
GIÁO LÝ HÔN NHÂN ĐỢT ĐẦU TIÊN TẠI 
TRUNG TÂM CÔNG GIÁO HOAN THIỆN 

 

Thứ Bảy 24/06/17  
9:30am – 9:45am   Khai mạc  
9:45am – 11:00am   Bí tích Hôn Phối  
11:00am – 11:15am   Nghỉ giải lao  
11:15am – 12:15pm   Bí tích Hôn Phối  
12:15pm – 1:15pm   Ăn trưa  
1:15pm – 2:45pm  Quân bình hai mối liên hệ trong đời sống gia 

đình   
2:45pm – 3:00pm   Nghỉ giải lao  
3:00pm – 4:15pm  Hướng dẫn con vào đời  
4:15pm – 5:30pm  Sự yêu thương cha mẹ dành cho con cái. 
5:30pm    Kết thúc ngày thứ nhất 
 

Thứ Bảy 01/07/17 
9:30am – 11:00am  Linh đạo trong đời sống Hôn Nhân  
11:00am – 11:15am   Nghỉ giải lao  
11:15am – 12:30pm   Sinh lý trong đời sống Hôn Nhân  
12:30pm – 1:30pm   Ăn trưa  
1:30pm – 2:45pm  Chia sẻ kinh nghiệm trong đời sống gia đình  
2:45pm – 3:00pm  Nghỉ giải lao 
3:00pm – 4:30pm   Bí quyết sống hạnh phúc  
4:30pm – 4:45pm   Nghỉ giải lao  
4:45pm – 5:30pm  Cha Tuyển ban phúc lành và trao chứng chỉ 
5:30pm Khóa học kết thúc 
Lần đầu tiên Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện cùng với BĐHMV người việt 
công giáo tại tổng giáo phận Melbourne tổ chức khóa giáo lý hôn nhân vào 
hai ngày Thứ Bảy 24-06 và 01-07. Kính mời quý anh chị em đăng ký nơi hai 
cha tuyên úy; cha Quảng: 0412 560 445; quangsdb@yahoo.com và Anh Trúc: 
0418 926 986; trucnguyen58@gmail.com.  
Lệ phí $120 / 1 người và phải theo học đủ hai ngày mới được nhận giấy chứng 
chỉ đã hoàn thành việc chuẩn bị hôn phối.  

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
ĐÁP CA: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.  

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 

SUY NIỆM 
Chúa Thăng Thiên hay Chúa Lên Trời là niềm tin của mọi người công giáo nói riêng và những 
người tin vào Đức Kitô nói chung. Tuy vậy, “lên trời” có phải Giáo Hội khẳng định Thiên 
Đàng là ở trên trời? Câu trả lời đúng nhất phải là “không biết.” Có thể Thiên Đàng ở trên trời, 
nhưng thiên đàng cũng có thể ở trong lòng ta. Đúng nhất vẫn là Thiên đàng không phải một 
nơi xây dựng bằng vật chất như chúng ta có thể tưởng tượng. 
Gần đây trên facebook, nhiều người chia sẻ một bài viết rằng, khoa học đã tìm thấy Thiên 
Đàng và Hỏa Ngục. Theo bài báo này, Kính Viễn Vọng của NASA Mỹ đã tình cờ chụp được 
một vương quốc trên trời cách chúng ta nhiều nghìn năm ánh sáng; các nhà khoa học nước 
Nga thì tìm thấy hỏa ngục trong lòng đất nhờ việc khoan rất sâu vào lòng đất. Họ tin rằng, 
những tư liêu bí mật này không được công bố vì sợ cả thế giới sẽ tin vào các tôn giáo. 
Thiết nghĩ, một người công giáo có niềm tin chân thật sẽ không tin những bài báo như thế. 
Đây là một cám dỗ hết sức tinh tế mà tất cả chúng ta luôn phải đối đầu. Chúng ta phải xin 
Chúa ban ơn trợ giúp niềm tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng, tin không phản lại khoa học 
nhưng chân lý niềm tin không luôn luôn phải được chứng minh bằng khoa học. Cám ơn Đức 
Giao Hoàng Beneđictô XVI đã dạy chúng ta rằng: “Chúa Thăng Thiên” nghĩa là Ngài không 
còn chỉ hiện diện ở một nơi nhất định, như lúc Ngài còn sống trong trần gian. Bây giờ nhờ 
quyền năng của Thánh Thần, Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và tất cả có thể kinh nghiệm 
Ngài. (Xin xem thêm phần trích tiếng anh sau đây) 

 

LINGVING WORDS 
Christ, the reason for our joy 
Pope Emeritus Benedict XVI leaves us with a consoling image of the Risen Lord who never 
leaves us. In his book “Jesus of Nazareth – Holy Week: From the Entrance into Jerusalem to 
the Resurrection” (Ignatius Press, San Francisco, USA, 2011), Benedict writes (pp. 284-285): 
Because Jesus is with the Father, he has not gone away but remains close to us. Now he is no 
longer in one particular place in the world as he had been before the “Ascension”: now, 
through his power over space, he is present and accessible to all – throughout history and in 
every place. There is a very beautiful story in the Gospel (Mk 6:45–52 and parallel passages) 
where Jesus anticipates this kind of closeness during his earthly life and so makes it easier for 
us to understand. 
After the multiplication of the loaves, the Lord makes the disciples get into the boat and go 
before him to Bethsaida on the opposite shore, while he himself dismisses the people. He then 
goes “up on the mountain” to pray. So the disciples are alone in the boat. There is a headwind, 
and the lake is turbulent. They are threatened by the power of the waves and the storm. The 
Lord seems to be far away in prayer on his mountain. But because he is with the Father, he 
sees them. And because he sees them, he comes to them across the water; he gets into the boat 
with them and makes it possible for them to continue to their destination. 
This is an image for the time of the Church—intended also for us. The Lord is “on the moun-
tain” of the Father. Therefore he sees us. Therefore he can get into the boat of our life at any 

