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cha dieäp
Ai ngheïn ngaøo ra ñi gieo gioáng,

Muøa gaët mai sau khaáp khôûi möøng.

LOÄC XUAÂN HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP NAM UÙC 2018

Soá	03
Naêm	thöù	01
11/5/2018

THAÙNH LEÃ BEÂN CHA 
PHANXICOÂ TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - THAÙNG 6

6.30PM THÖÙ SAÙU NGAØY 08 THAÙNG 6 NAÊM 2018
Thaùng Naêm 2018, kyû nieäm 101 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima,

giaùo xöù coù toå chöùc laàn haït sau thaùnh leã.
taïi nhaø thôø Saint Maximilian Kolbe  
85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013

Lôøi Nguyeän Thaùng Naêm

Thaùng	naêm	laø	thaùng	Hoa	daâng	kính	Ñöùc	Meï,	ñeå	chuùng	ta	‘baøy	toû	nieàm	tin	vaø	
loøng	kính	meán	maø	ngöôøi	Coâng	giaùo	khaép	nôi	treân	theá	giôùi	toân	vinh	ñoái	vôùi	Ñöùc	
Meï	Nöõ	Vöông	Thieân	ñaøng’.	(ÑTC	Phaolo	IV).	May	maén	thay,	nieàm	tin	vaø	loøng	
suøng	moä	Ñöùc	Meï	cuûa	Giaùo	daân	Vieät	Nam	ñaõ	ñöôïc	öông	maàm	ngay	töø	nhöõng	
ngaøy	ñaàu	trong	haønh	trình	truyeàn	giaùo	cuûa	caùc	vò	thöøa	sai	qua	vieäc	laàn	chuoãi	
maân	coâi,	röôùc	kieäu,	daâng	hoa	...	Vì	theá	loøng	suøng	kính	Ñöùc	Meï	cuûa	ngöôøi	coâng	
gíao	VN	raát	saâu	ñaäm	vaø	töï	nhieân	vôùi	muïc	ñích	laø	nhôø	Meï	ñeå	ñeán	vôùi	Chuùa			
per	Mariam	ad	Jesum.

Thaùng	Naêm,	theo	yù	ÑTC	Phanxicoâ	cuõng	laø	thaùng	caàu	cho	vieäc	truyeàn	giaùo	cuûa	
giaùo	daân.	Xin	cho	giaùo	daân	chu	toaøn	söù	maïng	caên	baûn	naøy	cuûa	hoï,	bieát	saùng	
taïo	ñaùp	öùng	nhöõng	thaùch	ñoá	cuûa	thôøi	ñaïi	hieän	nay.

HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP NAM UÙC





HOÄI AÙI MOÄ CHA TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP
R.I.P

ĐTGM Leonard Anthony Faulkner DD 
nguyên TGM Tổng giáo phận Adelaide mới 
qua đời hôm Chúa Nhật, ngày 06.5.2018 
lúc 01 giờ 30 chiều, trong yên bình và thanh 
thản.
TIỂU SỬ ĐTGM LEONARD ANTHONY 
FAULKNER 
Sinh ngày 05 thánh 12 năm 1926 tại vùng quê Booleroo, miền trung tiểu bang Nam 
Úc, phía bắc thành phố Port Pirie và cách TP Adelaide thủ phủ của tiểu bang Nam 
Úc khoảng 264km về hướng bắc.
Ngài là anh Cả trong gia đình có 10 anh em. Gia đình ông Cố là một Nông Dân lao 
động chất phác.
Vì ở vùng quê hẻo lánh, nên mãi đến năm lên 7 tuổi, cậu Leonard mới được đi học. 
Hàng ngày Leonard phải đi bộ từ nhà đến trường học 4km và trở về nhà 4km. 
Sau đó cậu Leonard xin gia nhập chủng viện St Francis Xavier vùng Rostrevor,      
Adelaide để đi tu. Thầy Leonard được thụ phong linh mục đúng vào ngày 01 Tết Tây 
năm 1950 tại Roma, cùng với 12 tân linh mục thuộc các quốc gia khác. 
Sau khi thụ phong linh mục, Cha L.A. Faulkner được Đức Giám Mục Francis        
Murphy, giám mục GP Adelaide bổ nhiệm đến trông coi các giáo xứ: Woodville, 
Seaton, Royal Park and Albert Park trong thành phố Adelaide, South Australia và 
làm Tuyên úy cho giới trẻ Công Giáo của giáo phận cho đến ngày 28 tháng 11 năm 
1967, Ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính toà giáo phận Towns-
ville, Tổng Giáo Phận Brisbane, tiểu bang Queensland. 
Năm 1983 trở về Adelaide, Đức Cha Leonard A. Faulkner được toà thánh bổ nhiệm 
làm TGM phó, Tổng giáo phận Adelaide với quyền kế vị ĐTGM James Gleeson 
TGM đương nhiệm.
Năm 1985, ĐTGM James Gleenson được toà thánh chấp thuận cho nghỉ hưu. 
ĐTGM Leonard A. Faulkner chính thức lên nhận nhiệm vụ Tổng Giám Mục chính 
toà TGP Adelaide thay ĐTGM J. Gleeson.  ĐTGM Leonard là vị Tổng Giám Mục 
thứ VII của TGP Adelaide. 
Ngày 03 tháng 12 năm 2001 ĐTGM Leonard A. Faulkner được tòa thánh chấp thuận 
cho nghỉ hưu ở tuổi 75. Sau đó Ngài về sinh sống trong ngôi nhà hưu dưỡng ở vùng 
Netley, trong TP Adelaide Nam Úc. 
ĐTGM Leonard A. Faulkner  là vị Giám Mục thứ III kỳ cựu của giáo hội Úc với hơn 
50 năm trong thiên chức Giám Mục (Gold Jubilee Bishop)
Ngài qua đời lúc 01 giờ 30 chiều, Chúa Nhật 06 tháng 05 năm 2018 gần tròn 92 tuổi.

