
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 
 

 TUẦN THÁNH: 

 THỨ TƯ  8.00PM CẦU NGUYỆN TAIZE 

 THỨ NĂM:  7.30pm LỄ TIỆC LY  

CHẦU LƯỢT 
  9-9.30pm CHẦU CHUNG CỘNG ĐOÀN 

  9.30-10 LEGIO + PHILIPPHÊ MINH 

  10-10.30 SIMON HÒA + ĐAMINH ĐẠT+ PHAOLÔ HẠNH 

  10.30-11 MICAE HY + AUGUSTINÔ HUY 

  11-11.30 PHONG TRÀO CURSILÔ 

 THỨ SÁU:  10.00 am ĐÀNG THÁNH GIÁ 

    3.00pm SUY TÔN THÁNH GIÁ 

 THỨ BẢY: 10.00 am NGẮM BẢY SỰ 

    7.00pm EASTER VIGIL (CHILDREN+YOUTH) 

    9.30pm VỌNG PHỤC SINH (NGƯỜI LỚN) 

 CHÚA NHẬT PHỤC SINH: 

    11.00AM THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 

    5.00PM THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 

 

****** 

 

100 NĂM FATIMA, CÙNG MẸ TẠ ƠN CHÚA 

13-05-2017 
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 chi tiết cho sự kiện sẽ được 
thông báo ở bảng tin cộng đoàn. 

Mọi đóng góp, xin liên hệ với hai cha hoặc BTV. 
Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em. 

 
XIN GHI ƠN QUÝ ANH CHỊ EM ĐÃ GÓP CÔNG GÓP CỦA 
Cho đến hôm nay: bốn giải xổ số đã được quý mạnh thường quân thương tặng; nước uống đã 
được ủng hộ 100 thùng nước suối (2,400 chai); ly chén, hộp phân phối thức ăn đã được quý vị 
hảo tâm hứa tặng; tiền mặt đã nhận là $8,800. Nguyện xin Chúa và Mẹ ghi công và ân thưởng 
cho tất cả quý anh chị em. 

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 LỄ LÁ 
ĐÁP CA: Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?   
TUNG HÔ TIN MỪNG:  Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 
chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh 
hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

CHIẾN DỊCH TÌNH THƯƠNG 2017 
Hôm nay chúng ta cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ với lời tung hô: “Chúc tụng Đấng nhân 

Danh Chúa mà đến” nhưng trong bài Thương khó của thánh lễ chúng ta lại nghe: Đóng đinh, 

đóng đinh nó vào thập giá. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Làm sao chúng ta có thể tiến 
thẳng bằng đôi chân của mình mà không bị ảnh hưởng của đám đông vừa tung hô, nhưng chỉ 

sau vài ngày lại kêu giết Đấng mình đã tung hô. 

Có lẽ con đường tốt nhất để đi trong tuần cuối của mùa chay (tuần duy nhất trong năm phụng 
vụ được gọi là Tuần Thánh) đó là cùng đồng hành với những người nghèo, người bị đổ vỡ và  

những người bị loại ra bên lề xã hội và những người vô tội bị lợi dụng. Nếu chúng ta đứng 

dưới chân thập giá với thánh Gioan và Mẹ Maria và được nghe Chúa làm cho chúng ta trở 
thành anh chị em của Ngài và nghe Chúa nói: “Đây là Mẹ của con, đây là con Mẹ” thì chắc 

chúng ta phải để cho mình học theo Chúa Giêsu trong sự hạ mình và tiến bước theo Ngài. 

Chỉ tám tiếng đồng hồ bay từ Úc Châu đến với cuộc sống của những người dân Philipin, hàng 
xóm của chúng ta. Nơi đây sự khắc nghiệt của thời tiết đã tạo ra một sự hủy hoại tàn khốc. 

Aloma và những đứa con của chị đã đi từ thảm kịch đến thành công ngang qua làm việc với 

hội từ thiện Úc Châu và hiệp hội địa phương SPACFI. Hiện tại gia đình Aloma và cộng đồng 
của chị đã có một tương lai tốt đẹp, an toàn hơn. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: Con người có khả năng cùng nhau xây dựng một ngôi nhà 

chung. Khi ra về, trong thinh lặng của tuần thánh, chúng ta hãy suy niệm về công việc quan 
trọng này. 

Lược dịch suy gẫm tuần thứ sáu của chiến dịch tình thương 2017 

PROJECT COMPASSION 2017 

Today we process into the Church accompanied by shouts of ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord!’, 
only to hear, in the second Gospel of the day: ‘Crucify him! Crucify him!’ What do we do with this? How can we go 
forward and not be manipulated by the crowd that shouts ‘Hosanna’ one moment, and a week later calls for Jesus’ 

death?  

