
CHƯƠNG TRÌNH XUÂN ĐINH DẬU 
1. LỄ GIAO THỪA: 10.00PM THỨ SÁU 27/01/17 LỄ NGOÀI TRỜI 

2. MÙNG 01 TẾT:   11.00AM THỨ BẢY 28/01/17 LỄ CẦU BÌNH 
    AN VÀ CHÚC TUỔI QUÝ CỤ ÔNG, CỤ BÀ 
    TRÊN 75 TUỔI 

3. MÙNG 02 TẾT:  11.00AM CHÚA NHẬT 29/01/17 LỄ CẦU  
    CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN, SAU LỄ CÓ NGHI 
    THỨC CẦU  NGUYỆN NƠI  TƯỜNG    
    TƯỞNG NIỆM 

4. MÙNG 03 TẾT:  7.00PM THỨ HAI 30/01/17 LỄ THÁNH HÓA 
 CÔNG ĂN VIỆC LÀM 

Lưu ý: Tất cả những ngày mừng xuân, chỉ có một thánh lễ vào các giờ 
như trên, xin cộng đoàn thu xếp thời gian tham dự. 

***** 

 

 

 

THƯ CHÚC TẾT (TT) 
Thưa cộng đoàn, nhìn lại những ước mơ đang thành hiện thực nay, chắc chắn 
mỗi người đều hiểu được ơn lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều như 
thế nào và chúng ta đã cộng tác với ơn Chúa ra sao, cũng như chúng ta cần 
phải đóng góp thêm những gì để ơn Chúa sẽ không trở nên vô hiệu nơi cộng 
đoàn Hoan Thiên này. Vậy, con xin được thay mặt cộng đoàn tạ ơn Chúa, cám 
ơn anh chị em tất cả. Quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp công 
sức, của cải vật chất lẫn tinh thần, để xây dựng cộng đoàn và thực hiện ước mơ 
của chúng ta. Bắt đầu năm mới Đinh Dậu này, chúng ta cùng nhau cộng tác 
với ơn Chúa đắc lực hơn, để những ước mơ của chúng ta mỗi ngày gần với 
hiện thực hơn. Vậy con xin cộng đoàn cùng quyết tâm làm một số việc sau: 
 Gia tăng cầu nguyện và phó thác cho ơn Chúa. 
 Tích cực làm việc phục vụ trong yêu thương và chia sẻ. 
 Hy sinh đóng góp công sức cho cộng đoàn, đặc biệt quảng đại lãnh trách 

nhiệm khi được anh chị em tín nhiệm đề cử. (sẽ hết lòng tích cực bầu 
chọn những người xứng đáng đại diện cộng đoàn trong đợt bầu cử Ban 
Thường Vụ ngày 22-02-2017) 

Cuối cùng, con xin mượn lời Trong sách Dân Số để chúc năm mới đến ông bà 
và anh chị em. Vì Kinh Thánh dạy, nếu chúng ta chúc nhau bằng những lời 
này là ta để mình dưới quyền bảo trợ của chính THIÊN CHÚA.  

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!  
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!  
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26). 

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 

THƯ CHÚC TẾT ĐINH DẬU 
“Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi 

Thánh Sion” (Tv 134, 3). 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm cũ đang qua đi và một năm mới đang 
đến, cha G.B Trường và con mượn lời Thánh Vịnh 134 gửi lời mừng chúc năm 
mới Đinh Dậu tới cộng đoàn. 
Kính Thưa quý ông bà và anh chị em, còn nhớ năm trước cũng trong những 
ngày đầu tiên của năm mới dân tộc, con và cha G.B Trường đã về đây nơi vùng 
đất Hoan Thiện Keysborough này và cùng với cộng đoàn chia sẻ những hoài 
bảo và ước mơ. Một năm đã trôi qua, nhìn lại những ước mơ của chúng ta, mặc 
dù đã cố gắng hết sức, dường như những ước mơ ấy vẫn chưa thành hiện thực. 
Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận những hồng ân Chúa đã và đang ban 
thật nhiều trên cộng đoàn chúng ta. Tin tưởng và phó thác vào quyền năng của 
Thiên Chúa, chắc chắn những ước mơ nhỏ bé của chúng ta sẽ sớm được thực 
hiện. Chúng ta cùng nhau ôn lại những ước nguyện của năm cũ và xin Chúa 
tiếp tục ban ơn giúp sức trong năm mới Đinh Dậu này: 

 Ước mơ một cộng 
đoàn công giáo Hoan 
Thiện hiệp nhất yêu 
thương, cùng nhau xây 
dựng và thực thi Thánh Ý 
Thiên Chúa.  
 Mơ rằng, cộng đoàn 
công giáo Hoan Thiện là 
nơi cho mọi anh chị em 
công giáo Việt Nam tại Úc 
tìm được sự nâng đỡ trong 
LÒNG TIN, LÒNG CẬY 
& LÒNG MẾN.  

 Mơ ước trung tâm cũng sẽ mở ra một cách đặc biệt cho giới trẻ, để các 
em được học hỏi trau dồi về giáo lý, đạo đức và văn hóa, hầu có thể trở 
thành những người kế thừa truyền thống dân tộc và xây dựng cộng đồng 
công giáo lớn mạnh trong tương lai. 

 Ước mong có được ngôi thánh đường khang trang, để chúng ta thờ 
phượng Chúa cho xứng hợp. 

