Sacred Heart Parish
13 Park Road, Cabramatta. NSW 2166
Phone: 9724-2151
Email: office@sacredheartcab.org.au
www.sacredheartcabramatta.org.au

Parish Priest:
Fr Liem Duong
Assistant Priest:
Fr Nen Dang

11th November 2018 32rd Sunday ordinary Time Yr B
Responsorial Psalm:
Praise the Lord, my soul!

Gospel Acclamation: Alleluia, alleluia.
Happy the poor in spirit; the kingdom of heaven is
theirs! Alleluia.

Parish office hours:
Mon – Fri 9am – 4.30pm
Parish Secretary:
Mrs. Mary Pankiw
Weekend Masses
Vigil: English: 6.00pm
Viets: 7.30pm
Sundays
English:
8.30am, 10am, 6pm
Polish 11.30am.
Vietnamese:
6.30am, 4pm, 7.15pm
Monday to Saturday
Mon – Friday: 7am
Wed 7pm. Sat .9am
Viet. - Tue & Thur 7pm
Reconciliation:
Wed before 7pm Mass.
Saturday after 9am Mass
and 5.30-6pm
Exposition: Sat. 8 – 9am
Baptisms: Sunday 1pm
(In Vietnamese at 2pm by
appointment only) Must
book all Baptisms.
Sacramental Program:
Sister Rose: 9723-3704
Convent/Pastoral Care
Sisters of Our Lady of the
Southern Cross 9723-3704
Sr Hun Do 9727-7514
S.V.D.P 9823-1222
School: 9724 1560
Mrs. Patricia Laidler
WEDDINGS: At least 6
months notice needed so
adequate preparation given
BAPTISM PREPARATION:
Call the parish office for an
enrolment form/appointment.
Sick Calls: If sudden illness,

call a priest day or night.
Sick parishioners can receive
Communion at home

Gospel Reflection:
In today's Gospel Jesus lines up the religious leaders
of his day and lets them have it with both barrels. It
may come a surprise to learn that hypocrisy is the sin
Jesus condemns most frequently in the Gospels. He
could not bear it. And nor should we.

Being powerful and rich is not a problem in itself. As with all gifts, it is what we
do with them that show us up for who we are. The problem with religious,
political, social or even family power, and the wealth that can come from it, is
that it is so seductive. The more powerful and rich we become, the more we
can think everything is our due. We can take our eye off the Giver of all gifts
and avoid our responsibility to share with those who are left with nothing.
In the second part of today's Gospel, Jesus
does not praise the widow because she is
poor. There is no nobility in poverty.
Jesus praises her for being generous and
he indicates how the poor teach the rich
about what really matters in life.
May this Eucharist, give us strength to avoid
being seduced by power, riches and greed.
May we use whatever gifts we receive to build
up the entire human family and may we never
stand condemned by Jesus for coming here
each Sunday and saying one thing, and then
leaving here and doing the very opposite.
© Richard Leonard SJ

“Lord, help me to love the widow and the
Orphan, not just with my thoughts,
but with my hands as well.”

Please continue to pray for
Father Liem Duong
And also keep
Father Mac in your prayers

During the Year of Mercy, the Holy Father initiated the Jubilee for
Prisoners and today we mark Prison Sunday. Let us pray for all who are
in prison or detention.

Even though surrounded by bars and

restrictions, may they receive your grace to know and understand true
freedom of spirit. We also pray for those held in juvenile detention;
may they experience guidance and loving correction through the care
and support of those responsible for their well-being.

Liturgy Meeting

Tuesday 13th at 7pm
in the meeting room
behind chapel.
Sacred Heart
Catholic Primary
School Cabramatta

Remembrance Day, 100 years since The Great War's end
Why is this day special to Australians?
At 11 am on 11 November 1918 the guns on the Western Front fell silent after
more than four years of continuous warfare. The allied armies had driven the
German invaders back, having inflicted heavy defeats upon them over the
preceding four months. In November the Germans called for an armistice
(suspension of fighting) in order to secure a peace settlement. They accepted
allied terms that amounted to unconditional surrender.
The 11th hour of the 11th day of the 11th month attained a special significance
in the post-war years. The moment when hostilities ceased on the Western
Front became universally associated with the remembrance of those who had
died in the war.

Thursday
November
From
9.30am to Noon
9724-1560
for details
22nd

First Holy
Communions
Photos
Are now available
from the convent or
see one of the Sisters
•
after Mass.
•
•
•

On the second anniversary of the
armistice in 1920 the commemoration was
given added significance when it became a
funeral, with the return of the remains of an
unknown soldier from the battlefields of the
Western Front. Unknown soldiers were
interred with full military honours in
Westminster Abbey in London and at the
Arc de Triumph in Paris. Most other allied
nations adopted the tradition of entombing
unknown soldiers over the following
decade.
After the end of the 2nd World War, the
Australian and British governments
changed the name to Remembrance Day.

Sydney, NSW, 11 November 1919.

