CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HOAN-THIỆN

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.
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
************
LIVING WORDS
On this Good Shepherd Sunday and World Day of Prayer for Vocations, the Church reminds
us of our call to become good shepherds of God’s flock and good sheep of His parishes and
invites us to pray for vocations to the priesthood, the diaconate and the consecrated life. Both
the Old and New Testaments use the image of a Shepherd and His flock to describe the unique
relationship of God with Israel and of the Christ with Christians. The first reading is taken
from St. Peter’s first sermon, given on the day of Pentecost. He reminds his Jewish listeners
that they have crucified their true Shepherd. Hence, they need to receive the forgiveness of
their sin by getting baptized in the name of Jesus and acknowledging the risen Jesus as their
Lord and Savior, as Jesus had commanded. The Responsorial Psalm (Ps 23), introduces Yahweh as the Good Shepherd of Israel Who cares for us, His sheep, providing for our
needs. In the second reading, Peter encourages the suffering Christians to follow in the footsteps of their Good Shepherd, Jesus, the “suffering servant,” realizing the truth that Jesus’
suffering and death have enabled them to become more fully the children of God. In today’s
Gospel, two brief parables show us Jesus, the first as our unique gateway to eternal salvation
("sheep gate") and the second as a selfless, caring “shepherd” who provides his sheep protection and life itself. Besides guiding his flock to Eternal Life as the Good Shepherd, Jesus is
himself the gateway to Eternal Life.
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CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết
chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.
ĐÁP CA:

SUY NIỆM

Cửa có hai công dụng. Để đóng vào và để mở ra. Có những cánh cửa như cửa tù ngục để
giam kín phạm nhân. Có những cánh cửa giam hãm, bưng bít con người không cho thông
giao với thế giới bên ngoài… Có những cánh cửa mở ra đón gió mát, đón khí trong lành,
đón ánh sáng mặt trời tươi vui. Có những cánh cửa mở ra những chân trời xa tắp, khơi lên
trong tâm hồn mơ ước cao xa. Có những cánh cửa mở ra đón nhận anh em trong tình
huynh đệ thân mến…
Hôm nay, Chúa Kitô nói: “Ta là cửa chuồng chiên”, Người đã tự nhận mình là cánh cửa.
Chúa Giêsu là cánh cửa không phải để đóng kín giam hãm đàn chiên. Nhưng là cánh cửa
mở ra.
Chúa Giêsu là cánh cửa mở ra những chân trời vô tận. Khi mở cánh cửa vào thế giới thần
linh, Chúa Giêsu đã đẩy lùi ranh giới của thế giới vật chất đến vô hạn. Khi mở cánh cửa
vào thế giới thần linh, Chúa Giêsu đã chắp cánh cho ước mơ của con người. Khi mở cửa
và thế giới thần linh, Chúa Giêsu đã giải phóng con người khỏi cảnh ngộ nô lệ vật chất hư
hèn, nâng con người lên cuộc sống tự do của con Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là cánh cửa mở ra suối nguồn sự sống
Chúa Giêsu đã bước vào thế giới kẻ chết để chiến đấu chống lại thần chết. Người đã chiến
thắng. Và khi Người mở cửa mộ bước ra, Người đã mở cánh cửa dẫn vào một cuộc sống
mới. Cuộc sống mới là một cuộc sống siêu nhiên trong đó con người được nâng lên làm
con Thiên Chúa, được tham dự vào chính sự sống của chúa. Cuộc sống mới là một cuộc
sống hạnh phúc vì được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong một tình yêu trọn hảo.
Chính Chúa Giêsu đã biến đổi thân phận con người. Con người sinh ra không phải để
chết, nhưng để sống, sống sung mãn, sống trọn vẹn, sống vĩnh viễn trong suối nguồn sự
sống.
Nhưng để mở ra cho ta những chân trời vô tận của con Thiên Chúa, chúa Giêsu đã chịu
nhận lấy kiếp sống mong manh, phù du, bèo bọt của con người. Để mở ra cho suối nguồn
sự sống, Người đã phải đón nhận cái chết đau đớn. Người chính là vị Mục tử chân chính
đã thí mạng vì đàn chiên.
Chúa Giêsu quả thật là cánh cửa mở ra cho đàn chiên đi đến những chân trời xa rộng, đi
đến những đồng cỏ xanh tươi, đi đến những dòng suối trong lành.
Chúa Giêsu quả là vị mục tử tốt lành luôn chăm sóc đoàn chiên, luôn nuôi dưỡng đoàn
chiên bằng những lương thực bổ dưỡng. Chúa Giêsu đã đến cho ta được sống và được
sống dồi dào.
Đó là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự sống, ta hãy theo sát gót Người. Đó là người mục tử
duy nhất, ta hãy nghe tiếng Người. Hãy đến với Người để Người đưa ta đến những chân
trời xa rộng. Hãy đến với Người để Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục
hồi sự sống. Hãy đến với Người để Người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta.
(Trich suy niệm “CỬA CHUỒNG CHIÊN” CỦA GM NGÔ QUANG KIỆT)

