Thông Tin Liên Lạc
Cha Martin Tanti
(Lm Chánh Xứ)
Jennifer Jacobs-Vandegeer
(Phụ tá & Điều hợp Phụng vụ)

Joan Parr (Thư ký)
Trần Phương Thảo (Phụ tá
Thư ký)
Nguyễn Thị Thanh Liễu –
0423 818 252
Email: collclift@hotmail.com
Website: www.olsc.org.au
Cộng Đoàn Thánh Giuse (1862)
46 Otter Street, Collingwood Victoria
ĐT: 9417 2959 Trường học: 9419 4918
The Good Shepherd Convent (1863) Abbotsford
Cộng Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả (1882)
61 Queens Parade, Clifton Hill Victoria
Nhà xứ: 9481 7333 Trường học: 9489 1346
Rachel Smith (Hiệu Trưởng Trường Thánh Giuse)
Daniel Ryan (Hiệu Trưởng Trường Thánh Gioan)
Collingwood Cottage Inc (Phát thức ăn)
Thứ Sáu: 9g sáng – 12g trưa
Cửa hàng từ thiện Nhà Thờ Thánh Giuse
(St Vinnie’s) - Đt: 8415 1593

Giờ Lễ
Thánh Giuse: Thứ Bảy 6 giờ chiều (tiếng Anh)
Chúa Nhật 9 giờ sáng (tiếng Việt)
Thánh Gioan: Thứ Bảy 6 giờ chiều (tiếng Anh)
Chúa Nhật 9 giờ sáng (tiếng Ý),
10 giờ 30 sáng & 5g chiều (tiếng Anh)
Nhà Nguyện Dòng Chúa Chăn Chiên Lành:
Chúa Nhật 9 giờ 30 sáng (tiếng Anh)

Lãnh Nhận Các Bí Tích
Bí Tích Rửa Tội: vào các ngày Chúa Nhật đầu tháng và
Chúa Nhật thứ ba trong tháng, lúc 12g trưa
Bí Tích Hôn Phối: theo lịch hẹn
Bí Tích Hòa Giải: xin quý ông bà gặp một linh mục trước
Thánh Lễ để xin hẹn giờ để được giải tội
Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức: việc chuẩn
bị để lãnh nhận 2 Bí Tích này là cho các học sinh ở 2
trường Thánh Gioan & Thánh Giuse. Tuy nhiên Giáo
Xứ cũng giúp các học sinh ở các trường công được
chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích. Xin quý ông bà điện thoại
đến văn phòng Giáo Xứ để biết thêm thông tin.

Linh mục Chánh xứ
Cha Chánh xứ Martin Tanti thường xuyên hiện diện tại
văn phòng nhà thờ Thánh Gioan ngày thứ Ba và thứ
Năm, từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Cha làm việc tại
văn phòng nhà thờ Thánh Giuse ngày thứ Tư và thứ
Sáu từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều.

Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Gioan Hoan
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, 02 tháng 06 năm 2019
Sinh Nhật Cha Xứ
Cha Chánh Xứ Martin Tanti chân thành
cám ơn quý ông bà và anh chị em đã
đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện và
mừng sinh nhật lần thứ 50 của cha vào
Chúa Nhật tuần qua. Đồng thời, quý vị
cũng đã dành thời gian quý báu đến
tham dự tiệc mừng sinh nhật của cha
vào tối hôm qua 01/06. Chân thành cám
ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.

Thánh Lễ Bế Mạc Đức Mẹ La
Vang Thánh Du
tại Trung Tâm Vincent Liêm
Thánh Lễ Bế Mạc Đức Mẹ La Vang
Thành Du sẽ được tổ chức tại Trung
Tâm Vincent Liêm – 95 Mt Alexander
Rd, Flemington Vic 3031, vào Thứ
Bảy 29/06/19 lúc 5:00pm. Xin mời
quý Cộng Đoàn tham dự.

Núi Tuyết – Mt. Buller 2019
Ban Đại Diện Cộng Đoàn sẽ tổ chức
chuyến du ngoạn “Núi Tuyết – Mt.
Buller” vào thứ bảy 13/07/19, xe bus
sẽ rời nhà thờ Thánh Giuse
Collingwood lúc 5:30am & trở về lại nhà
thờ lúc 7:00pm. Người lớn $70 & trẻ
em từ 2 tuổi - 12 tuổi $65 & dưới 2
tuổi ngồi chung với người lớn miễn
phí. Giá bao gồm xe bus, ăn trưa và phí
vào núi. Xin ghi danh với anh Trúc –
0418 926 986 hay chị Hằng – 0403 078
717
Các Thánh Lễ Trọng trong Tuần Tháng 6
Thứ Hai 24/06 – Lễ Sinh Nhật Thánh
Gioan Tẩy Giả - Thánh Lễ lúc 7:30pm
Thứ Sáu 28/06 – Lễ Trái Tim Cực
Thánh Chúa Giêsu - Thánh Lễ lúc
7:30pm
Thứ Bảy 29/06 – Lễ Thánh Phêrô và
Phaolô Tông Đồ - Thánh Lễ lúc
7:30pm

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân II
Cộng Đồng Công Giáo VN TGP
Melbourne sẽ tổ chức khóa Giáo Lý
Hôn Nhân vào thứ bảy 06/07/19 &
13/07/19 từ 9:30am – 4:30pm tại
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – 225
Hutton Rd, Keysborough. Mọi chi tiết
xin liên lạc với anh Trúc 0418 926 986

Lễ Thăng Thiên
Lễ Thăng Thiên (hoặc Lễ Chúa Giêsu
Lên Trời) là một ngày lễ được cử hành
sau Lễ Phục Sinh bốn mươi ngày
(tính từ Chúa Nhật Phục Sinh). Do đó,
lễ này luôn rơi vào một ngày Thứ
Năm, nhưng thường mừng kính trọng
thể vào ngày Chúa Nhật của tuần đó.
Lễ Thăng Thiên diễn tiến theo ý nghĩa
nội dung Tân Ước, theo đó, sau
khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã ở lại
cùng với các môn đệ của Ngài trong
bốn mươi ngày, sau đó lên trời để kết
thúc sự hiện diện của Ngài giữa loài
người trần thế.

