
CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY & TUẦN THÁNH 

 TĨNH TÂM:  7.00pm ba ngày 28,29,30 tháng 3 

    (Do LM Phạm Văn Ái SJ Hướng Dẫn)   

 HÒA GIẢI:  06-04 NGƯỜI LỚN 7.00PM 

    07-04 GIỚI TRẺ & THIẾU NHI 7.00PM (2nd RITE) 

 TUẦN THÁNH:  

 

PROJECT COMPASSION 2017 
The ‘woman at the well’ is one of the best known of the Gospel stories, a story ex-
tremely rich in offering us insights into our own daily life. In fact, we have to be careful 
not to be so overwhelmed by the length and depth of the story that we do not receive 
its messages.  

At this well, Jesus speaks, heaven forbid, to a Samaritan, and a woman at that — dou-
ble trouble! In their encounter, she teases him and he engages her in ‘imaginative dia-
logue’ that takes her to a new depth of understanding about herself. This offers her a 
way out of the cycle of emotional abuse in which she has been caught. His greatest gift 
is to treat her with respect for her personal dignity. Through this encounter she is trans-
formed.  

This week we are challenged by the story of some of our First Australians. The survi-
vors of Kinchela Boys Home (KBH) are men stolen as children from their families, their 
country and their communities. Pope Francis tells us, “Every life is sacred, every hu-
man person is endowed with an inalienable dignity.”  

Just as the Samaritan woman, encouraged by her encounter with Jesus, moved back 
into her community, Uncle Richard and the men of KBH walk together with renewed 
confidence, learning from each other and, with the support of Caritas Australia, sharing 
the painful stories of their journey of healing. Let us commit ourselves to the good of 
our First Australian brothers and sisters and promote reconciliation across our land.  

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 

CHÚA NHẬT III MC 
ĐÁP CA:  Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! 
   Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng.”   
TUNG HÔ TIN MỪNG:  Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian, xin 
ban cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa.  

SUY NIỆM 
Người phụ nữ tại Giếng Giacop là 
một trong những câu truyện kinh 
thánh được biết đến nhiều nhất. 
Câu truyện hết sức giàu ý nghĩa 
giúp chúng ta đi vào bên trong đời 
sống hằng ngày. Tuy nhiên chúng 
ta cần phải thận trọng không nên 
quá phấn khích với những ý nghĩa 
cao siêu, sâu rộng của câu truyện 
đến nỗi không đón nhận được 
những lời mời gọi của câu truyện 
tin mừng này. 

Tại bờ giếng Đức Giêsu đã nói với một người phụ nữ Samaria. Đây là việc tối cấm kỵ 
và điều này lại còn bị cấm ngặt hơn đối với người phụ nữ có cuộc đời rắc rối này. 
Trong cuộc đối thoại, người phụ nữ này “TỈ” Chúa Giêsu và Ngài đã để người phụ nữ 
đối thoại với mình bằng những ngôn ngữ đầy hình ảnh. Ngài đưa người phụ nữ vào 
chiều kích mới sâu rộng của sự hiểu biết chính mình. Nơi đây có một lối thoát cho chị 
khỏi cái vòng luẩn quẩn của tâm lý bị tổn thương - điều mà chị đã bị vướng mắc lâu 
nay. Món quà lớn Đức Giêsu cho người phụ nữ là đối xử với chị trong sự tôn trọng 
phẩm giá của riêng chị. Qua việc gặp gỡ này chị được biến đổi. 

Trong tuần này chúng ta cũng bị đánh động bởi câu truyện của những người dân Úc 
Châu đầu tiên. Sự sống xót của Kinchela Boys Home (KBH) -những “con người bị 
đánh cắp” từ lúc còn nhỏ ra khỏi gia đình, xóm làng và cộng đồng. Đức thánh cha 
Phanxicô dạy chúng ta rằng: “Mọi cuộc đời là thánh thiêng, nhân vị mỗi con người 
được phú bẩm và không thể nào chuyển dời hay từ khước.” 

