
LƯU Ý QUÝ PHỤ HUYNH TNTT 

Qúy anh chị phụ huynh của TNTT kính mến, 

Trước hết, xin cám ơn quý anh chị đã tin tưởng để cho con em mình sinh hoạt trong 
xứ đoàn TNTT của Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện. Cha xin quý anh chị vui lòng 
lưu ý một số điểm sau: 

1. Xin tất cả nộp đơn và hoàn tất thủ tục ghi danh trong thời gian sớm nhất có thể. 

2. Xin quý phụ huynh quan tâm và đóng góp nhiều hơn trong việc giáo dục con 
em mình. Được biết TNTT hiện tại hơn 150 em, nhưng buổi họp đâu năm chưa 
tới 50 phụ huynh đến tham dự. Và hiện tại vẫn còn nhiều em chưa được phụ 
huynh hoàn thành việc ghi danh. 

3. Khi các em sinh hoạt TNTT, một số anh chị em đại diện hội phụ huynh học 
sinh sẽ lo cho các em phần ăn trưa. Tuy nhiên, vì số lượng các em khá lớn nên 
không thể đáp ứng nhu cầu của từng em. Vì vậy, phần ăn trưa sẽ được cung cấp 
một cách đơn giản nhất, hạn chế tối thiểu việc nấu nướng dưới tầng hầm. Rất 
mong quý anh chị phụ huynh thông cảm. Nếu con em mình không thể ăn đơn 
giản, xin quý anh chị có thể tự lo cho con em mình chu đáo hơn. Và để tiện 
việc chuẩn bị bữa trưa, nếu cháu nào không muốn ăn, hoặc các bậc phụ huynh 
muốn ăn cùng con cái mình , xin báo cho quý anh chị lo ẩm thực biết trước, để 
tránh tình trạng thiếu thức ăn hoặc thừa quá nhiều. 

 

****** 

PROJECT COMPASSION 2017 
The Second Week of Lent “Love your Neighbour” 

 
During these early weeks of Lent we hear of Spirit, wilder-
ness, temptation, wild beasts, angels, and, in this week in par-
ticular, of promise and transfiguration. What do these words 
tell us about how we are asked to spend the Lenten season?  

We hear of the loving promise made between God and Abra-
ham. On Mount Tabor, God speaks of Jesus as ‘beloved’ son 
and urges Peter, James and John to “Listen to him”. He urges 
them to listen to what Jesus has been saying about the direc-
tion his ministry will now take — Jesus’ journey to Jerusalem and his death and even-
tual resurrection, a journey on which we, as people of a loving Covenant, are invited.  

This journey is intended to help us discern what really matters, and to recognise that 
our responsibility for others goes beyond our immediate community. Project Compas-
sion urges us to recognise Martina from Timor- Leste as a neighbour, full of dignity 
and grace. She has taken the long journey to transform her life, make important links 
with a supportive community and create a better future for herself and her children.  

Our God on Mount Tabor who sends the Son ‘not to be served but to serve’ invites us 
on this journey to transform the world through the sacrifices of our daily life.  
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CHÚA NHẬT II MC 
ĐÁP CA:  Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, 
       như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.   
TUNG HÔ TIN MỪNG:  Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : 
Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.  

SUY NIỆM 
“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho 

ngươi”. (St 12:1) 
 