JV Vietcatholic-Adelaide



ÔN LAØNH 
CHA PX TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP

DOØNG	NÖÔÙC	THAÙNH
KHOÂNG	BAO	GIÔØ	CAÏN

Hieän	nay	taïi	nhaø	thôø	Khuùc	Treùo	nôi	
an	nghæ	ñaàu	 tieân	cuûa	Cha	Dieäp	 töø	
naêm	1946	ñeán	naêm	1969	roài	di	dôøi	
Haøi	Coát	Cha	veà	nhaø	 thôø	Taéc	Saäy,	
nôi	ñaây	caùch	Nhaø	Thôø	Taéc	Saäy	nôi	
an	 nghæ	 cuûa	 Cha	 khoaûng	 7km	 veà	
höôùng	Caø	Mau.

Trong	moät	 ñieàm	 baùo	 cuûa	 Cha,	 vì	
Cha	thaáy	löông	daân	raát	nhieàu	ngöôøi	
hieän	nay	ñang	ñau	khoå	vì	beänh	taät,	
neân	Cha	cho	bieát	nôi	choân	caát	Cha	
phía	 treân	 ñaøo	 xuoáng	 khoaûng	 hai	
gang	tay	seõ	coù	nöôùc	trong	saïch,	vaø	
ai	ñeán	vôùi	loøng	tin	töôûng	nguyeän	xin	
Thieân	Chuùa	beänh	taät	seõ	thieâng	giaûm	
vaø	khoûi	haún...

Ñieàu	 laï	 luøng	 laø	 phaàn	 moä	 trong	
phoøng	 thaùnh	nhaø	 thôø	 cao	hôn	maët	
ñaát,	maø	chæ	coù	hai	gang	tay	maø	coù	
nöôùc.	Moãi	ngaøy	khaùch	haønh	höông	
ñeán	nhieàu	muùc	hoaøi	maø	khoâng	thaáy	
caïn.	 Nhieàu	 ngöôøi	 ñeán	 kính	 vieáng	
Cha	 taïi	 nhaø	 thôø	 Taéc	 Saäy	 thöôøng	
chöa	bieát	nôi	choân	caát	Cha	ñaàu	tieân,	
cho	neân	ai	 chaïy	ñeán	xin	ôn	Chuùa	
nôi	Cha	Dieäp	seõ	thaáy	ôn	laï,	vaø	hieän	
taïi	 nhaø	 thôø	 nhoû	Cha	Sôû	 ñang	xaây	
döïng,	maø	Cha	baùo	cöù	moãi	ngaøy	traû	
tieàn	coâng	thôï	vaät	tö,	ñeàu	ñuû,	khoâng	
dö	cuõng	khoâng	thieáu,	vì	Cha	ban	ôn	
cho	vieäc	nhaø	Chuùa	nôi	Cha	ñaõ	töøng	
kieâm	nhieäm	khi	Cha	laø	Cha	Sôû	cuûa	
Taéc	Saäy,	quaûn	nhieäm	giaùo	hoï	Khuùc	
Treùo.

