Lời Tri Ân Giáng Sinh 2016

Quý ông bà và anh chị em thân mến, xin tạ ơn Chúa và
cám ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em đã hết lòng
góp công, góp của trang trí Trung Tâm Công Giáo Hoan
Thiện thật đẹp cho Mùa Giáng Sinh 2016. Xin ghi ơn cách
đặc biệt đến các gia đình và cá nhân đã hy sinh nhiều công
sức trong việc làm tốt đẹp này.
************

Wishing you a very Merry
Christmas! May the Baby Jesus
fill your hearts with lots of
HAPPINESS, PEACE & LOVE
and everything else you deserve.

********************************

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN
1.
MINI HỘI CHỢ 21/01/2017 (TET’S MINI FAIR)
Để tạo không khí vui tươi cho tết nguyên đán, trung tâm chúng ta sẽ tổ chức
một ngày hội tết đầu tiên. Dự định sẽ có những gian hàng ẩm thực, hoa cùng
các trò trơi dân gian, vậy xin kêu gọi anh chị em cùng chung tay giúp sức cho
ngày vui này. Bắt đầu từ Chúa nhật 04/12, sau các thánh lễ, sẽ có anh chị em
trong ban tổ chức ghi danh tình nguyện viên, hoặc chúng ta có thể tự đăng ký
vào bảng danh sách tình nguyện viên phía cuối nhà thờ.
2.
BÁNH CHƯNG
Ban gói bánh chưng cũng kêu gọi thêm tình nguyện viên tham gia việc làm
truyền thống của cộng đoàn. Xin liên hệ với Anh Thủy ĐT:0412 489 843. Mời
anh chị em có thể đặt bánh chưng ngay từ tuần này.
3.
CHÚC TUỔI
Chúc tuổi ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi là truyền thống tốt đẹp của
dân tộc Việt Nam. Vậy xin các hội đoàn và xóm giáo cùng quý anh chị em
đăng ký để cộng đoàn có thể chuẩn bị quà chúc tuổi đến quý ông bà thật chu
đáo trong dịp tết nguyên đán này. Điều kiện đăng ký là quý ông bà từ 75 tuổi
trở lên và gia đình có sinh hoạt với Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện.

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HOAN-THIỆN
225 Hutton Rd. Keysborough—Vic. 3173
Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027

Website: www.congdoanhoanthien.org.au

ĐÁP CA:

CHÚA NHẬT CHÚA GIANG SINH

Toàn cõi đất này sẽ xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a – Ngày thánh đã bừng lên
chiếu dọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh
huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần gian. Ha-lê-lui-a.
SUY NIỆM
Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu”. Thiên Chúa đã bày tỏ
tình yêu của Ngài bằng nhiều cách dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng trong thời
sau cùng Ngài đã gửi Con Một của Ngài xuống trần để tỏ cho ta biết tình yêu Thiên
Chúa. Nào ta cùng vào hang đá Bêlem chiêm ngắm vị vua thơ bé Giêsu và suy gẫm về
tình yêu nhập thể:
Tình yêu dâng hiến. Chúa Giêsu tự nguyện trở thành tấm bánh nuôi dưỡng chúng
ta. Ngài nằm trong máng cỏ như một lương thực mời gọi đoàn chiên đến để được bổ
dưỡng. Lương thực đó không phải là lương thực vật chất nuôi xác, nhưng là lương
thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn.
Tình yêu khiêm nhường. Tình yêu chân thực là tình yêu khiêm nhường. Tình yêu hạ
mình vì người yêu. Chúa Giêsu đã hạ mình thẳm sâu. Từ trời xuống đất. Từ địa vị
Thiên Chúa xuống địa vị làm người.
Tình yêu đi tìm. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi những bước trước. Yêu con người
khi con người chưa biết yêu Chúa. Tha thứ cho con người trước khi con người xin lỗi.
Đi tìm con người trước khi con người quay về.
Tình yêu hy sinh. Vì yêu nên Chúa chấp nhận hết những thiệt thòi về phần mình.
Chịu đói nghèo, chịu bị xua đuổi, chịu khổ nhục… yêu đến độ chấp nhận tất cả.
Tình yêu kết hợp. Cứ dấu này các ngươi nhận biết Ngài, đó là một em bé sơ sinh nằm
trong máng cỏ. Vì yêu nên đã kết hợp trọn vẹn với con người. Trở nên một với con
người. Chấp nhận đói khát, khổ sở, nghèo nàn; chấp nhận cả những bấp bênh, bất trắc
của kiếp người.
Lời Thiên Chúa đang ngỏ với ta qua Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Hãy đến bên hang
đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận được
tình yêu của Thiên Chúa. Trong bóng tối hận thù, ích kỷ, ghen ghét của thế giới, tình
yêu Chúa là ánh sáng xé tan đêm tối. Hãy để ánh sáng tình yêu Chúa soi chiếu tâm
hồn ta. Hãy đón nhận ánh sáng tình yêu của Chúa, để đến lượt chúng ta, chúng ta
đem ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu soi vào môi trường chung quanh ta. Để cho thế
giới bớt tối tăm. Bấy giờ Lời của Chúa, Lời tình yêu sẽ vang dội khắp thế giới.
(Lược tóm từ bài suy niệm lễ Giang Sinh của G.m Ngô Quang Kiệt)

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
A. Cuối tuần

Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ


kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp;
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.
Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ
10.00am, 12.30pm và 5.00pm
4.00pm: Chầu Thánh Thể cho
các em TNTT

B. Ngày Thường

Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am

Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm

Thứ sáu có một giờ chầu Thánh
Thể trước khi lễ lúc 6.00pm;
8.00 CHIA SẺ LỜI CHÚA TẠI NHÀ XỨ

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

Linh hồn mới qua đời:
Giuse Nguyễn Văn Báu, Tại Việt
nam và các nạn nhân khủng bố
cùng lũ lụt.

