
MUA CHAY 

Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa 
Chay giúp các tín hữu và các dự tòng chuẩn cử hành mầu nhiệm 
Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác 
nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí 
tích Thánh Tẩy và việc sám hối. 

VỀ VIỆC GIỮ CHAY KIÊNG THỊT 

Thứ tư lễ tro và Thứ Sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt 

Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252: “mọi người từ tuổi thành 
niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay,” và điều 97 khoản 
1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi tròn thì là thành niên.” 

Luật kiêng thịt: “Buộc những người từ 14 tuổi tròn” (Giáo Luật điều 
1252) 

 

********** 

LIVING WORDS  
One of the hardest things to do in our busy modern lives is to live in the pre-
sent moment. Our lives are almost consumed by a mixture of anticipating what 
we have to do next and reliving what we have done. We are constantly making 
plans for catching up with friends, organising chores that need to be done, 
working or studying to ‘get ahead’ and create a better future for ourselves. We 
live our lives in the future and in anticipation of what is to come so much so 
that we often don’t seem to actually enjoy the event when it comes because 
we’re already planning what we’ll be doing next. In this incredible rush of liv-
ing our lives forward, suddenly out of nowhere we’ll be swamped with regrets 
about some mistake in the past or how we might have handled a situation bet-
ter. 
There is an incredible challenge to simply be mindful of the now. If we can be 
mindful of what we’re doing now then we can be purposeful and intentional 
about our actions rather than operating habitually on auto pilot or operating 
reactively. When we live in the now, instead of the once was or soon to be, 
then we find ourselves actually listening to our friends when they speak to us; 
savouring the food we eat; noticing both the beauty and the pain around us; 
and sometimes even becoming aware of the presence of God around and with-
in us. 
Today’s gospel tells us not to worry about what is to come but be attentive to 
the way we are living our lives. It tells us to be attentive to living in accord-
ance with the will of God and when we do that it will be amazing just how 
other things seem to fall into place. (From Liturgical help) 
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CHÚA NHẬT VIII TN 
ĐÁP CA:   Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
    này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.  
TUNG HÔ TIN MỪNG:   
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, 
lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.  

 

 

 

SUY NIỆM 

 

 
Giảng trong thánh lễ sáng thứ Sáu 20 tháng 9 năm 2013, Đức Phanxicô nhắc lại 
rằng : “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” bởi 
vì “một khi người ta dành tình yêu cho tiền và hướng về, thì tiền lôi kéo người ta 
xa rời Thiên Chúa”. Ngài kết luận : “Không ai có thể được cứu độ bằng tiền”. 
Vậy, phải chọn lựa, chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của 
được. Chúng ta không thể. Hoặc là Thiên Chúa hoặc là tiền của.  

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới mà đồng tiền thống trị và điều khiển 
mọi sự. Con người bị chi phối và nghiêng chiều về nó, sẵn lòng phàm hóa mọi sự, 
bỏ Chúa ra khỏi đời sống, chẳng tin tưởng vào Thiên Chúa nữa. Lời Chúa mời 
gọi chúng ta chọn Chúa, thờ phượng Chúa, và vững tin vào sự quan phòng của 
Thiên Chúa tình yêu. Vì Thiên Chúa phán : “Cho dù người mẹ có quên, nhưng Ta 
sẽ không quên người đâu” (Is 49, 14- 15). Ðó là lời mời gọi tin tưởng vào tình 
yêu không bao giờ phôi phai của Thiên Chúa. Tiền chẳng bỏ rơi chúng ta và 
chẳng bao giờ cứu độ được chúng ta, nhưng Thiên Chúa thì luôn trung thành và 
Ngài sẽ cứu độ chúng ta. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con khỏi rơi vào cái bẫy của thần tượng bạc tiền và 

chọn Chúa, vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.  