ÑH Söu taäp

Moät caâu truyeän ñaùng cho ta suy nghó: 

ÔÛ	thaønh	Nanceânioâ	trong	nöôùc	Phaùp,	coù	moät	gia	
ñình	 trung	 löu.	Vôï	 ñaïo	 ñöùc,	 choàng	 hieàn	 laønh	
nhöng	khoâ	khan.	Vôï	luoân	caàu	xin	Chuùa	môû	loøng	
cho	choàng	söûa	mình	,	nhöng	choàng	cöùng	loøng	
maõi.
Naêm	aáy	ñaàu	thaùng	Hoa	Ñöùc	Meï,	baø	söûa	sang	
baøn	 thôø	 ñeå	meï	 con	 laøm	 vieäc	 thaùng	Ñöùc	Meï.	
Choàng	 baø	 baän	 vieäc	 laøm	 aên,	 ít	 khi	 ôû	 nhaø,	 vaø	
duø	oâng	ôû	nhaø	cuõng	khoâng	bao	giôø	caàu	nguyeän	
chung	vôùi	meï	con.	Ngaøy	leã	nghæ	khoâng	baän	vieäc	
laøm	thì	cuõng	ñi	chôi	caû	ngaøy,	nhöng	oâng	coù	ñieàu	
toát	laø	khi	veà	nhaø,	bao	giôø	cuõng	kieám	maáy	boâng	
hoa	daâng	Ñöùc	Meï.
Ngaøy	15	thaùng	Saùu	naêm	aáy,	oâng	cheát	baát	thình	
lình,	khoâng	kòp	gaëp	linh	muïc.	Baø	vôï	thaáy	choàng	
cheát	khoâng	kòp	laõnh	caùc	pheùp	ñaïo,	baø	buoàn	laém,	
neân	sinh	beänh	naëng,	phaûi	ñi	ñieàu	trò	ôû	nôi	xa.	
Khi	qua	laøng	Ars,	baø	vaøo	nhaø	xöù	trình	baøy	taâm	
söï	cuøng	cha	xöù	laø	cha	Gioan	Vianey.
Cha	Vianey	laø	ngöôøi	ñaïo	ñöùc	noåi	 tieáng,	ñöôïc	
moïi	ngöôøi	taëng	laø	vò	thaùnh	soáng.	Baø	vöøa	tôùi	nôi	
chöa	kòp	noùi	ñieàu	gì,	cha	Gioan	lieàn	baûo:
•	 Ñöøng	lo	cho	linh	hoàn	choàng	baø.	Chaéc	baø	coøn	

nhôù	nhöõng	boâng	hoa	oâng	vaãn	ñem	veà	cho	
meï	con	baø	daâng	cho	Ñöùc	Meï	 trong	thaùng	
Hoa	vöøa	roài	chöù?	

Nghe	cha	noùi,	baø	heát	söùc	kinh	ngaïc,	vì	baø	chöa	
heà	noùi	vôùi	ai	veà	nhöõng	boâng	hoa	aáy,	neáu	Chuùa	
khoâng	soi	saùng	cho	cha,	leõ	naøo	ngöôøi	bieát	ñöôïc?
Cha	 sôû	 noùi	 theâm:	Nhôø	 lôøi	 baø	 caàu	 nguyeän	 vaø	
nhöõng	vieäc	laønh	oâng	aáy	ñaõ	laøm	ñeå	toân	kính	Ñöùc	
Meï,	Chuùa	ñaõ	thöông	cho	oâng	aáy	ñöôïc	aên	naên	toäi	
caùch	troïn	trong	giôø	cheát.	OÂng	aáy	ñaõ	thoaùt	khoûi	
hoûa	nguïc,	nhöng	coøn	bò	giam	trong	luyeän	nguïc,	
xin	baø	daâng	leã,	caàu	nguyeän,	laøm	vieäc	laønh	theâm	
caàu	cho	oâng	choùng	ra	khoûi	nôi	ñeàn	toäi	noùng	naûy	
maø	leân	Thieân	ñaøng.	
Nghe	xong	lôøi	cha	Gioan,	baø	heát	söùc	vui	möøng	
taï	ôn	Ñöùc	Meï.	(Saùch	Thaùng	Ñöùc	Baø,	Hieän	Taïi	
xuaát	baûn,	1969,	trang	10).