 Cuối cùng là ước mong nhiệt huyết tông đồ và đặc sủng của Dòng Chúa 
Cứu Thế được gieo vãi trên mảnh đất Trung Tâm Hoan Thiện. 

(Xin xem tiếp Trang sau) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

28.01.17 Thứ Bảy, mồng một tết 

29.01.17 CN. IV TN, mồng hai tết 

30.01.17 Thứ Hai, mồng ba tết 

31.01.17 Thứ Ba, Gioan Bosco, ln 

01.02.17 Thứ Tư 

02.02.17 Thứ Năm, dâng Chúa Giê-su 
trong đền thánh, lk 

03.02.17 Thứ Sáu 

04.02.17 Thứ Bảy 

05.02.17 Chúa Nhật Tuần V TN  

Lưu ý: 

SẼ KHÔNG CÓ LỄ TRƯA 12.30 
CÁC NGÀY CHÚA NHẬT CHO 
ĐẾN KHI CÁC EM TNTT SINH 
HOẠT TRỞ LẠI 19.02.17 

Xin lễ một năm cho các linh hồn: 
 Phê-rô Lê Văn Duệ (đến 7-2017). 
 Phê-rô  (đến 01-2018). 
 Anna Nguyễn Thị Tin (đến 01/2018). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

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; Khoảng 
8.00pm có chia sẻ cầu nguyện với 
Lời Chúa. 

C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau thánh 
lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn trước. 

Lịch Phụng Vụ Tuần IV TN 

Linh hồn mới qua đời:  

Têrêsa Nguyễn Thị Liên qua đời tại 
Melbourne 27/01/2017; Phêrô Đinh 
Văn Khuông qua đời tại Việt Nam 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

15/01 Anna Phạm; Annê Phượng; 
Annê Lang. 

 

Đã qua đời:  

Maria Mađalêna; Phêrô Kiểu và 
Phêrô Thịnh; Cầu cho các linh hồn 
ông bà tổ tiên nội ngoại, Linh hôn 
các thai nhi, linh hôn không ai nhớ 
đến và tất cả các linh hồn 

 

Các ý cầu nguyện khác: 

 Xin bình an 
 Xin Chúa an ủi và thêm ơn giúp 

sức trong lúc gia đình tang quyến. 
 Tạ ơn nhân kỷ niệm 39 năm hôn 

phối 
 Xin ơn như ý 
 Xin bình an và mạnh khỏe trong 

năm mới 
 Tạ ơn Chú vì có việc làm, xin đi 

đường bình an 
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện 

hợp nhất yêu thương, cùng nhau 
xây dựng Trung tâm theo ý Chúa. 

 

 
MINI HỘI CHỢ 
Tạ ơn Chúa và cám ơn cộng đoàn, đã 
tích cực hưởng ứng, đặc biệt cám ơn 
quý anh chị em trong ban tổ chức và 
tình nguyện viên. Chúng ta đã có một 
ngày vui xuân an toàn, vui vẻ và đáng 
nhớ. Tổng số thu chi trong hội chợ như 
sau: 
Thu: Asian food $2000; Western Food 
$857.20; Phở $3418; Nước $1040.40; 
Hoa Tươi $3,138; Hoa Giả $230.40; 
Đồ cũ $888.40; Lô Tô $921.10; Chọi 
Lon $1,031; Bắn Súng $541; Ủng hộ 
các gian hàng $540… 

Tổng thu  $14,605.50 
Tổng chi $7,764.30 
Còn lại  $6,841.20 
 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ KHAI 
GIẢNG NĂM HỌC 2017 
Trường Việt Ngữ sẽ khai giảng năm 
học mới vào ngày Chúa Nhật 
05/02/2017. Mong quý cha mẹ có con 
em muốn theo học Tiếng Việt đăng ký 
và đưa con mình đi học đúng giờ. 
THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Chúa nhật 05/02/2017 sẽ là ngày cuối 
cùng các phụ huynh ban thức ăn để 
gây quỹ cho các em. Xin cám ơn quý 
phụ huynh thật nhiều. 
GHI ƠN 
Trong tuần qua cộng đoàn nhận được 
$2,500 tiền dâng cúng XDTT, Xin 
Chúa ghi công và ân thưởng. 
GIÁO HỌ VINH SƠN 
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý 
anh chị em đã chia sẻ với giáo họ 
nghèo Vinh Sơn. Tổng số tiền con 
nhận được là $7,000. 
 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thanh tẩy… 
 

$4,170.0 
$1,792.0 

$550.0 
$100.0 

 
 
 

  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

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 

“Hát là cầu nguyện hai lần,”  
 

Mời cộng đoàn tham gia lớp Xướng 
Âm kéo dài khoảng 12 tuần,  vào các 
tối Thứ Tư hàng tuần từ 8.00 - 9.00. 
Lớp sẽ do Sr. Thanh Nga phụ trách và 
hoàn toàn miễn phí. Tất cả mọi người 
đều được ghi danh, không giới hạn độ 
tuổi.  
Bắt đầu nhận ghi danh, từ ngày hôm 
nay trực tiếp với Sr Nga hoặc các cha 
tuyên úy.  
Khai giảng Thứ Tư ngày 08.02.2017 
Tại Nhà Xứ Trung Tâm.  

***** 

LỚP XƯỚNG ÂM 

BÍ TÍCH THANH TẨY 
 
Xin quý phụ huynh nộp đơn 
một tuần trước Thứ Bảy cuối 
cùng của mỗi tháng. 


