CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC
3 Victoria Rd, Westminster WA 6061
Tel: (08) 9440 1678

Website: vietcatholicperth.org
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- Naêm thöù naêm
Lm Phụ Tá:
- NaêMichael
m thöù tö Phạm Quang Hồng

Lm Quản Nhiệm: Peter Nguyễn Mộng Huỳnh
Email: monghuynh@gmail.com

Email: michaelhongpham@gmail.com

Nhà Xứ: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495
Điạ Chỉ: 58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061
Ban Thường Vụ
Chủ Tịch :
A. Lê Minh
Phó Ngoại Vụ: A. Phạm Đức Tuấn
Phó Nội Vụ : A. Nguyễn Đình Dương

9378 2681
9285 1678
9349 2540

Uỷ Viên Kỹ Thuật: A.Nguyễn Hữu Minh 6261 7095
Uỷ Viên Tài Chánh: C. Đinh Thị Vẻ

9375 1540

Ủy viên Nhân Sự : A. Nguyễn Tiến Hòa 0424399848
Thư Ký: C. Nguyễn Thị Khánh Vân

9248 7274

Phụ trách Giới Trẻ: A. Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh:
Ông Hoàng Minh Tân 9471 9485 & 0439 929 544

Trường Việt Ngữ
A. Phạm Đức Khiêm
9271 5316
(Mob) 0418 959 045
Trưởng Ban Thừa Tác Viên/ Giúp Lễ
A. Vũ Bình 0466 502 090
Phụ Trách Quảng Cáo trên Tin Yêu
A. Hoàng Hữu Hùng 0417 703 154
Email: hoang-duong@hotmail.com
Trưởng Ban Vệ Sinh
A.Hồ Hải Lan
0470286077
Phụ Tá
C. Mai Thiên Kim
0438197104

Thánh Lễ
Thứ ba- Thứ sáu
6.30 pm- Trung Tâm
Thứ bảy
6.00 pm- Trung Tâm
Chúa Nhật
9.00 am - Trung Tâm
5.30 pm - Trung Tâm
Lễ Trọng trong tuần
7.30 pm – Trung Tâm

Bí Tích Hòa Giải
Trước Thánh Lễ
Bí Tích Xức Dầu
Thứ sáu đầu tháng
6.30pm
Bí Tích Thánh Tẩy
Chúa Nhật đầu tháng 10.00am
Bí Tích Hôn Phối
Liên lạc với Linh Mục trước
6 tháng. (Giấy tờ & khoá học)
Giờ chầu
Kính Lòng Chúa Thương Xót
Vào mỗi Chúa Nhật
3.00pm – Trung Tâm

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI – Năm B
“Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”.

Bài Đọc I:

Đnl 4:32-34,39-40

Đáp Ca:
Bài Đọc II:

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Rm 8:14-17 “Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba! lạy Cha!”

Alleluia , Alleluia! – Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến – Alleluia.
Bài Phúc Âm: Mt 28:16-20 “Làm phép rửa cho họ, nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần”.

27/5
28/5
29/5
30/5
1/6
2/6
3/6

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chúa Nhật

6.30pm
6.30pm
6.30pm
6.30pm
6.00pm
9.00am
5.30pm

Tuần VIII Mùa quanh năm.
Tuần VIII Mùa quanh năm.
Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth- Lễ kính
Tuần VIII Mùa quanh năm. Thứ Sáu đầu tháng.
CHÚA NHẬT MÌNH và MÁU CHÚA KITÔ.
CHÚA NHẬT MÌNH và MÁU CHÚA KITÔ.
CHÚA NHẬT MÌNH và MÁU CHÚA KITÔ.

LỚP KINH THÁNH TỐI THỨ BA 28/5: Mc 14:12-16,22-26

XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU: Xin Cộng Đoàn cầu nguyện cho 18 em sẽ xưng tội lần đầu vào Thứ
Tư 30/5 và Rước Lễ lần đầu vào Thứ Bảy 2/6.
SINH HOẠT GIỚI TRẺ: Hội thảo giới trẻ kỳ 3 do Đức TGM Timothy Costello chủ toạ vào ngày Chúa
Nhật 3/6/2018 từ 2- 4 giờ chiều, tại Tannock Hall, Đại Học Notre Dame- Fremantle.
Xin mời các bạn trẻ hăng hái tham dự.
Xuân Bình

Ban Vận Động- Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 1/1/2019- 30/12/2021
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Ban Thường Vụ vào nhiệm kỳ tới:
1/ Quý thành viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ỨNG CỬ hoặc được ĐỀ CỬ.
2/ Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử (có thể 3 người): Thứ Bẩy 30/06/2018.
Xin quý Cộng Đoàn vui lòng LẤY phiếu Ứng Cử - Đề Cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm,
ĐIỀN rồi bỏ vào thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các thành viên trong BVĐ-TCBC.
Thay mặt BVĐ-TCBC Phạm Đức Khiêm

NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU (AMORIS LAETITIA)
Không nóng giận không nuôi hận thù
93. Nếu diễn ngữ đầu tiên trong bài ca đã mời gọi chúng ta biết nhẫn nhục để tránh không phản ứng gay
gắt ngay lập tức trước những yếu đuối và sai lỗi của người khác, thì bây giờ xuất hiện một từ ngữ khác –
paroxynetai – diễn tả sự bất bình trong lòng như một phản ứng được khơi lên bởi một cái gì đó từ bên
ngoài. Nó diễn tả một phản ứng bạo lực ở bên trong, một sự tức giận không bộc lộ ra ngoài đặt ta vào
thế phòng vệ trước người khác, như thể họ là kẻ thù gây phiền hà cần phải tránh xa. Việc nuôi dưỡng
thái độ gây hấn trong lòng như thế không có ích gì. Nó chỉ làm ta đau bệnh và rốt cuộc làm người ta xa
lánh. Nóng giận chỉ lành mạnh khi nó làm cho ta phản ứng trước một bất công nghiêm trọng, nhưng sẽ
tác hại khi có chiều hướng tức giận thấm ngập trong mọi thái độ của ta đối với người khác.
94. Tin mừng mời gọi chúng ta tốt hơn hết hãy nhìn cái xà trong mắt mình (cf. Mt 7,5), và với tư cách là
Kitô hữu chúng ta không thể không biết đến Lời Chúa hằng mời gọi đừng nuôi cơn giận: “Đừng để cho
sự ác thắng được mình” (Rm 12,21). “Đừng nản chí vì làm điều thiện” (Gl 6,9). Việc chúng ta đột nhiên
cảm thấy một nỗi oán hận hung hăng chực trào lên, đó là một chuyện; còn việc chúng ta có ưng thuận và
dung dưỡng nó thường xuyên trong tâm hồn mình hay không, thì đó là một chuyện khác: “Anh em nổi
nóng ư? Đừng phạm tội; chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). Vì thế, đừng bao giờ để
một ngày trôi qua mà không làm hòa trong gia đình. “Nhưng tôi sẽ làm hòa bằng cách nào? Tôi sẽ quì
xuống chăng? Không! Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái gì đó rất đơn sơ thôi, và sự hòa điệu trong gia
đình sẽ được vãn hồi. Chỉ cần một chút âu yếm, chẳng cần lời lẽ gì. Nhưng đừng bao giờ để một ngày
trôi qua mà không làm hòa trong gia đình”. Phản ứng trong lòng của chúng ta trước phiền nhiễu mà
người khác gây ra trước hết phải là một lời chúc phúc tự trong lòng, muốn điều tốt cho người khác, xin
Thiên Chúa giải phóng và chữa trị người đó. “Nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được kêu gọi
chính là để thừa hưởng lời chúc phúc” (1 Pr 3,9). Nếu chúng ta phải chiến đấu chống lại sự dữ, thì hãy
chiến đấu; nhưng chúng ta phải luôn luôn nói “không” với bạo lực trong gia đình.

Dung thứ
95. Nếu chúng ta cho phép một tâm tình xấu ngấm sâu vào trong lòng mình, tức là chúng ta đã dành chỗ
cho sự oán hận làm tổ trong lòng chúng ta. Cụm từ logizetai to kakon có nghĩa là “chấp nhất sự dữ”,
“ghim nó trong lòng”, nói cách khác là “oán hận”. Ngược lại là sự tha thứ, một sự tha thứ được đặt nền
tảng trên một thái độ tích cực muốn tìm cách thông cảm sự yếu đuối của người khác và bỏ qua cho họ,
như Đức Giêsu đã nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,24). Thế nhưng,
chúng ta thường có khuynh hướng moi móc thêm những sai lỗi, tưởng tượng thêm những điều xấu xa,
giả định đủ loại ác ý, và vì thế sự oán hận gia tăng và bén rễ sâu hơn. Do đó mà mọi lỗi lầm hay sa ngã
từ người vợ (hay chồng) đều có thể làm tổn hại mối ràng buộc yêu thương và sự ổn định của gia đình.
Vấn đề là ở chỗ đôi khi chúng ta xem mọi sự đều nghiêm trọng như nhau, như thế có nguy cơ chúng ta
trở nên khắc nghiệt với bất kì sai lầm nào của người khác. Việc đòi hỏi chính đáng các quyền của mình
sẽ biến thành một cơn khát dai dẳng và không dứt muốn trả thù thay vì là một sự bảo vệ chính đáng
phẩm giá của mình.