Giống như người phụ nữ Samaria được khích lệ trong cuộc đối thoại với Đức Giêsu, 
được gia nhập lại với cộng đồng của chị, Ông Richard và những “con người bị đánh 
cắp” KBH đang cùng học nơi người khác và với sự hỗ trợ của bác ái Úc Châu, họ 

chia sẻ câu chuyện đau thương cùng hành trình được chữa lành trong sự vững tin mới. 
Vậy chúng ta hãy cống hiến bản thân chúng ta để cùng anh chị em người úc đâu tiên 
được hòa giải trên toàn lãnh thổ Úc Châu này.  

(Lược dịch từ suy gẫm tuần thứ ba của chiến dịch tình thương 2017) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

18.03.17 Thứ Bảy,  

19.03.17 Chúa Nhật III MC 

20.03.17 Thứ Hai, Thánh Giuse Bạn 
Trăm Năm Đức Maria, Lễ Trọng. 

21.02.17 Thứ Ba, 

22.03.17 Thứ Tư,  

23.03.17 Thứ Năm, 

24.03.17 Thứ Sáu,  

25.03.17 Thứ Bảy, Lễ Truyền Tin, 
Lễ Trọng. 

26.03.17 Chúa Nhật IV 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 III MC 

Mới qua đời:  

Giuse Dũng 

Nhân dịp lễ giỗ:  

16.03 Maria và Giuse; 24.03 Maria; 
Thomas; 26.03 Maria;   

Đã qua đời:  

Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; Giuse, 
Gioan Baotixita và Maria; Giuse Hóa, 
Mátthêu, Anna và Giuse; Antôn, Ma-
ria, Giuse; linh hồn 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 

 Xin Chúa, Mẹ và Thánh Giuse ban 
bình an cho gia đình; con cái về với 
Chúa và gia đình trong Mùa Chay 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an 
cho mẹ Lê Thị Huệ, xin bình an 

 Tạ ơn Chúa, Mẹ thánh Giuse và 
thánh Mary Mackillop 

 Xin Chúa soi sáng và chúc lành cho 
những dự tính tương lai. 

 Xin đi xa bằng an 

 Xin ơn bình an 

 Tạ ơn Chúa cho hồng ân Thánh Tẩy. 

 
 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 MỜI CỘNG TÁC TRONG BTV HOẶC LÀM VIỆC CHO 
CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ KHÁC. 

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ MC 
Từ thứ sáu 24/03 giờ chia sẻ lời Chúa 
tạm thời ngưng để làm giờ ngắm đàng 
thánh giá trong mùa chay này. Xin 
cộng đoàn tham dự. 
 
CURSILLO & MÙA CHAY 
Trong mùa chay, các tối Thứ Hai hàng 
tuần có đi đàng thánh giá lúc 7.00pm 
Tại Trung Tâm. 
Chúa nhật 26.03.17, có tĩnh tâm và đi 
đàng thánh giá ngoài trời tại: 
LYSTERFIELD Dòng Don Bosco. 
 
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. 
 
GHI ƠN 
Tuần qua cộng đoàn có nhận được tiền 
ủng hộ xây dựng trung tâm của bà 
Nguyễn Thị Điểm số tiền là $5,000. 
Xin Chúa ghi công và ban thưởng cho 
bà và gia đình. 
 
PROJECT COMPASSION 2017 
Xin cộng đoàn nhớ làm hộp chiến dịch 
tình thương. Số tiền tiết kiệm  $2,550 
đã quyên tối Thứ Tư lễ Tro, chúng ta 
sẽ giữ cho công việc từ thiện này. 
 
THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA 
Xin quý anh chị em thừa tác viên Lời 
Chúa cũ và mới xem lại tên và nhóm 
của mình. Xin sửa chữa những thông 
tin không đúng và thêm những thông 
tin cần thiết trước khi phân chia lịch 
đọc sách. 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……....……. 
Phí ghi danh học sinh 
trường Việt ngữ  2017... 
Rượu……...…………………… 

$3,565.0 
$1,688.0 

$977.0 
$1,300.0 

 
$6,270.0 

$120.0 
 
 

  

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 chị em. 

100 NĂM FATIMA, 
CÙNG MẸ TẠ ƠN CHÚA 

13-05-2017 