Giờ lễ Giáng Sinh 2016

Nhân dịp lễ giỗ:
20/12 Micae; 24/12 Phêrô Bàn;
25/12 Maria và Phêrô; 27/12 Joanna Trúc; 28/12 Phaolô Trượng;
02/01 Matthêu; 10/01/2017 Têrêsa
So; 11/01/17 Giuse Cẩn.

Đã qua đời:
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; Martin,
24.12.16 Thứ Bảy
Marek Piechoki, Anna Mậu; Maria
25.12.16 Chúa Nhật CHÚA GIÁNG Rịnh; Các linh hồn tổ tiên và những
SINH
lình hồn không người biết đến.
Lịch Phụng Vụ Tuần 1 MV

26.12.16 Thứ Hai Thánh Stêphanô tử
đạo, lễ kính
27.12.16 Thứ Ba, Thánh Gioan tác giả
tin mừng, lễ kính
28.12.16 Thứ Tư, Các thánh anh hài
29.12.16 Thứ Năm,
30.12.16 Thứ Sáu, Thánh Gia thất
31.12.16 Thứ Bảy,
01.01.17 Chúa Nhật TẾT TÂYMỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA
BÍ TÍCH HÔN PHỐI
Để chuẩn bị chu đáo cho việc kết
hôn, xin các đôi hôn phối liên hệ với
quý cha khoảng 6 tháng trước ngày
cưới.
Lưu ý các khóa Giáo lý hôn nhân
bằng tiếng việt:
1.
St Mary’s Brunswick Thứ Bảy
25.02 & 04.03
2.
St Hoan Thiện’s Keysborough
Thứ Bảy 24.06 & 01.07
3.
Vincent Liêm’s Flemington Thứ
Bảy 28.10 & 04.11

24.12.2016 Vọng giáng sinh, hát
thánh ca và hoạt cảnh Giáng Sinh
bắt đầu lúc 9.00pm; tiếp theo sau
là Thánh Lễ.
25.12.2016 Chúa Nhật Chúa
Giáng Sinh: Thánh lễ lúc
11.00am; không có lễ 12.30,
nhưng vẫn có lễ 5.00pm cho
những ai chưa có thời gian đi lễ
đêm hoặc lễ sáng.
SẼ KHÔNG CÓ LỄ 12.30 CÁC
NGÀY CHÚA NHẬT TỪ NGÀY
GIÁNG SINH 25.12.17 ĐẾN CN
29.01.17. THÁNH LỄ LẠI TIẾP
TỤC VÀO CN 05.02.17
*****

GHI ƠN

Các ý cầu nguyện khác
 Cầu

nguyện cho linh hồn Phê-rô
Lê Văn Duệ (đến 7-2017).
 Xin cho con trai được ơn hoán cải
 Tạ ơn Chúa và xin Bình an
 Xin đi đường được bình an
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện
hợp nhất yêu thương, cùng nhau
xây dựng Trung tâm theo ý Chúa.

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển
Email: tuyenc77@gmail.com
Đt: 0488 639 735
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường

john04051976@gmail.com
Đt: 0421 134 027

Trong tuần qua, cộng đoàn có nhận được
$1,000 để xây dựng Trung Tâm, Xin Chúa
ghi công và ân thưởng cho lòng quảng đại
của anh chị em.

MELBOURNE OVERSEAS MISSION (QUỸ TRUYỀN GIÁO)
Cám ơn cộng đoàn đã quảng đại đóng góp
cho việc truyền giáo của địa phận. Tuần
qua chúng con nhận thêm $430, tổng số
tiền thu được là $2,320.
CHIA SẺ LỜI CHÚA

MỪNG CHÚA
GIÁNG SINH 2016

Merry Christmas & Happy New
Year to all.
Nguyện chúc Quý Ông Bà và Anh
Chị Em Mùa Giáng Sinh an lành
Thánh Thiện và Năm Mới nhiều
ơn thánh. Xin Trẻ Bé Giêsu luôn
là niềm vui, nguồn bình an và ơn
cứu độ của từng người trong
chúng ta.
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN

Sau ba tuần gián đoạn, chương trình chia
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
sẻ cầu nguyện với Lời Chúa lại tiếp tục
vào các tối Thứ Sáu 8.00PM, kính mời anh Quyên đợt 2: ……………..
Đền nến thánh tẩy..…..
chị em cùng tham dự.
LỊCH PHẬN VỤ
Đã có lịch phận vụ mới, xin anh chị em có
trách nhiệm lấy lịch về để tiện việc theo
dõi. Cám ơn anh chị em.

Tiền Rượu…………………...
An vị ………………..
Tiền tiệc cộng đoàn……..

$3,555.0
$1,846.0
$1,076.0
$250.0
$55.0
$16,200.0
$14,800.0