Bài đọc I Chúa Nhật II mùa chay nói về 
việc Thiên Chúa kêu gọi ông Abram bỏ 
xứ sở, họ hàng thân thương để đến một 
nơi khác nhằm gầy dựng một thế giới mới 
và một dân tộc mới. Ơn gọi là vậy, đó là 
một ơn ban từ Thiên Chúa, phát xuât từ 
tình yêu vô biên của Người. Phần ta đáp 
trả lại ơn gọi đó là “vâng nghe lời Người”, tin và hành động. Mục đích tận 
cùng của việc sống ơn gọi đó là thực hành thánh ý Thiên Chúa, làm cho lời 
hứa của Thiên Chúa được ứng nghiệm. Abraham xứng danh là cha của những 
kẻ tin. Nhờ đức tin, ông đã mạo hiểm bỏ lại sau lưng xứ sở người thân để bắt 
đầu một đời sống mới, một hành trình mới đầy “mơ hồ” và “bất định”-“tới đất 
Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Quả nhiên, Thiên Chúa đã thực hiện lời Thiên Chúa hứa 
với ông. 
Tương tự như thế, môn đệ Chúa Giê-su cũng được Người mời gọi “bỏ lại mọi 
sự để theo Ngài” đến cái nơi “không chỗ gối đầu. Thậm chí nơi mà Chúa Giê-
su mời gọi người ta đi đến đó chính là thập giá, nơi vùng đất hứa đó cũng sẽ 
bắt đầu phát sinh những thụ tạo mới, những thế hệ mới, một thế hệ của ơn cứu 
độ. Gioan, Gia-cô-bê và Phê-rô trong Tin Mừng hôm nay được Chúa Giê-su 
mời “gọi” lên núi với Người, để gặp gỡ Thiên Chúa và để hưởng nếm một 
chút vinh quang của Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa Giê-su và các môn đệ 
Người đã không ở lại trong sự sung sướng đó nhưng họ đã quyết định xuống 
núi để tiếp tục thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. 
Mỗi người chúng ta mang trong mình ơn gọi làm Ki-tô hữu. Tất cả chúng ta 

đều được mời gọi cất bước theo Chúa trong ơn gọi của mình: đời sống tu trì 

hoặc gia đình. Và tận cùng ơn gọi mình đó là “vâng nghe lời Người”. Bốn 

mươi ngày mùa chay là thời gian thánh  để chúng ta tĩnh tâm, lắng nghe và 

thực hành lời Người. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

11.03.17 Thứ Bảy,  

12.03.17 Chúa Nhật II MC 

13.03.17 Thứ Hai, 

14.02.17 Thứ Ba, 

15.03.17 Thứ Tư, Thánh Clêmentê linh 
mục tu sĩ DCCT, lễ nhớ. 

16.03.17 Thứ Năm, 

17.03.17 Thứ Sáu, Thánh Patrick Giám 
Mục, Lễ Trọng 

18.03.17 Thứ Bảy, 

19.03.17 Chúa Nhật III MC 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phê-rô Lê Văn Duệ (7-2017); Phê-rô  (01-2018); Anna Nguyễn Thị Tin (01/2018); 
Anna Nguyễn Thị Xuyến; Giuse Nguyễn Văn Phương (2/2018); Giuse Vũ Văn Lơ (3-
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 CN II MC 

Mới qua đời:  

Phanxicô; Phạm Văn Quang 

Nhân dịp lễ giỗ:  

7.3 Giuse Khánh, Maria Liễu; Annê 
Hùng; 11.3 Rosa Cấp; 12.3 Giuse 
Khắc, Maria Như; Giuse Dũng; Phêrô. 

Đã qua đời:  

Giuse Hòa; Phaolô; Maria; Giuse; 
Phêrô Phương; Phêrô Kiểu và Phêrô 
Thịnh; Giuse Trung; Maria Rí; Maria 
Tâm; Gioan Kim Phát; Têrêsa Thảo; 
Thai nhi, các linh hồn trong luyện 
ngục; linh hồn không người nhớ đến; 
linh hồn tiên nhân nội ngoại; các đẳng 
linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Cầu bình an trong gia đình 

 Cầu cho người đi xa được bình an 

 Cầu bình an cho anh Giuse Trọng 

 Cầu cho dân VN biểu tình bình an 

 Tạ ơn Chúa Đức Mẹ HCG 

 Tạ ơn vì được bình an 

 Xin bình an như ý 

 Cầu nguyện cho cha nhân ngày giỗ 

 Xin nâng đỡ trong lúc hụt hẫng 

 
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 

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

 

MỜI GỌI CỘNG TÁC 
XIN QUÝ ANH CHỊ EM QUẢNG ĐẠI ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC NẾU 
ĐƯỢC BTV MỚI MỜI CỘNG TÁC TRONG BTV HOẶC LÀM VIỆC 
CHO CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ KHÁC 