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
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 IV PS
06.05.17 Thứ Bảy,
07.05.17 Chúa Nhật CHÚA CHIÊN
LÀNH. CN 4 PS
08.05.17 Thứ Hai,
09.05.17 Thứ Ba,
10.05.17 Thứ Tư,
11.05.17 Thứ Năm,
12.05.17 Thứ Sáu,
13.05.17 Thứ Bảy, LỄ ĐỨC MẸ
FATIMA, KỶ NIỆM 100 NĂM
14.05.17 Chúa Nhật V PS
Lưu ý: Thứ bảy 13/05 không có giờ
hành hương kính Đức Mẹ

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

Mới qua đời:
Linh hồn Maria

Nhân dịp lễ giỗ:
02-05 Antôn cùng ông bà nội ngoại;
06-05 Ximon Phùng A, Maria Hộ.
07/05 Đinh Thị Cậy; 12-05 Gioan
Kim; 28-05 Maria; Giỗ 1 năm Vincent
Justin; giỗ 1 năm Giuse Việt và Giuse
Nội
Đã qua đời:
Anna, matta; Joseph, Michael, John,
Theresa, 2 Maria; Maria Áo; 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 ơn bằng an
 Xin bình an cho chị và cháu và xin
vâng theo ý Chúa
 Tạ ơn Chúa vì có việc làm, xin cho
con đi làm ăn xa được bình an.
 Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng
Philip
 Xin bình an cho gia đình khi đi xa
 Xin cho Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp

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

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.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

THÔNG BÁO
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.

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
Vincent Liêm’s Flemington
Thứ Bảy 28.10 & 04.11

MOTHER’S DAY 2017
2.
Nhân ngày Mother’s Day, nguyện
xin Thiên Chúa ban ơn lành trên tất
***
cả các bà mẹ, đặc biệt quý bà mẹ
trong cộng đoàn được nhiều ơn
lành hồn xác, được khỏe mạnh và
thánh đức để chăm lo cho gia đình
và con cái. Xin quý bà mẹ có con
em tham gia TNTT tham dự thánh BÍ TÍCH THANH TẨY
lễ 12.30 Chúa Nhật 14-05-2017, để
Xin quý phụ huynh nộp đơn
con em mình được tặng quà và tỏ
một tuần trước Thứ Bảy cuối
lòng hiếu thảo.
cùng của mỗi tháng.
THÊM SỨC 10.00AM CN 14-05
Chúc mừng gia đình cùng tất cả các
em được lãnh nhận bí tích thêm sức
vào Chúa Nhật 14-05. Nguyện xin
Chúa Thánh Thần luôn ban ân sủng
đầy tràn cho từng em và từng gia
đình.

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
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN

GHI ƠN
Tuần qua cộng đoàn có nhận được
tiền ủng hộ xây dựng trung tâm là
$500. Xin Chúa ghi công và ân
thưởng.

Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Thức ăn XDTT…………….
Kinh Thánh…...……………
Thanh Tẩy…………….…...

$3,160.0
$1,815.0
$936.0
$1,500.0
$40.0
$450.0