Cha Dieäp Trong giaáC Mô

Caùch	nay	khoaûng	hai	naêm,	trong	giaác	nguû	
mô,	toâi	ñöôïc	gaëp	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	
daãn	leân	trôøi	gaëp	Ñöùc	Meï	Maân	Coâi.	Giaác	
mô	nhö	moät	AÂn	Suûng	ñaõ	thay	ñoåi	cuoäc	ñôøi	
toâi,	keå	töø	ñeâm	hoâm	aáy.
Toâi	thaáy	mình	ñöùng	phía	sau	löng	ngöôøi	
ñaøn	oâng	maëc	aùo	daøi	maøu	ñen,	daùng	Ngaøi	
cao	gaày.	Döôùi	chaân	toâi	vaø	Ngaøi	laø	caùc	cuïm	
maây	 traéng,	 thaân	 theå	 toâi	nheï	nhaøng	ñöôïc	
naâng	leân	cao,	toâi	cöù	cuùi	nhìn	xuoáng	chaân	
vì	 ngaïc	 nhieân	 laãn	 thích	 thuù.	 Khi	 ngaång	
maët	leân,	toâi	thaáy	coù	moät	chieác	baøn	phaúng,	
hình	chöõ	nhaät,	phuû	khaên	traéng	nhö	tuyeát,	
khoâng	moät	veát	nhaên.
Toâi	ngöôùc	maét	nhìn	leân	cao,	thì	thaáy	caùch	
treân	maët	baøn	chöøng	hai	gang	tay,	Ñöùc	Meï	
ñöùng	trong	tö	theá	hai	tay	xoeø	thaúng	xuoáng,	
nhö	ñang	ban	ôn.	AÙo	 trong	vaø	aùo	ngoaøi	
cuûa	Ñöùc	Meï	ñoàng	moät	maøu	xanh	dòu	daøng	
nhöng	laï	maét.	Toâi	nhö	ngaát	trí,	khoâng	môû	
mieäng	noùi	ñöôïc	neân	lôøi.	
Sau	ñoù,	toâi	thaáy	ngöôøi	ñaøn	oâng	ñaõ	daãn	daét	
cho	toâi	ñöôïc	gaëp	Ñöùc	Meï,	ñöùng	phía	traùi	
baøn	 thôø,	Ngaøi	 giô	 hai	 tay	 thaúng	 ra	 phía	
tröôùc	maët:	ÔÛ	moãi	baøn	tay,	Ngaøi	caàm	raát	
nhieàu	xaâu	chuoãi,	loaïi	10	haït,	caùc	haït	beân	
tay	phaûi	maøu	naâu	ñaäm	vaø	beân	tay	traùi	cuõng	
coù	nhieàu	xaâu	chuoãi	maøu	naâu	nhaït,	taát	caû	
ñeàu	saùng	loùng	laùnh	vaø	coù	hình	Thaùnh	Giaù	
Chuùa	Gieâsu	chòu	naïn.
Thöùc	giaác,	toâi	nhö	coøn	trong	côn	mô	vì	caùc	
hình	aûnh	 röïc	 rôõ	vaø	 taâm	 traïng	ngaây	ngaát	
vaãn	traøn	ñaày	trong	taâm	trí.	
Saùng	ra,	toâi	ñònh	buïng	seõ	keå	cho	caùc	anh	
chò	em	trong	Ca	Ñoaøn	nghe	veà	giaác	mô,	
nhöng	laïi	ngaïi	vì	khoâng	bieát	coù	bao	nhieâu	
ngöôøi	 tin	 vì	 caùch	 dieãn	 taû	 vuïng	 veà	 cuûa	
mình,	neân	toâi	giöõ	im	laëng.
	
Möôøi	ngaøy	sau,	toâi	nhaän	ñöôïc	thuøng	quøa	
cuûa	chaùu	gaùi	ñang	ôû	Canada.	
Caùch	ñoù	vaøi	 thaùng,	nhaân	chuyeán	veà	VN	

