của con người
là được nhìn thấy Thiên Chúa. Tiếng kêu khát vọng của con người là: "Tôi muốn
nhìn thấy Thiên Chúa." Thật vậy, con người chỉ có thể tìm được hạnh phúc đích
thực và trọn vẹn của mình trong sự hưởng kiến và hạnh phúc nơi Ðấng đã dựng
nên họ vì tình yêu và cũng là Ðấng lôi kéo họ về với Ngài trong tình yêu vô tận.
"Ai thấy Thiên Chúa thì đã đạt được mọi phúc lộc mà nguời ta có thể nghĩ
tưởng ra được" (thánh Grêgôriô thành Nysse).
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 Thánh Đường hay Hội Trường
Sinh Hoạt và không đi một mình.
4. Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi.
5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh
chịu trách nhiệm về an toàn của con em mình.
Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con
em mình.
Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh
chu toàn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh
lưu ý và hợp tác để bảo đảm an toàn cho chính con em của quý vị.
Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo
cáo trực tiếp qua đường dây nóng (hot line), số điện thoại: 131478, hay liên lạc
với Đơn Vị An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide qua số điện thoại: 82108159.
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