
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.  

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 NIỄM             

Thomas Hermon, một phi công tài giỏi người Mỹ. Anh được sai đi ném bom vùng 
nhiệt đới nước Brasil, trong trận thế chiến lần thứ II. Máy bay trục trặc, anh nhảy dù 
ra ngoài thoát nạn. Anh rơi xuống khu rừng rậm đầy gai góc và thú dữ. Anh phải xoay 
sở hơn một tháng trời mới ra khỏi khu rừng, tìm đường về nhà. Khi được hỏi làm thế 
nào anh thoát nạn? Anh trả lời: 
            – Tôi thoát nạn là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Qua bí tích thêm sức tôi đã lãnh 
nhận ơn Chúa Thánh Thần. Tôi xin Ngài hướng dẫn, dìu dắt tôi về nhà bình an. 
            Như Thomas Harmon, chúng ta cũng đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua 
bí tích Thêm Sức. Hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn dìu dắt ta, ban 
dồi dào ơn cho ta. 
            Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc chúng ta nhớ lại biến cố Chúa hiện 
xuống với các tông đồ trong nhà tiệc ly cách đây hơn 2000 năm. Cách đây 10, 20, 30 
… năm, Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống với mỗi người qua bí tích Thêm Sức. 
Việc làm đó của mỗi người không phải đã xong, hay đã xưa rồi, mà còn cần làm sống 
lại ơn Chúa Thánh Thần mãi trong đời.        
            Như Harmon, mỗi người chúng ta đang lúng túng trong rừng rậm trần gian, 
không biết đường nào đem lại ơn cứu thoát. Chúa Thánh Thần là ánh sáng giữa tối 
tăm, là Đấng an ủi lúc âu sầu, là chốn nghỉ ngơi trong lao nhọc, là cơn gió mát trong 
nóng bức, là sự sấm áp trong giá lạnh, là sức mạnh cho tâm hồn yếu đuối, là chân lý 
cho kẻ lầm đường lạc bước. 
            Dù mỗi người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức rồi, nhung trong thánh lễ hôm 
nay, và trong những cơn gian nan thử thách, hãy cầu khẩn cùng Ngài, xin Ngài ban 
cho chúng ta những ơn cần thiết. 

Trích suy niệm của Lm Tôma Nguyễn Hoàng Phượng 
LIVING WORDS 

The Christian Pentecost: Pentecost marks the end and the goal of the Easter season.  For 
Christians, it is a memorial of the day the Holy Spirit descended on the apostles and the Virgin 
Mary in the form of fiery tongues, an event that took place fifty days after the Resurrection of 
Jesus.  The Paschal mystery -- the Passion, the Death, the Resurrection, and the Ascension of 
Jesus -- culminates in the sending of the Holy Spirit by the Father (at the request of His Son), 
on Jesus' disciples. The feast also commemorates the official inauguration of the Christian 
Church by the apostolic preaching of St. Peter, which resulted in the conversion of 3000 Jews 
to the Christian Faith.  Pentecost is, thus, the official birthday of the Church. Today’s Scrip-
ture readings remind us that Pentecost is an event of both the past and the present.  The main 
theme of today’s readings is that the gift of the Holy Spirit is something to be shared with oth-
ers.  In other words, the readings remind us that the gift of the Holy Spirit moves its recipients 
to action and inspires them to share this gift with others.  

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
ĐÁP CA: Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được 
nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

03.06.17 Thứ Bảy, Lễ Vọng Chúa 
Thánh Thần Hiện Xuống 

04.06.17 Chúa Nhật LỄ CHÚA 
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

05.06.17 Thứ Hai, thánh Bônifatiô, 
giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 

06.06.17 Thứ Ba,  

07.06.17 Thứ Tư,  

08.06.17 Thứ Năm, 

09.06.17 Thứ Sáu,  
10.06.17 Thứ Bảy,  

11.06.17 Chúa Nhật X TN, CHÚA 
BA NGÔI LỄ TRỌNG 

 

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 IX TN 

Mới qua đời: 

Nhân dịp lễ giỗ:  

02/06 Giỗ Maria Phượng, Phêrô 
Thanh; 04/06 Maria; 04/06giỗ 100 
ngày linh hồn Maria; 07/06 Phêrô 
Sang; Đaminh, Maria Nụ;  

 

Đã qua đời:  

Giuse Dũng; Maria; 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 và xin bình an 

 Xin đi đường bình an 

 Xin đi nghỉ được bình an 

 Xin cho cháu đi học xa được bình an 

 Xin cho con trai ngoan giữ đạo tốt. 

 Cầu cho linh hồn vị ân nhân đã hiến 
tặng bộ phận cơ thể 

 Cầu nguyện cho thủ tục Visa được 
tốt đẹp như ý Chúa 

 Cầu xin cho một người thân được 
thoát khỏi cạm bẫy tiền bạc và thế 
gian 

 
 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 CA 
ĐOÀN THÁNH LINH 
Chúc mừng quý anh chị em ca đoàn 
Thánh Linh trong ngày mừng bổn mạng. 
Xin chúa Thánh Thần ban tràn đây hồng 
ân, đặc biệt ơn yêu thương và hy sinh 
phục vụ xuống trên từng thành viên của ca 
đoàn. 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM 
GIÁO PHAOLÔ HẠNH 
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 thuộc 
Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện, đến 
tham dự ngày họp mặt và sinh hoạt chung. 
Thứ hai 12/6 ( Queen's Birthday ) 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 THỪA TÁC VIÊN THÁNH 
THỂ NGÀY 10.06.17 @ 12.30  
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. 
HỌP MẶT TÂN TÒNG 12/6 @ 4.00PM 
Kính mời quý anh chị em tân tòng đã học 
các khoá tại Trung Tâm Công Giáo Hoan 
Thiện về tham dự thánh lễ họp mặt đầu 
tiên tại Cộng đoàn Hoan Thiện lúc 4.00pm 
ngày Queen’s Birthday 12/06. Hy vọng 
anh chị em hiện diện đông đủ để chúng ta 
chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống đời 
Kitô Hữu. 

THÔNG BÁO 

 

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

$3,235.0 
$1,604.0 

$902.0 
$1,350.0 
$2,000.0 

  

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. 