chôi,	chaùu	coù	ñi	vieáng	nhaø	thôø	cha	Dieäp	
ôû	Taéc	Saäy,	chaùu	gôûi	taëng	toâi	vaøi	taám	aûnh	
chuïp	beân	moä	cha	vaø	moät	böùc	tranh	hình	
Ñöùc	Meï	ñöùng,	ñaàu	ñoäi	trieàu	thieân	12	ngoâi	
sao,	maët	cuùi	xuoáng	nhìn	ñoaøn	con,	vaø	hai	
tay	giang	thaúng	ra	nhö	ñang	ban	ôn,	ng-
hóa	laø	ñuùng	vôùi	voùc	daùng	Meï,	cho	toâi	thaáy	
trong	giaác	mô,	coù	ñieàu	trong	böùc	aûnh,	döôùi	
chaân	Meï	coù	 theâm	caùc	hoa	hueä	 traéng	vaø	
haøng	chöõ	NÖÕ	VÖÔNG	BAN	SÖÏ	BÌNH	
AN.		Quùa	xuùc	ñoäng,	toâi	goïi	ñieän	thoaïi	caûm	
ôn	vaø	keå	cho	chaùu	nghe	veà	giaác	mô	cuûa	
mình.	Chaùu	quûa	quyeát:
-	Dì	ôi,	ngöôøi	maø	dì	thaáy	maëc	aùo	daøi	ñen,	
daãn	Dì	leân	trôøi	 laø	cha	Tröông	Böûu	Dieäp	
ñoù.	ÔÛ	Canada	naøy,	coù	ngöôøi	cuõng	naèm	mô	
thaáy	Cha.	Cha	Dieäp	luùc	naøo	cuõng	maëc	aùo	
daøi	ñen	heát!
Ngay	 tuaàn	 leã	 ñoù,	 cuõng	 truøng	 vaøo	 thaùng	
Maân	Coâi.	Toâi	vui	möøng	ñem	theo	böùc	aûnh	
Ñöùc	Meï	linh	hieån	naøy	ñeán	vôùi	gia	ñình	vaø	
caùc	baïn	trong	nhoùm,	luaân	phieân	laàn	chuoãi	
Maân	Coâi	toân	kính	Meï.	
Toâi	ñaõ	keå	laïi	toaøn	boä	giaác	mô,	ñeå	roài	töø	
ñoù:	 Moãi	 ngaøy	 laàn	 chuoãi	 haït	 Maân	 Coâi,	
daâng	leân	Meï.	Con	caûm	ôn	Cha	Dieäp	ñaõ	
bieát	 Ñöùc	 Tin	 trong	 con	 coøn	 chöa	 vöõng	
vaøng,	cha	daét	con	leân	trôøi,	gaëp	Meï	Maria,	
Cha	coøn	nhaéc	nhôû	con	vaø	caùc	baïn	naêng	
Laàn	haït	Maân	Coâi.	Cha	khoâng	cheâ	 traùch	
con	moät	lôøi,	duø	nhieàu	khi	con	nguoäi	laïnh	
lô	laø	vaø	bieáng	nhaùc	kinh	nguyeän.
Töø	hôn	hai	naêm	nay,	toâi	soát	saéng	ñeán	nhaø	
thôø	vaø	haèng	caàu	nguyeän	döôùi	chaân	Chuùa	
vaø	Meï	Marria,	xin	cho	AÙn	Tuyeân	Thaùnh	
Cha	Phanxicoâ	Xavier	Tröông	Böûu	Dieäp,	
sôùm	coù	keát	quûa	toát	ñeïp.	Ñeå	taát	caû	chuùng	
con,	 nhöõng	 ngöôøi	 ñöôïc	 cha	 caàu	 thay	
nguyeän	giuùp,	sôùm	nhìn	thaáy	Cha	cuøng	caùc	
Thaùnh	Vinh	Hieån	treân	Thieân	Ñaøng.
Amen

GT



THAÙNH	LEÃ	CAÀU	NGUYEÄN	CHO	TIEÁN	
TRÌNH	 TUYEÂN	 THAÙNH	 CHO	 CHA	
PX.	TRÖÔNG	BÖÛU	DIEÄP	vaø	CHO	QUEÂ	
HÖÔNG	VIEÄT	NAM	DÒP	30.4	 taïi	GX.	
OTTOWAY,	NAM	UÙC

Trong	nieàm	 tin	vaøo	Chuùa	Phuïc	Sinh	vaø	
töôûng	 nhôù	 ñeán	 nhöõng	 ngaøy	 ñau	 thöông	
cuûa	 daân	 Vieät	 Nam	 do	 bieán	 coá	 lòch	 söû	
30.4.1975,	 hoäi	 AÙi	Moä	 Cha	 Tröông	Böûu	
Dieäp	Nam	UÙc	 ñaõ	 toå	 chöùc	 thaùnh	 leã	 caàu	
nguyeän	 cho	 tieán	 trình	 tuyeân	 thaùnh	 Cha	
Dieäp	vaø	caàu	nguyeän	cho	queâ	höông	Vieät	
Nam.	Thaùnh	leã	ñöôïc	toå	chöùc	luùc	6	giôø	30	
chieàu	 thöù	 Saùu	 ngaøy	 13/4/2018	 taïi	 thaùnh	
ñöôøng	 Thaùnh	 Maximilian	 Kolbe,	 Otto-
way,	Nam	UÙc.		