moment. Therefore we can always call on him; we can always be certain that he sees and 

hears us. In our own day, too, the boat of the Church travels against the headwind of history 
through the turbulent ocean of time. Often it looks as if it is bound to sink. But the Lord is 

there, and he comes at the right moment. “I go away, and I will come to you” – that is the es-

sence of Christian trust, the reason for our joy. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

27.05.17 Thứ Bảy,  

28.05.17 Chúa Nhật VII PS LỄ 
CHÚA THĂNG THIÊN 

29.05.17 Thứ Hai, 

30.05.17 Thứ Ba,  

31.05.17 Thứ Tư, Đức Mẹ đi viếng bà 
Elisabeth 

01.06.17 Thứ Năm, 

02.06.17 Thứ Sáu, Thánh Philipphê 
Nêri Linh Mục, Lễ Nhớ 

03.06.17 Thứ Bảy, Lễ Vọng Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống 

04.06.17 Chúa Nhật LỄ CHÚA 
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

 

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 VII PS 

Mới qua đời: 

Phêrô mới qua đời ở VN; Maria 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

24.05 Maria; 26.05 Phêrô Chức; 19.06 
Phaolô Đền; 28-05 Maria Thắm Giỗ 
100 ngày; 28.05 Hirônimô Sung và 
Maria Hoa; Giỗ mãn tang Giuse Trần 
Văn Dũng 

 

Đã qua đời:  

Phaolô Các, Maria Yến, Rosa Hoa; 
Anthony Trương; Têrêsa, Giuse, ông 
bà 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 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria 

 Tạ ơn Vì đã được bình an 

 Tạ ơn vì con trai đã có việc làm 

 Xin bình an cho gia đình 

 

 
 Xin Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp 

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

 Xin Chúa chúc lành cho việc chuẩn 
bị xây dựng nhà thờ mới được mau 
mắn và thuận lợi 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
XÓM GIÁO MICAE HY 
Chúc mừng quý anh chị em trong ngày 
mừng bổn mạng. Xin thánh nhân 
chuyển cầu để xóm giáo ngày càng lớn 
mạnh trong tin yêu và phục vu. 
HỌP MẶT CÁC CA ĐOÀN 
BTV đặc trách các ca đoàn xin thân 
mời tất cả các thành viên của 4 
ca đoàn  ( CĐ Têrêsa , CĐ Tình Mẹ , 
CĐ Giới trẻ và CĐ Thánh Linh ) đến 
tham dự ngày họp mặt và sinh hoạt 
chung. Thứ hai 12/6 ( Queen's Birth-
day ) từ 10g sáng tới 2g chiều tại TT 
Hoan Thiện . Sẽ có Cha Giuse Trần 
Ngọc Tân đến cùng đồng hành và chia 
sẻ kinh nghiệm . Mong đuợc gặp tất cả 
ACE .  
HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
CỘNG ĐOÀN 29-05-2017 
Kính mời đại diện các đoàn thể xóm 
giáo cùng tham dự phiên họp mục vụ 
tại nhà xứ vào lúc 7.00pm ngày 29-05-
2017 
HỌP GIÚP LỄ CN 28.05.17 
Xin quý phụ huynh của các em giúp lễ 
vui lòng tham dự buổi họp với con em 
mình sau lễ 12.30 CN 28-05-17 để gặp 
gỡ và lên kế hoạch mới cho đội giúp lễ 
cộng đoàn. 
HỌP THỪA TÁC VIÊN THÁNH 
THỂ 12.30 NGÀY 10.06.17 
Để chuẩn bị cho lễ Mình Máu Thánh 
Chúa bổn mạng thừa tác viên thánh thể 
của cộng đoàn. Kính mời quý anh chị 
em dự ngày họp mặt lúc 12.30 để cùng 
nhau chia sẻ và học hỏi thêm những 
điều cần thiết trong việc phục vụ bàn 
thánh. Cũng mời quý anh chị em ghi 
danh để làm thành viên mới, xin liên 
lạc hai cha tuyên úy. 

THÔNG BÁO 

 

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

$2,600.0 
$1,860.0 

$936.0 
$1,000.0 

$380.0 

  

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 những lời nguyện trong ngày lễ 
100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima 
13.05.2017 được nối dài, Trung 
Tâm Hoan Thiện sẽ có thánh lễ và 
giờ kính Đức Mẹ vào lúc 15.00 các 
ngày thứ bảy trong những tuần có 
ngày 13 của các tháng 6,7,8,9,10. 
Vậy các ngày Thứ bảy  17.06; 
15/07; 19.08; 16.09 và 14.10 sẽ có 
giờ cầu nguyện đặc biệt cùng Mẹ 
Fatima, xin mời con cái Đức Mẹ ở 
khắp nơi đến kính viếng và cầu 
nguyện.  

NỐI DÀI  
100 NĂM FATIMA 

BÍ TÍCH THANH TẨY 

Xin quý phụ huynh nộp đơn 
một tuần trước Thứ Bảy cuối 
cùng của mỗi tháng. 