PROJECT COMPASSION 2017 
Kính thưa cộng đoàn, Mùa Chay năm 
2016, chiến dịch tình thương; chia sẻ 
nhân ái của cộng đoàn chúng ta đã góp 
cùng Caritas Australia $6,500. Tuy 
đây là số tiền rất nhỏ bé trong tổng số 
tiền quyên được, nhưng cũng nói lên 
tính tích cực sống và thực hành lời 
mời gọi của mùa chay thánh. Vì vậy 
con kêu gọi cộng đoàn nhiệt tình hơn 
nữa cho chiến dịch tình thương “Yêu 
Người Lân Cận” (Love Your Neigh-
bour) của Caritas Australia 2017 này. 
 
TRẠI HUẤN LUYÊN TNTT 
Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện 
cho anh chị em trưởng và dự trưởng 
TNTT trong kỳ trại huấn luyện 2017. 
Xin cho các em được trau dồi về tâm 
linh cũng như năng khiếu để phục vụ 
cộng đoàn, phục vụ các em.  
VẬY, XIN QUÝ PHỤ HUYNH LƯU 
Ý. TRONG TUẦN NÀY SẼ KHÔNG 
CÓ SINH HOẠT TNTT SAU LỄ.  
 
VIẾNG TƯỜNG TƯỞNG NIỆM 
Xin quý anh chị em có người thân ở 
tường tưởng niệm, đừng chạy xe vào 
tận nơi khi thăm viếng và cầu nguyện. 
Xin quý anh chị em vui lòng đậu xe và 
đi bộ, cho được nghiêm trang sốt sắng. 
 
TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017 
Xin cộng đoàn tham dự các buổi tĩnh 
tâm mùa chay 28,29,30 tháng ba lúc 
7.00pm tại Trung tâm. Mời xem thêm 
chi tiết nơi bảng tin cộng đoàn. 
 
LỊCH PHẬN VỤ MỚI 
Đã có lịch phận vụ mới, xin anh chị 
em có nhiệm vụ lấy lịch về để tiện 
theo dõi. 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức an XDTT……....……. 
Tiền quyên Thứ Tư lễ tro 
cho người nghèo………... 
Thánh Tẩy…………………… 

$3,920.0 
$1,466.0 

$801.0 
$1,450.0 

 
$2,550.0 

$140.0 
 
 

  

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 

Kính thưa cộng đoàn, để mừng biến cố 100 
năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, công 
đoàn công giáo chúng ta được vinh dự là 
nơi tổ chức sự kiện lớn này. Đây là ngày lễ 
mừng cho cả cộng đồng công giáo Việt 
Nạm tại Melbourne. Vì vậy, chúng ta cần 
rất nhiều sự chuẩn bị về nhân lực cũng 
như tài lực. Vậy con mời gọi ông bà  anh 
chị em không chỉ trong cộng đoàn mà quý 
anh chị em thuộc các cộng đoàn khác, đặc 
biệt quý anh chị em thuộc Springvale và 
Noble Park đóng góp chia sẻ cho biến cố 
đặc biệt này. Chương trình cho sự kiện sẽ 
được thông báo ở bảng tin cộng đoàn. 
Hiện tại chúng con đã phát hành vé số để 
gây quỹ, xin cộng đoàn hưởng ứng. Nếu 
ông bà anh chị em nào có thể ủng hộ các 
giải thưởng, xin liên hệ ban tổ chức. 
Ngoài ra, bữa  trưa được phục vụ miễn phí 
trong ngày kỷ niệm, vì vậy, dự chi cho 
ngày lễ khá lớn, xin tất cả con cái Đức Mẹ 
rộng tay ủng hộ tài chánh cho việc tổ chức 
đại lễ được tốt đẹp. 

Xin liên hệ với hai cha hoặc BTV. 
Xin cám ơn quý ông bà và anh chi em. 

100 NĂM FATIMA, 
CÙNG MẸ TẠ ƠN CHÚA 

13-05-2017 