Thaät	caûm	ñoäng	vaø	vui	möøng	khi	thaáy	khaù	
ñoâng	tín	höõu	tieán	böôùc	vaøo	thaùnh	ñöôøng	
trong	moät	buoåi	 toái	muøa	 thu	maëc	duø	 trôøi	
möa	 to	gioù	 lôùn	ñeå	 tham	döï	 thaùnh	 leã	 toái	
hoâm	nay.	Taát	caû	ñaõ	ñeán	ñaây	vôùi	söùc	maïnh	
cuûa	nieàm	tin	yeâu	vaøo	Thieân	Chuùa	vaø	loøng	
meán	moä	Cha	Dieäp	vò	muïc	töû	nhaân	töø	ñaõ	
hieán	maïng	soáng	mình	vì	ñoaøn	chieân.	

Thaùnh	leã	do	Cha	chaùnh	xöù		Marek	Ptak	cöû	
haønh	baèng	2	ngoân	ngöõ	Anh-Vieät.	Môû	ñaàu	
thaùnh	leã	laø	baøi	ca	nhaäp	leã	ñöôïc	ca	ñoaøn	
haùt	 vang	 trong	 nieàm	 tin	 yeâu,	möøng	 vui	
Phuïc	Sinh	“Naøo	ta	haõy	möøng	vui:	Chuùa	
ñaõ	 thaéng	 töû	 thaàn	 roài.	 Nguoàn	 soáng	 môùi	
chieáu	saùng	tuyeät	vôøi.	Alleluia!”	

Sau	 baøi	 Thaùnh	 thö,	 trích	 saùch	 Toâng	 ñoà	
coâng	vuï	vaø	baøi	Tin	Möøng,	Cha	chuû	söï	ñaõ	
chia	 seû	 yù	 nghóa	 cuûa	 baøi	 Phuùc	AÂm	 theo	
thaùnh	 	 Gioan	 (Ga	 6:1-15)	 veà	 pheùp	 laï	
Chuùa	bieán	hoùa	ra	nhieàu	baùnh	ñeå	nuoâi	daân.	
Tröôùc	moät	soá	löôïng	ñoâng	ñaûo	daân	chuùng	
ñeán	vôùi	mình,	chæ	tính	rieâng	ñaøn	oâng	maø	

ñaõ	khoaûng	5000	ngöôøi,	thì	laáy	ñaâu	ra	cuûa	
aên	cho	hoï.	Caùc	moân	ñoà	lo	laéng,	khoâng	coù	
tieàn	mua	baùnh,	khoâng	ñuû	baùnh	cho	ñaùm	
ñoâng,	vaø	roài	phaûn	öùng	cuûa	daân	chuùng.	Moïi	
lo	 laéng	 ñoù	 ñaõ	 ñöôïc	 hoùa	 giaûi	 vôùi	 quyeàn	
naêng	cuûa	Chuùa.	Chuùa	chính	laø	löông	thöïc,	
laø	cuoäc	soáng	cho	moïi	ngöôøi.	Chæ	vôùi	2	con	
caù	vaø	5	chieác	baùnh	maø	sau	khi	ñaùm	ñoâng	
aên	uoáng	no	neâ,	coøn	thu	laïi	12	thuùng	baùnh	
vuïn	ñaày!	Vôùi	quyeàn	naêng	cuûa	Thieân	Chuùa	
thì	khoâng	coù	gì	laø	khoâng	coù	theå	laøm	ñöôïc.	
Xin	cho	moãi	ngöôøi	chuùng	ta	coù	nieàm	tin	
vöõng	vaøng	ñeå	luoân	tieán	böôùc	theo	Chuùa.			
Thaùnh	 leã	 ñöôïc	 tieáp	 noái	 vôùi	 nhöõng	 lôøi	
nguyeän	giaùo	daân	caàu	nguyeän	cho	Giaùo	hoäi	
toaøn	caàu,	cho	nhöõng	ngöôøi	ñau	khoå,	thaát	
voïng.	Ñaëc	bieät	cho	queâ	höông	Vieät	Nam	
ñöôïc	thaùi	bình	thònh	trò,	cho	caùc	chieán	só,	
quaân	 caùn	 chính,	 thöôøng	 daân	 ñaõ	 hy	 sinh	
trong	bieán	coá	ñau	thöông	30.4.1975,	caàu	
nguyeän	cho	chính	quyeàn	Vieät	Nam	bieát	
thöông	yeâu	chaêm	lo	cho	ngöôøi	daân	Vieät	
coù	cuoäc	soáng	aám	no	haïnh	phuùc	vaø	cuõng	
caàu	xin	Chuùa	cho	tieán	 trình	tuyeân	thaùnh	
cho	Cha	Phanxicoâ	Tröông	Böûu	Dieäp	sôùm	
coù	keát	quaû.	(www.chadiepucchau.com)
Baøi	thaùnh	ca	raát	quen	thuoäc”Meï	ôi	ñoaùi	
thöông	 xem	 nöôùc	 Vieät	 Nam”	 vaøo	 cuoái	
thaùnh	leã	ñaõ	ñöôïc	coäng	ñoaøn	haùt	vang,	nhö	
moät	laàn	nöõa	nhaéc	nhôû	moïi	ngöôøi	nhôù	ñeán	
queâ	höông	Vieät	Nam	vaãn	coøn	trong	caûnh	
laàm	than	ñau	khoå.

