
 

CHƯƠNG TRÌNH  

MẸ FATIMA QUỐC TẾ THÁNH DU TRUNG TÂM 

 

Thứ Hai 24 - 4 - 2017 
8:30am Đức Mẹ Fatima Thánh Du sẽ đến Trung Tâm 
9:45am Chào Mừng Mẹ, lập bàn thờ 
  Xông Hương. 
  Đọc Kinh Dâng Mình Cho trái tim Mẹ 
  Suy niệm, lần chuỗi  (khoảng 1 giờ) 
11.00am Chiếu Phim (Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima 1h 40’) 
1:00pm Giờ tôn kính tự do của các cá nhân và đoàn thể 
6.30 pm Rước kiệu Đức Mẹ từ tượng đài vào trong nhà thờ 
  Xông Hương. 
  Đọc kinh dâng công đoàn và bản thân cho trái tim mẹ 
7.00pm Thánh lễ mừng kính Mẹ Fatima  
8.00pm Chiếu một đoạn phim ngắn về Mẹ “Fatima” (20’) 
8:30pm Các nhóm làm giờ kính Đức Mẹ (Legio làm giờ đầu tiên, 

sau đó các đoàn thể và xóm giáo khác, nếu đăng ký…) 
11.30pm Kết thúc ban phép lành 

 

Thứ Ba 25-04-2017 
9.30am Kinh Sáng (kinh phụng vụ) 
10:00am Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Fatima 
10:50am Chiếu lại đoạn phim ngắn về “Fatima” (20’)    
11:15am Bài Chia Sẻ nói chuyện về Mẹ Fatima 
12:30pm Chia tay Mẹ (Đọc kinh dâng công đoàn và bản thân cho 
  trái tim mẹ) 
1:00pm Tượng Mẹ sẽ được rước qua nhà  
  thờ Balan.  

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 II PHỤC SINH 
ĐÁP CA: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc 
thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 
 
Tin mừng ngày hôm nay nói về việc ông Tô-ma không tin vào lời tường thuật của 
người khác về Chúa Giê-su phục sinh, ông đòi phải tận mắt nhìn thấy và tận tay 
rờ tới những thương tích trên người Chúa Giê-su. Điều này gợi cho ta vài điều để 
suy niệm. 
Trào lưu duy lý và thực dụng ngày hôm nay dường như đang dần lôi kéo người ta 
ra khỏi mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Mối tương quan này đòi hỏi 
phải có lòng tin người ta mới có thể cảm nhận hay khám phá ra được những thực 
tại siêu nhiên. Đấy là vấn đề nhiều người ngày hôm nay, đặc biệt càc bạn trẻ đã 
không còn thấy được Thiên Chúa hay mối tương quan với Thiên Chúa là quan 
trọng nữa. Người ta có cảm giác Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa thật, 
không phải một Thiên Chúa hiện hữu, một Người Cha đầy lòng yêu thương nữa. 
Đơn giản bởi vì người ta không thể nhìn tận mắt, rờ tận tay hay không thể cân đo 
đong đếm được. Thái độ duy lý và thực dụng đó đã giới hạn người ta đón nhận 
những thực tại khác lớn lao hơn, đặc biệt là thực tại siêu nhiên và mối tương quan 
giữa con người với Thiên Chúa.  
Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể có một đức tin mơ hồ, ai nói gì ta cũng tin. 
Đức thánh Cha Gioan Phao-lô II nói “Đức tin và Lý trí được ví như đôi cánh giúp 
tâm trí con người vươn cao lên trong sự chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa 
đã in đặt nơi tâm khảm con người ước vọng tìm biết chân lý để cuối cùng con 
người được nhận biết Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ nhận biết và yêu mến Người, con 
người sẽ đạt thấu được sự thật về mình cách đầy đủ”. 
Lòng quảng đại và sự nhẫn nại của các môn đệ khác đối với ông Tôma, kẻ “cứng 
tin” cho ta một bài học về  việc đồng hành trong hành trình đời sống đức tin với 
anh chị em chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, chắc hẳn mỗi chúng ta đã từng 
gặp những trường hợp giống như trường hợp ông Tô-ma. Chúng ta gặp phải 
những anh chị có những lầm lỗi, nhưng giống như các môn đệ khác chúng ta 
không nhanh chóng lên án, không xua đuổi loại trừ, dựng tường ngăn cách đối với 
họ. Thay vào đó là sự nhẫn nại và lòng vị tha. Thay vào đó là đời sống chứng tá 
của ta, qua lối sống của mình giúp anh chị em tin nhận Thiên Chúa đã phục sinh 
thật, và nhận thấy thần khí và bình an của Chúa Ki-tô Phục sinh ở nơi tâm hồn ta. 
Ước gì chính đời sống đạo của mỗi chúng ta sẽ trở thành lời loan báo Tin Mừng 