Khóa Đào Tạo Giảng
Viên Giáo Lý Tân Tòng
Cộng Đồng Công Giáo VN TGP
Melbourne sẽ tổ chức khóa Đào Tạo
Giảng Viên Giáo Lý Tân Tòng vào
thứ bảy 17/08/19, 24/08/19 &
31/08/19 từ 9:00am – 4:30pm tại
Giáo Xứ St. Margaret Mary’s – 51
Mitchell St, Brunswick North. Hạn
chót ghi danh là Chúa Nhật
04/08/19. Mọi chi tiết xin liên lạc với
anh Trúc 0418 926 986
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02/06/19
Chúa Nhật
Lễ Chúa Thăng Thiên
Năm C
Bài đọc 1: Cv 1, 1-11
Đức Giê-su được cất lên ngay
trước mắt các ông.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong
quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật
tất cả những việc Đức Giê-su làm
và những điều Người dạy, kể từ
đầu cho tới ngày Người được rước
lên trời. Trước ngày ấy, Người đã
dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã
tuyển
chọn
nhờ
Thánh
Thần. Người lại còn dùng nhiều
cách để chứng tỏ cho các ông thấy
là Người vẫn sống sau khi đã chịu
khổ hình : trong bốn mươi ngày,
Người đã hiện ra nói chuyện với
các ông về Nước Thiên Chúa. Một
hôm, đang khi dùng bữa với các
Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho
các ông không được rời khỏi Giêru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ
đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều
mà anh em đã nghe Thầy nói
tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép
rửa bằng nước, còn anh em thì
trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa
trong Thánh Thần.”
Bấy giờ những người đang tụ họp
ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy,
có phải bây giờ là lúc Thầy khôi

phục
vương
quốc
Ít-ra-en
không?” Người đáp : “Anh em không
cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa
Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng
anh em sẽ nhận được sức mạnh
của Thánh Thần khi Người ngự
xuống trên anh em. Bấy giờ anh em
sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêru-sa-lem, trong khắp các miền Giuđê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng
trái đất.”
Nói xong, Người được cất lên ngay
trước mắt các ông, và có đám mây
quyện lấy Người, khiến các ông
không còn thấy Người nữa. Và đang
lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên
trời phía Người đi, thì bỗng có hai
người đàn ông mặc áo trắng đứng
bên cạnh và nói: “Hỡi những người
Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời?
Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các
ông và được rước lên trời, cũng sẽ
ngự đến y như các ông đã thấy
Người lên trời.”
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Thiên Chúa ngự lên, rộn
rã
tiếng
hò
reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù
và.
Bài đọc 2: Ep 1, 17-23
Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự
bên hữu Người trên trời.
Bài trích thư của thánh Phao-lô
tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa
Cha vinh hiển là Thiên Chúa của
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta,
ban cho anh em thần khí khôn
ngoan để mặc khải cho anh em
nhận biết Người. Xin Người soi
lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu
là niềm hy vọng anh em đã nhận
được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu
là gia nghiệp vinh quang phong
phú anh em được chia sẻ cùng dân
thánh, đâu là quyền lực vô cùng
lớn lao Người đã thi thố cho chúng
ta là những tín hữu. Đó chính là
sức mạnh toàn năng đầy hiệu
lực, mà Người đã biểu dương nơi
Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô
trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên
hữu Người trên trời. Như vậy,
Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên
mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi
tước vị có thể có được, không
những trong thế giới hiện tại, mà cả
trong thế giới tương lai. Thiên
Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức
Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn
thể Hội Thánh ; mà Hội Thánh là
thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn
của Người, Đấng làm cho tất cả
được viên mãn.
Đó là lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG
A-lê-lui-a. A-lê-lui-a.
Chúa nói: “Anh em hãy đi giảng
dạy cho muôn dân. Này đây,
Thầy ở cùng anh em mọi ngày
cho đến tận thế” A-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 24, 46-53
Đang khi chúc lành, thì Người rời
khỏi các ông và được đem lên trời.
Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các
môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh
chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu
khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi
chết sống lại ; phải nhân danh
Người mà rao giảng cho muôn
dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu
gọi họ sám hối để được ơn tha
tội. Chính anh em là chứng nhân
về những điều này.
“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh
em điều Cha Thầy đã hứa. Còn
anh em, hãy ở lại trong thành, cho
đến khi nhận được quyền năng từ
trời cao ban xuống.”
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần
Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành
cho các ông. Và đang khi chúc
lành, thì Người rời khỏi các ông và
được đem lên trời. Bấy giờ các ông
bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-salem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở
trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên
Chúa.
Đó là lời Chúa.