Lm. Antôn Độ 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

25.02.17 Thứ Bảy,  

26.02.17 Chúa Nhật VIII TN 

27.02.17 Thứ Hai, 

28.02.17 Thứ Ba, 

01.03.17 Thứ Tư, LỄ TRO BẮT ĐẦU 
MC, GIỮ CHAY KIÊNG THỊT. 

02.03.17 Thứ Năm, 

03.03.17 Thứ Sáu,  

04.03.17 Thứ Bảy, 

05.03.17 Chúa Nhật Tuần I MC 

Lưu ý: 

THỨ TƯ LỄ TRO SẼ CÓ THÁNH 
LỄ SÁNG 10.00 VÀ LỄ TỐI 
7.00. MỜI CỘNG ĐOÀN THAM 
DỰ ĐÔNG ĐỦ. 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phê-rô Lê Văn Duệ (đến 7-2017); Phê-rô  (đến 01-2018); Anna Nguyễn Thị Tin (đến 
01/2018); Anna Nguyễn Thị Xuyến (2/2018); Giuse Nguyễn Văn Phương 

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 VIII 

Linh hồn mới qua đời:  

Maria Võ Thị Diệu, Tùng, Maria 
Yến, Teresa Hải, Teresa Mầu 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

27.2 Gia-cô-bê Mạnh, Maria, Gia-
cô-bê, Anna, Mata Lý, Phê-rô. Phan
-xi-cô Xavie Long. 

 

Đã qua đời:  

Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh;  Giuse 
Huy; Anna Maria; Anna Teresa; 
Gioan Baotixita; Anna; Giuse Huy; 
Lucia, Giuse; Anna; Maria và Phê-
rô;  

 

Các ý cầu nguyện khác 

 

 Xin ơn chữa lành 
 Xin cho công việc được ổn định 
 Xin ơn bình an 
 Xin hướng dẫn để làm tròn trách 

nhiệm (For guidance in duty.) 
 
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện 

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

 

CÁM ƠN  
Xin ghi ơn quý anh chị em trong ban bảo 
trì và quý anh chị em  đã hy sinh nhiều 
ngày giờ công sức để tu sửa hàng rào 
Trung tâm và nhiều công việc bảo trì khác 
nữa. Xin Chúa thưởng công cho anh chị 
em. 
ĐỌC KINH PHỤNG VỤ 
Theo ước nguyện của một số anh chị em, 
các buổi sang Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư 
sẽ có giờ kinh phụng vụ trước lễ vào lúc 
9.40. Vậy kính mời cộng đoàn cùng tham 
dự. 
LỄ GIỚI TRẺ 
Thông báo sẽ có thánh lễ giới trẻ CN ngày 
5 tháng 3, lúc 12:30pm để cầu nguyện cho 
các bạn trẻ chuẩn bị bước vào năm học 
mới cũng như hành trình mới trong đời 
sống đức tin, năm 2017. Xin kính mời các 
bạn trẻ đến tham dự, sau thánh lễ có re-
freshment và catching up. 
CÁM ƠN VÀ GIỚI THIỆU BTV MỚI 
2017-2019  
Kính thưa cộng đoàn, con xin hân hoan 
báo tin, Anh TRƯƠNG TẤN PHÁT sẽ là 
chủ tịch ban thường vụ cộng đoàn công 
giáo Hoan Thiện cho nhiệm kỳ 2017-
2019. Xin cám ơn quý vị đại diện các xóm 
giáo ban ngành đoàn thể đã tham dự buổi 
bầu cử. Chúng ta cũng không quên cám 
ơn Anh Phạm Đức Nghiệp cùng quý anh 
chị em trong ban thường vụ cũ. Xin cộng 
đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn 
chúng ta thêm thăng tiến về mọi mặt. Ban 
thường vụ mới sẽ được giới thiệu trong 
thời gian gần nhất. 
BỔN MẠNG XÓM GIÁO 
Chúc mừng bổn mạng xóm giáo Phao-lô 
Lộc. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn 
ơn lành trên quý xóm để luôn kiên cường 
trong đức tin như thánh bổn mạng trong 
xã hội hôm nay. 
 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT ……………… 
An Táng, An vị……………. 
Ca đoàn dâng cúng… 

$2,955.0 
$1,484.0 

$930.0 
$1000.0 
$450.0 
$250.0 

 
 

  

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 

Để chuẩn bị chu đáo cho việc 
kết hôn, xin các đôi hôn phối 
liên hệ với quý cha khoảng 3 
đến 6 tháng trước ngày cưới. 
 
Lưu ý các khóa Giáo lý hôn 
nhân bằng tiếng việt 2017: 
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 

 

*** 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI 

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