Perhaps the best way to travel this last week — the only week in the Church’s year that we call Holy — is to do so in 
the company of the poor and the broken, the marginalised, the innocent, the abused. If we are to stand at the foot of 
the cross with Mary and John and hear Jesus make us all his brothers and sisters, and hear him say, ‘Behold this is 

your mother, this is your son,’ then let us, like Jesus, empty ourselves. And let us follow him.  

Just eight hours flying time from Australia live our neighbours on the islands of the Philippines. Here extreme weath-
er has caused extraordinary devastation. Aloma and her small children have already journeyed from tragedy to 
triumph through her work with Caritas Australia’s local partner, Socio Pastoral Action Center Foundation Inc. Now 

there is fresh hope of a more secure future for her family, and her whole community.  

“Humanity,” says Pope Francis, “has the ability to work together in building our common home.”  

As we leave the church, we do so in silence in order to reflect on this most important task during this Holy Week.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

08.04.17 Thứ Bảy, 

09.04.17 Chúa Nhật Lễ Lá 

10.04.17 Thứ Hai,  

11.04.17 Thứ Ba, Lễ Truyền Dầu 

12.04.17 Thứ Tư,  

13.04.17 Thứ Năm, 

14.04.17 Thứ Sáu,  

15.04.17 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh  

16.04.17 Chúa Nhật Phục Sinh 

Lưu ý: Xin xem lịch phụng vụ riêng 
phía sau. Riêng thứ ba không có lễ 
10.00am nhưng có lễ 7.00pm. 

 

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); Phêrô 
Trần Văn Hành (4-2018) 

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 P.V TUẦN THÁNH 

Mới qua đời:  

Phêrô Trần Văn Hành tại Melbourne 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

09.04 Giuse Báu, Giuse Hiến và Anna 
Phượng; Đôminicô An Tục; 10.04 
Phêrô Hải; 11.04 Phêrô Hiền;  

 

Đã qua đời:  

Phêrô Kiểu, Phêrô Thịnh; Maria Dung 

LM Giacôbê Cẩm; Giuse Lạc và 
Anphongsô Hiệp; Các linh hồn nơi 
luyện ngục, linh hồn không người cầu 
nguyện; linh hồn ông bà tổ tiên. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin cầu cho chị Lâm Lệ Quan đang 
bệnh nặng 

 Xin được khỏe mạnh khỏi bệnh để 
nuôi dạy con cái. 

 Xin cho chồng được khỏi bệnh 

 

 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 
nhất yêu thương, cùng nhau xây 
dựng Trung tâm theo ý Chúa. 

 

PROJECT COMPASSION 2017 
Xin cộng đoàn gửi hộp tiết kiệm cho 
chiến dịch tình thương vào các thánh 
lễ Chúa Nhật Lễ Lá 09-04-17 
ỦNG HỘ ĐẤT THÁNH  
Hàng năm vào thứ sau tuần thánh, 
chúng ta sẽ quyên tiền cho ĐẤT 
THÁNH. Đây là truyền thống của giáo 
hội hoàn vũ, số tiền này không chỉ ủng 
hộ cho đất thánh, nhưng Giáo Hội còn 
dùng vào các công việc từ thiện khác. 
Rất mong cộng đoàn lưu tâm đóng 
góp. 
XE BUS ĐI ĐẠI LỄ LCTX 23-04-17 
Để tạo điều kiện cho quý ông bà anh 
chị em có điều kiện đi lễ LCTX tại 
Trung Tâm Công Giáo Thánh Vinh 
Sơn Liêm Fleimington 23-04-17. Cộng 
đoàn sẽ mướn xe bus. Xin cộng đoàn 
đăng ký, giá vé $10. 
 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ TNTT  
Xin quý phụ huynh lưu ý: Trường Việt 
ngữ sẽ nghỉ học kỳ 1 và Phục sinh từ 
Chúa nhật 09-04 cho đến hết Chúa 
nhật 23-04 và học lại vào 30-04-2017. 
RIÊNG TNTT SẼ SINH HOẠT LẠI 
VÀO CHÚA NHẬT 23.04.2017 
 
TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO MÙA 
PHỤC SINH VÀ 100 FATIMA 
Kính thưa cộng đoàn, xin quý anh chị 
em quảng đại ghi danh để làm tình 
nguyện viên trong những ngày tuần 
thánh và ngày mừng 100 năm Đức Mẹ 
Hiện ra tại Fatima tổ chức nơi cộng 
đoàn chúng ta. Chúng con rất cần sự 
đóng góp của tất cả. 
 
XIN QUÝ ÔNG BÀ XEM THƯ 
CHUNG CỦA BAN TUYÊN ÚY 
NGOÀI BẢNG TIN CỘNG ĐOÀN. 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……....……. 
Tiền rượu…………….………. 
 

$3,695.0 
$1,840.0 

$644.0 
$1,250.0 

$130.0 
 
 

  

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 Hoan Thiện’s 

Keysborough Thứ Bảy 
24.06 & 01.07 

2. 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. 


