GIÁO XỨ HOLY EUCHARIST
CỘNG ĐOÀN THÁNH BÊNAĐÔ DUỆ
1A Oleander Drive, St Albans
Phone: 0470 463 332
Facebook: Cộng Đoàn Thánh Bênađô Duệ
Email:congdoanthanhbenadodue3021@gmail.com

CỘNG ĐOÀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Bề Trên: Cha Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Phó Xứ: Cha Vincensius (Lovin) Lolo Wea CSsR
Tuyên Úy Samoan: Cha Oche Matutuna CSsR
Thành Viên: Cha Patrick Corbett CSsR
Chánh Xứ: Cha Vincent Long Phạm CSsR

LỄ CHÚA HIỂN LINH

Ngày xưa người ta quen gọi lễ Hiển Linh là lễ Ba
Vua, sở dĩ vậy vì trong Tin Mừng đọc trong Thánh
Lễ hôm nay, ba nhà đạo sĩ tìm kiếm để bái yết hài
nhi Giêsu. Ba nhà đạo sĩ là những người trổi trang về
kiến thức uyên bác; họ có thể đọc dấu chỉ thiên nhiên
để nhận ra sự xuất hiện của những người đặc biệt. Từ
ngữ “vua” được dùng trong “ba vua” là để chỉ người
BAN ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐOÀN
trổi trang hơn người khác về phương diện nào đó.
Trưởng: Dominic Bùi Hữu Thọ - 0408030001
Qua biến cố mục đồng tới viếng hài nhi, người ta
Phó Nội Vụ: Phaolo Phạm Thế Cường – 0401936939
nhận ra Thiên Chúa đã tỏ mình cho những người Do
Phó Ngoại Vụ: Maria Phạm Thị Thanh Hà – 0402392696 Thái nghèo nhưng có tâm hồn mở rộng sẵn sàng đón
Thủy Quỹ: Maria Trương Thị Tuyết – 0431123515
nhận Thiên Chúa. Với biến cố ba nhà đạo sĩ đi viếng
Thư Ký: Maria Nguyễn Thị Xuân Mai – 0433971501
hài nhi, Giáo Hội nhận ra Thiên Chúa tỏ mình cho
Ban Sinh Hoạt: Mátta Nguyễn Hồng Thắm – 0415599413 dân ngoại.
Người Do Thái cho rằng họ là dân được tuyển chọn,
Ban Phụng Vụ: Anna Bùi Thị Thu Hương – 0411467449
còn các dân tộc khác là dân ngoại. Với biến cố Đức
Ban Ẩm Thực: Maria Trương Thị Tuyết – 0431123515
................................................................................................ Giêsu và việc các dân tộc khác đón nhận Tin Mừng,
người ta nhận ra rằng tất cả mọi dân tộc đều thuộc về
CÁC HỘI ĐOÀN VÀ BAN NGÀNH
Thiên Chúa, tất cả các dân tộc đều được Thiên Chúa
Ca Đoàn Phanxicô:
yêu thương như dân tộc Do Thái. Hôm nay với trình
Giuse Phạm Thanh Phong: 0434 594 449
thuật các đạo sĩ tìm kiếm và bái lạy Đức Giêsu, Kitô
Ca Đoàn Thánh Linh:
hữu nhận ra Thiên Chúa cũng mặc khải cho dân
Maria Bùi Thu Trang: 0431 864 856
ngoại. Thiên Chúa yêu thương dân ngoại như Ngài
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
đã từng yêu thương dân tộc Do Thái. Mọi dân tộc
Teresa Nguyễn Hoàng Trâm: 0413106819
đều bình đẳng trước Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu
Nhóm Giới Trẻ:
thương mọi dân tộc, mọi con người, chứ không phải
Mátta Nguyễn Hồng Thắm: 0415 599 413
chỉ riêng dân tộc Do Thái.
Hội Legio Maria 1:
Rosa Maria Vũ Thị Dậu: 0431 797 698
Sinh hoạt lúc 5:30pm giờ chiều Chúa nhật hàng tuần
Hội Legio Maria 2:

Maria Nguyễn Thị Tin: 0401 688 578
Sinh hoạt lúc 6pm thứ Tư hàng tuần
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:
Maria Phạm Thị Tuyến: 0411 506 006 (sau 6:30pm)
Sinh hoạt Chúa nhật tuần thứ Tư sau lễ 12 giờ.
Xóm Giáo La Vang:
Giuse Phạm Thế Vang: 0470 065 263
Đội Giúp lễ:
Anna Bùi Thị Thu Hương: 0411467449
Ban Truyền Thông:
Mátta Nguyễn Hồng Thắm: 0415 599 413
Ban Khánh Tiết:
Teresa Vũ Ngọc Thiên Oanh: 0424992007

BÁNH CHƯNG TẾT NHÂM DẦN
Để tạo bầu không khí Tết, Cộng Đoàn sẽ gói Bánh
Chưng vào hai ngày: thứ Ba ngày 25 và thứ Tư
ngày 26 tháng 1 năm 2022.
Rất mong có sự chung tay góp sức của quý Cộng
Đoàn để gói yêu thương trong từng tấm Bánh.
Xin liên lạc để đặt Bánh trước:
Chị Maria Phạm Thị Thanh Hà – 0402392696
Chị Maria Trương Thị Tuyết – 0431123515
Chị Maria Nguyễn Thị Xuân Mai – 0433971501

LỜI HẰNG SỐNG
Bài đọc 1: Is 60,1-6
Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức
Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa
bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư
dân ; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh
chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà
tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều
tập hợp, kéo đến với ngươi : con trai ngươi từ
phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ
ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ
về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến
với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Mađi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo
đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan
truyền lời ca tụng Đức Chúa.
Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6
Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế
hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi,
liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi
được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. Mầu nhiệm này,
Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các
thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng
Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và
ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là : trong Đức
Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được
cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng
làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên
Chúa hứa.
________________________________________
Phúc Âm: Mt 2,1-12
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời
vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ
phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua
dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã
thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương
Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin
ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem
cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các
thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết
Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bêlem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép
rằng : Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa,
ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì
ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ
ra đời

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm
tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã
xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn
rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài
Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi
cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế,
họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương
Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi
ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ
vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu
là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ
mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược
mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng
trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác
mà về xứ mình.

Giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào
mỗi sáng thứ Tư hằng tuần:
• 8.30am lần chuỗi bằng các ngôn ngữ khác
nhau (trong đó có tiếng Việt)
• 9.00am Thánh Lễ kính Đức Mẹ

............................................................................

Nhằm mục đích tạo môi trường vui chơi lành
mạnh cho các em vui chơi trong kỳ nghỉ hè và
kết tình thân hữu với nhau. Đoàn Thiếu Nhi
Thánh Thể của Giáo Xứ sẽ tổ chức cho các em
đi cắm trại tại Alexandra Adventure Resort vào
ngày 21 - 23 tháng 1 năm 2022.
Xin liên hệ Trưởng Trâm: 0413106819 để lấy
Form đăng ký.
_________________________________________

KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN I- 2022
Ngày: Thứ Bảy 12/01/2022 và 19/01/2022
Thời gian: 09:30 am - 05: 30 pm.
Địa điểm: St Margaret Mary'sChurch
51 Mitchell st Brunswick North 3056
Vui lòng ghi danh:
Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng
0412560445
Cha Giuse Phạm Minh Ươc
0405466276
Cha JB Đặng Nhật Trường
0421134027
Chị Maria Hồ Thị Thanh 0403419798