Disclaimer
Privacy Policy
Accessibility

Today at the 10am Mass the parish welcomes the Year 4
students from Sacred Heart Catholic Primary School, together
with their parents and teachers. May they continue to come to
Mass and become friends with Jesus! He is always ready to
welcome us all. I am happy that Jesus is my friend.
************************************************************************
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BÀI ĐỌC I:

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một
quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống".
Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh". Bà thưa: "Có Chúa là
Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu
trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi". Êlia trả lời bà rằng: "Bà
đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem
ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: 'Hũ bột sẽ
không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất' ". Bà đi làm theo lời
ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời
Chúa đã dùng Êlia mà phán.
Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa!
1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu
gỡ những người tù tội.
2. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên
Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
3. Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ
làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.
BÀI ĐỌC II: Bài trích thư gửi tín hữu Do thái.
Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng
Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn
hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của
mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ
xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau
đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện
lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.
Đó là Lời Chúa.
ALLELUIA: Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng: vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ
đến. - Alleluia.
PHÚC ÂM:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ
thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường
và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm
ngặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu
bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ
và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều
hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì
th
Mon có
12thđể nuôi Tue
13th
Wed
Thur 15th
Fri 16th
Sat 17th
mình
sống".
Đó là
Lời14
Chúa.

7am Mass

7am Mass

7am Mass

7am Mass

7am Mass

7pm Liturgy
meeting.
7pm Viet Mass

Recently Deceased

7pm English
Mass

Amelia Thao-Vy Dinh, Han Ngoc Kha Phan, Maddison Debra Mary Pankiw

Saturday Vigil 6pm
Roster Reader Eucharistic
Ministers

2nd week

J Zammit
N Pham

3rd week

7pm Viet Mass

During November, we pray
For all the Souls of the Faithfull Departed. May they Rest In Peace

Baptisms

J Cutrupi
N Pham

Vigil Masses:
6pm English
7.30 Viet
Community
Mass

6.30am Viets
8.30 English
10am-English
4pm Community Mass
6pm English
7.15 Viets

Anthony Em Tram,

Anniversaries
Remembrances

1st week

9am Mass

Sunday 8.30am
Reader
Eucharistic
Ministers

Sunday 10am
Reader Eucharistic
Ministers

Mary Fasan
Norma
Francis Fleifel
Jillian
Norma

M Percival
T Koltun

Patricia Percival
Francis Fleifel
John Ikamui

School

F Bouvier
A Ikamui

Pat Baker
Kathy Curran

School

R Breese
D Baker

Nam
Catherine
Francis Fleifel (A)

E Lang
V Ikamui

Maryann Barbara
Bao Van Tran
John Ikamui

School

4th week

K Cutrupi
M Fasan

Jessica
Norma
Leon

J & L Ikamui

School

5th week

N Pham
M Fasan

Elizabeth Lang
Patricia Gadd
Bao
Patricia Percival

E Lang L Ikamui

Cleaner Counters.
Viets

4th Nov
P & M Percival

Sisters
Hai Pham (A)

Polish

Sisters

Italians

11th Nov
Dick, Graham,
Allan & Graham
18th Nov
John Cordin
Thuy Niem

Sisters
Bao (A)

Tan (A)
Ngoc Duc Nguyen
Paul Nguyen
Pierre (A)
Sr Rose, Sr
Khanh

Francis

25th November
Oanh Nguyen
Kathy Curran

NOTICES
Next weekend, we will have the Catholic Mission Appeal. There will be envelopes available for you.
Please tick the box and put your details on the envelope if you want a tax deduction. There is an option for
credit card details also. The theme this year is “Healing a nation through education”
Annual Mass for Pregnant Mother: St Mary’s Cathedral, 10.30am - Next Sunday 18th November. The
Mass is to be celebrated by the Most Reverend Richard Umbers, Auxiliary Bishop. With the beauty of
motherhood so often unappreciated, the Mass is a positive way that the local church can offer our support
and prayers to all women who are expecting a child. LMFevents@sydneycatholic.org or 9307-8401
Men’s Ministry Network Meeting. Calling all men! We all need the supportive brotherhood of other good men.
Come and find out more about men’s ministry in Sydney archdiocese. Find out how you can start or join a local
men’s group in your area with support from us. Hosted by Bishop Richard Umbers, hear from Tristan Ross, former
lieutenant in the Army on his experience of Catholic brotherhood. Ben Galea from Young Men of God will facilitate
a discussion on growing new men’s groups. Friday 23rd November at St Paul of the Cross Parish, Dulwich Hill
commencing with Mass at 6.30pm followed by dinner and presentations. RSVP via www.trybooking.com/431767
The Order of Malta invites you to Lourdes Day Mass on Saturday 1st December at 10am at St Marys
Cathedral. Celebrant will be His grace Archbishop Anthony Fisher. Take brochure from back of church.
You are invited to join us on Friday 16th November for our Bus Trip to Woronora Dam Morning tea AND
lunch are included in the small cost of $20 per head. Bus will leave the Cabramatta Leisure centre car park
at 9am and return approximately 3.30pm. Booking available this weekend at the Piety Store.