Cuoái	thaùnh	leã,	tröôùc	khi	coäng	ñoaøn	ra	veà,	
Ban	Toå	Chöùc	ñaõ	nhaéc	môøi	goïi	moïi	ngöôøi	
tham	döï	thaùnh	leã	beân	Cha	Dieäp	laàn	tôùi	vaøo	
ngaøy	thöù	Saùu	11/5/2018	luùc	6.30	chieàu	vaø	
sau	thaùnh	leã	seõ	coù	nghi	thöùc	daâng	hoa	kính	
Ñöùc	Meï	 taïi	 nhaø	 thôø	Maximilian	Kolbe,	
giaùo	xöù	Ottoway,	Adelaide	Nam	UÙc.		

VK
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Xin Cha Chuyeån Caàu

YÙ leã: 
•	 Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	
leã	caàu	cho	linh	hoàn	Pheâroâ	Nguyeãn	Vaên	
Toaùn	môùi	qua	ñôøi	taïi	Vieät	Nam

•	 Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	
leã	caàu	cho	linh	hoàn	Anna	Ñaøo	Thò	Caån	
môùi	qua	ñôøi	taïi	Vieät	Nam

•	 Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	
leã	caàu	cho	linh	hoàn	Giuse	Voõ	Vaên	Daàn	
(gioã	6	naêm)

•	 Vy	Haân	Thaûo	xin	leã	taï	ôn
•	 Gia	ñình	Xuaân	Vinh	xin	 leã	 taï	ôn	cha	
Tröông	Böûu	Dieäp	vaø	xin	bình	an	cho	
gia	ñình

•	 Moät	ngöôøi	xin	leã	caàu	cho	linh	hoàn	Gi-
use,	 linh	 hoàn	 Pheâroâ,	 linh	 hoàn	 Maria	
môùi	qua	ñôøi

•	 Moät	gia	ñình	xin	leã	taï	ôn	vaø	caàu	cho	4	
linh	hoàn	Micae

•	 Moät	ngöôøi	xin	leã	caàu	bình	an	cho	gia	
ñình

•	
•	 YÙ caàu nguyeän xin ôn:
•	
•	 Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	
ôn	bình	an	cho	caùc	thaønh	vieân	vaø	caùc	vò	
aân	nhaân	cuûa	Hoäi

•	 Gia	ñình	con	xin	ôn	chöõa	laønh	cho	con	
caùi.

•	 Gia	ñình	con	xin	Cha	caàu	cuøng	Chuùa	
vaø	Ñöùc	Meï	cho	Ba	con	sôùm	laønh	beänh

•	 Con	laø	Maria	Döông	Thò	Kim	Nhi	xin	
Cha	caàu	cuøng	Chuùa	cho	gia	ñình	maïnh	
khoeû,	haïnh	phuùc,	giaáy	tôø	ñaït	keát	quaû,	
ba	maù	sôùm	laønh	beänh

•	 Con	laø	Vuõ	Vaên	Söï	ñang	beänh	naëng.	Xin	
Cha	caàu	cuøng	Chuùa	cho	con	ñöôïc	bình	
an

Thoâng Tin

Thaùnh töôïng Meï Fatima veà tö gia: 

