
100 NĂM FATIMA, CÙNG MẸ TẠ ƠN CHÚA 

13-05-2017 
Kính thưa cộng đoàn, ngày mừng biến cố 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cộng 
đoàn Hoan Thiện chúng ta được vinh dự là nơi tổ chức sự kiện lớn này. Hôm nay, 
ngày đại lễ đã gần kề, ban tổ xin lưu ý tất cả anh chị em trong và ngoài cộng đoàn 
một số việc như sau: 

1. Cám ơn quý anh chị em đã đóng góp công của cho ngày đại lễ này. Tính đến thời 
điểm này 29/04/2017 đã có rất nhiều người đóng góp vật chất như: thịt, gạo, bún, 
nước, muỗm, nĩa… tổng số tiền dâng cúng và vé số gây quỹ cho ngày lễ thu được là 
$21,984. Có lẽ tài lực chúng ta không còn thiếu nhiều, tuy nhiên, nhân lực để phục vụ 
chu đáo bữa trưa, bữa lỡ và trà nước và trật tự vẫn đang rất cần sự đóng góp của 
quý anh chị trong và ngoài cộng đoàn. 

3. Thứ Bảy 06/05 working bees dọn FARM để làm CAR PARK, xin quý anh chị em 
hưởng ứng giúp đỡ. 

2. Ban tổ chức cần rất nhiều anh chị em hy sinh đăng ký vào ban trật tự và vệ sinh, 
đây là một trong những công việc nặng nhọc và quan trọng cho ngày lễ có thể diễn ra 
trong trật tự và an toàn. Xin quý anh chị em trong và ngoài cộng đoàn cùng cộng tác. 
3. Ban xây dựng lễ đài và ban khánh tiết cũng rất cần sự giúp đỡ của quý anh chị em 
trong những ngày trước 13-05, xin quý anh chị tích cực hưởng ứng. 

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

 

XIN XEM CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT Ở POSTER 
VÀ WEBSITE CỘNG ĐOÀN 

 

***0.0.0**** 

LIVING WORDS  
Our Scripture lessons for today have one common, encouraging theme: No matter 
what happens in our lives, the risen Jesus is always with us.  God is near to those who 
seek Him and who want to live in His presence, doing His will.  The Emmaus inci-
dent is the story of a God who will not leave us alone when we are hurt and disap-
pointed. As Francis Thompson put it, He is The Hound of Heaven Who relentlessly 
follows us when we try to escape from His love.   The message of today’s Scripture 
readings is that the followers of Jesus are to maintain contact with their risen Lord 
through the Eucharist and the Bible.  The readings also remind us that our belief in 
Jesus’ presence in the consecrated Bread and Wine should help us to understand bet-
ter his presence in the Bible and in the believing and worshipping community.  Put-
ting the two appearances (to the Emmaus disciples and to Peter), together, it is clear 
that the risen Jesus wants Peter to act as spokesman for him and that the faithful who 
seek to follow Jesus should seek his company in the Eucharist and the Bible under the 
direction of Peter and his successors. 
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CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 
ĐÁP CA: Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.   
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và 

khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 
Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Đường Emmaus thật lạ kỳ. Cùng một con đường, cùng một buổi chiều mà hai môn đệ đi lại hai 

lần, mỗi lần lại mỗi dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Khi đi thì đường xa vời vợi, mãi không thấy 

đến. Lúc về thì sao chóng vánh, chưa đi đã đến. Khi đi thì ảo não u sầu. Lúc về lại phấn khởi hân 

hoan. Khi đi trời còn sáng mà tưởng như đi trong đêm đen. Lúc về trời đã tối mịt mà tưởng đi 

giữa ban ngày. Khi đi tuyệt vọng chán chường. Lúc về tràn đầy hi vọng. Chắc hẳn ai cũng hiểu, 

lúc về có kết quả tốt đẹp như thế là vì hai môn đệ đã gặp được Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa 

Kitô Phục Sinh làm nên khác biệt. Gặp Chúa Kitô Phục Sinh là bí quyết giúp thay đổi cuộc đời, 

giúp cuộc đời có ý nghĩa, có niềm vui, có hi vọng và có lẽ sống. 

Nhưng làm thế nào để gặp được Chúa Kitô Phục Sinh? Thực ra sau khi phục sinh, Chúa không 

còn bị giới hạn trong không gian. Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa ở ngay bên ta. Nhưng ta không thấy 

được Ngài và có khi thấy nhưng không nhận ra Ngài. Muốn gặp Ngài và nhận ra Ngài, ta hãy học 

hỏi bí quyết của hai môn đệ Emmaus: bí quyết đó là xây dựng những cộng đoàn chia sẻ. 

Trước hết là chia sẻ Lời Chúa. Hai môn đệ không đi một mình nhưng lúc nào cũng bên nhau. 

Hai môn đệ không nói chuyện vu vơ, nhưng cùng nhau nhớ đến Chúa, nói chuyện về Chúa, chia 

sẻ tâm tư về Chúa. Các ngài đã thực hành Lời Chúa: “Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh 

Thày thì Thày ở giữa họ”. Chúa đã thực hiện lời hứa nên đã đến đồng hành với các môn đệ. Hơn 

nữa, Chúa còn chia sẻ Lời Chúa giúp các ngài hiểu biết và yêu mến Lời Chúa. 