Phục sinh, chứng tá cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

22.04.17 Thứ Bảy 

23.04.17 Chúa Nhật Lòng Chúa 
Thương Xót. 

24.04.17 Thứ Hai,  

25.04.17 Thứ Ba, Cầu nguyện cho 
quân nhân Úc; Thánh Macô tác giả 
sách Tin Mừng, Lễ Kính  

26.04.17 Thứ Tư,  

27.04.17 Thứ Năm, 

28.04.17 Thứ Sáu,  

29.04.17 Thứ Bảy, Thánh Catarina 
Siêna, lễ nhớ. 

30.04.17 Chúa Nhật III PS 

Lưu ý: Thứ Hai và Thứ Ba có 
chương trình với Mẹ Fatima Quốc tế 
thánh du trung tâm riêng phía sau. 

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); Phanxicô Trần Văn Sáng và Maria Nguyễn Thị Hỷ (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 II PS 

 

Mới qua đời: 

Rosa Lý 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

18.4 Giỗ 1 năm linh hồn Maria; 22.4 
Têrêsa Ba, Phêrô Nhu; 25.04 Maria 
Dung, Phêrô Trình; Giuse; Linh hồn 
ông bà nội ngoại Giuse và Maria. 

 

Đã qua đời:  

Antôn và Maria; Giuse; Lucia và Mar-
ta; Phêrô Kiểu, Phêrô Thịnh; linh hồn 
không người cầu nguyện; linh hồn ông 
bà tổ tiên cùng các đẳng linh hồn. 

 

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin đi đường bằng an 

 Xin cho gia đình được mọi sự lành 
bằng an 

 Tạ ơn Chúa và mẹ nhân ngày sinh 
nhật con trai 

 Xin Mẹ giải cứu quê Hương Việt 
Nam 

 

 
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 

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

 

PROJECT COMPASSION 2017 
Tổng số tiền quyên được của chiến 
dịch tình thương 2017 là $4,127. Cám 
ơn lòng quảng đại của cộng đoàn. 
TIỀN QUYÊN ĐẤT THÁNH 
Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã 
rộng tay ủng hộ đất thánh. Số tiền 
chúng ta thu được là $8,441. 
THANH TẨY TRẺ EM 29.4.2017 
Xin quý anh chị em có con em xin 
thanh tẩy trong tháng 4 nộp đơn và có 
mặt lúc 11.00am ngày Thứ Bảy 29.04 
để các em được lãnh nhận phép Thanh 
Tẩy. 
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 
CÁM ƠN CÁC TÌNH NGUYỆN 
VIÊN TUẦN THÁNH 
Cám ơn quý anh chị em đã quảng đại 
làm tình nguyện viên cho tuần thánh. 
Xin tiếp tục đăng ký cho ngày mừng 
100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima tổ 
chức nơi cộng đoàn chúng ta. Rất cần 
sự đóng góp của tất cả. 
GHI ƠN 
Trong tuần qua, cộng đoàn nhận được 
$10,000 ủng hộ để XDTT, nguyện xin 
Chúa ghi công và ân thưởng. 
GÂY QUỸ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 
LAVANG LẦN III 
Trong năm 2018, đại hội Thánh Mẫu 
La Vang lần thứ 3 sẽ được tổ chức. Vé 
xổ số và vé tiệc gây quỹ lần thứ nhất 
cho đại hội sẽ được bán sau các thánh 
lễ Chúa nhật, vậy xin cộng đoàn và 
các đoàn thể, xóm giáo ủng hộ mua và 
bán vé. 

THÔNG BÁO 

 

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

$3,395.0 
$6,744.0 
$1,984.0 

 
 

  

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. 