Thaùnh	leã	ngaøy	13	thaùng	10	naêm	2017	moät	
böùc	 töôïng	Ñöùc	Meï	Fatima	ñaõ	ñöôïc	 laøm	
pheùp,	 sau	 ñoù	 töøng	 gia	 ñình	 coù	 theå	 ñoùn	
thaùnh	 töôïng	Meï	 Fatima	 veà	 tö	 gia	 trong		
voøng	1	tuaàn	leã.	Xin	ghi	danh	vôùi	cha	chính	
xöù	Fr	Marek	sau	caùc	thaùnh	leã,	hoaëc	ñieän	
thoaïi	cho	vaên	phoøng	soá	8447	3223.										
Ñieän	thoaïi	baèng	tieáng	Vieät	0433451529

Baùo Daân Chuùa:

Baùo	Daân	Chuùa	thaùng	5/2018	coù		baøi	töôøng	
thuaät	Thaùnh	leã	caàu	nguyeän	cho	tieán	trình	
tuyeân	thaùnh	cha	Dieäp	thaùnh	Tö	taïi	giaùo	xöù	
Ottoway,	giaù	$5	moät	cuoán,	coù	ôû	cuoái	nhaø	
Thôø	xin	môøi	quyù	vò	uûng	hoä.

Chuùc Möøng Mother’s Day

Nguyeän xin cho moïi ngöôøi Meï luoân laø 
nhöõng beán ñaäu bình an, laø nôi choán 
phaüng laëng vaø laø choã aån naùu an toaøn cho 
choàng con sau nhöõng gioâng baõo cuoäc ñôøi.

Caàu cho caùc linh hoàn:

•	 Xin	 caàu	 cho	 linh	 hoàn	 Pheâroâ	 Nguyeãn	
Vaên	Toaùn,	Anna	Ñaøo	Thò	Caàn

Caàu cho ngöôøi beänh:

•	 Xin	caàu	cho	baùc	Chuyeân,	oâng	hai	Ñònh		
vaø	anh	Ngoâ	Cöôøng.

					Xin Coäng Ñoaøn cuøng hieäp yù caàu cho caùc yù chæ treân
     Quyù vò muoán xin leã, xin ôn, xin caàu nguyeän vui loøng gôûi qua ñòa chæ email: 

chadiepucchau@gmail.com  hoaëc ñeán nhaø Thôø tröôùc Thaùnh leã 15 phuùt.  
					Xin caùm ôn Coäng Ñoaøn



LOAN’S CAKE DECORATING
Nhaän laøm baùnh:

•	 sinh	nhaät
•	 cöôùi	hoûi
•	 su	kem
•	 pate’chaud

154 Hanson Rd, 
Mansfield Park SA 5012

Ph: 8445 1625 or 0402 445 385

UNIVERSAL PICTURE FRAMERS
Chuyeân veà caùc loaïi khung hình:

•	 Ñaëc	bieät	laøm	theo	yeâu	caàu	
cuûa	khaùch	haøng.

21 Arthur St, 
Pennington SA 5013
Ph/Fax: 8240 1345 

or 043 345 1528
Email: upframers@gmail.com

HÖNG THÒNH II
•	 Baùn	 ñuû	 loaïi	 thöïc	 phaåm	 AÙ	 Chaâu,	

rau	thòt,	caù	töôi	haèng	ngaøy
•	 Coù	 baùn	 nhöõng	 saûn	 phaåm	 taêng	

cöôøng	söùc	khoûe	vaø	lôïi	ích	cho	saéc	
ñeïp	hieäu	Optimal,	Nuskin...

•	 Nhaän	chuyeån	tieàn	veà	Vieät	Nam	vaø	
caùc	nöôùc	(RIA)

162-164 Grand Junction Rosewater 
Mon-Sat: 9am-6pm, Sun: 9.30-5pm

Ph: 83411933 - 0431 951 870

TAÏ ÔN CHA DIEÄP

Gia ñình chuùng con xin caûm taï 
hoàng aân Thieân Chuùa, qua lôøi khaán 

caàu cuûa cha Dieäp.
Hieän nay gia ñình chuùng con ñaõ 

ñöôïc ñoaøn tuï vui veû.
G/Ñ Toân Troïng Nghóa

PHÔÛ MINH
Phuïc vuï quyù ñoàng höông:
•	 Phôû	Ñaëc	Bieät	thôm	töôi
•	 Buùn	Boø	Hueá
•	 Côm	Taám	Ñaëc	Bieät
•	 Eat in or take away

7/86 Wilson St 
Mansfield ParkSA 5082

Ph: 8244 6288

TAÏ ÔN CHA DIEÄP

Gia ñình chuùng con xin caûm taï hoàng 
aân Thieân Chuùa, qua lôøi khaán caàu cuûa 

cha Dieäp.

Gia ñình chuùng con ñaõ ñöôïc nhö yù 
nguyeän.