Tiếp đến là chia sẻ bác ái. Chúa giả vờ muốn đi xa hơn. Nhưng các môn đệ van nài: “Xin ở lại 

với chúng tôi vì trời đã chiều và ngày sắp tàn”. Thật cảm động khi lỡ đường mà được mời chia sẻ 

một mái nhà, dù chỉ là quán trọ. Và chia sẻ một bữa ăn dù đơn sơ đạm bạc. Nếu các môn đệ 

không có lòng bác ái chia sẻ như thế, có lẽ Chúa đã bỏ đi. Cảm động trước tấm lòng chia sẻ chân 

thành nên Chúa đã ở lại. Các môn đệ đã thực hành Lời Chúa: “Mỗi lần các con làm như thế cho 

một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 

40). Nhờ chia sẻ bác ái, các ngài đã được gặp Chúa. Và chính Chúa đã ở lại để chia sẻ tâm tình 

với các ngài. 

Sau cùng là chia sẻ Thánh Thể. Ngồi vào bàn, Chúa Giêsu “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, 

và bẻ ra trao cho họ”. Đúng như cử chỉ Chúa làm khi lập phép bí tích Thánh Thể. Mắt các môn đệ 

mở ra và nhận ra Chúa. Phép Thánh Thể cho các ngài bảo chứng về sự hiện diện của Chúa. 

Phép Thánh Thể ban cho các ngài niềm vui được gặp gỡ Chúa. Phép Thánh Thể ban cho các 

ngài sức sống mới để tiếp tục xây dựng các cộng đoàn chia sẻ rộng lớn hơn. Từ đó nhân lên các 

cộng đoàn chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ bác ái và chia sẻ Thánh Thể đi khắp thế giới. 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh xin cho chúng con được sống lại thật về phần linh hồn. Amen.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

29.04.17 Thứ Bảy, Thánh Catarina 
Siêna, lễ nhớ. 

30.04.17 Chúa Nhật III PS 

01.05.17 Thứ Hai, Thánh Giuse Thợ, 
lễ nhớ. 

02.05.17 Thứ Ba, Thánh Athanatio 
giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 

03.05.17 Thứ Tư, Thánh Philipphê và 
thánh Giacôbê tông đồ, lễ kính. 

04.05.17 Thứ Năm, 

05.05.17 Thứ Sáu,  

06.05.17 Thứ Bảy, 

07.05.17 Chúa Nhật IV PS 

Lưu ý: Thứ 3, Thứ 4 không có lễ chỉ 
có phụng vụ Lời Chúa; các giờ lễ khác 
như thường lệ. 

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); Phêrô 
Kiểu và Phêrô Thịnh. 

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 III PS 

Mới qua đời: 

Anna Ngọc 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

30.04 giỗ 49 ngày Giuse Hoàng Đình 
Nam; giỗ một năm Vincent Justin 
01.05 Maria; 16.04 Phêrô Cẩm và Pha-
olô Ngọc; Đa Minh Trác; Linh hồn 
Giuse và Maria hai bên nội ngoại 

 

Đã qua đời:  

Maria Têrêsa Ba và Phêrô Nhũ; Phan-
xicô Xavie. Linh hồn tổ tiên hai bên 
nội ngoại; Linh hồn các thai nhi, các 
đẳng linh hồn không người cầu nguyện 
cùng tất cả các linh hồn. 

 

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin đi đường bằng an 

 Xin cho gia đình đi nghỉ được bình 
an và mạnh khỏe 

 Xin bình an cho con gái 

 Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 41 năm 
hôn phối 

 Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh 
Giuse và thánh Mackillop 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ vì đã có việc làm 

 

 
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 

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

 

 
NGÀY CHO CÁC BÀ MẸ 06-05 
Nhân ngày MOTHER’S DAY, cộng 
đoàn sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ nói 
chuyện, để chúc mừng và quan tâm 
đặc biệt đến quý chị em phụ nữ. Buổi 
nói chuyện với chủ đề “Y tế tâm thần 
và sự phát triển phương pháp Billings” 
do vợ chồng bác sĩ Liên On trình bày. . 
Chương trình bắt đầu lúc 12.30, 06-05-
2017 tại Trung Tâm. Khoảng 2.30 sẽ 
kết thúc bằng giờ giải lao uống trà, ăn 
bánh và đặt câu hỏi cho đến 3.00 hành 
hương kính Đức Mẹ Hằng cứu Giúp. 
Đây là cơ hội tốt cho tất cả nữ giới của 
cộng đoàn có điều kiện học hỏi thêm 
những kiến thức cần thiết về tâm thần, 
sức khỏe, cũng như để hỏi đáp về các 
thắc mắc trong cuộc sống, rất mong 
quý bà, quý chị thu xếp thời gian tham 
dự. 
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 
phân phát vé. 
ĐI VẮNG 
Hai cha tuyên úy sẽ đi vắng từ ngày 02 
đến sáng 06 tháng 05. Những việc 
khẩn cấp xin liên hệ Anh Phát và Anh 
Hóa. Những công việc mục vụ khẩn 
cấp cho người bệnh, người già xin liên 
lạc quý cha trong vùng. Do sự vắng 
mắt của hai cha, cộng đoàn sẽ không 
có lễ sáng thứ Ba ngày 2.04 và thứ Tư 
ngày 3.04. Các giờ lễ khác vẫn bình 
thường. 

THÔNG BÁO 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……………. 
Tiền Rượu…………………… 
Ủng hộ thuê xe Bus…... 
 
 

$2,670.0 
$1,375.0 

$709.0 
$1,300.0 

$130.0 
$200.0 

  

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. 


