
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 NIỆM          

Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 
Thiên Chúa đi tìm con người vì Thiên Chúa yêu thương con người. Không yêu thương thì 
chẳng việc gì phải đi tìm. Đi tìm tức là có quan tâm. Xa vắng thì nhớ. Thấy khổ vì thương. Vì 
thương, vì yêu nên phải cất bước đi tìm. 
Không phải Thiên Chúa chỉ yêu thương khi con người gặp đau khổ. Thực ra Thiên Chúa đã 
yêu thương con người từ trước, từ khi chưa có con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu 
thương. 
Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì không thể sống đơn độc nên phải có Ba Ngôi. Vì yêu 
thương không chỉ là cho đi nhưng còn là nhận lãnh. Muốn cho đi, phải có đối tượng để nhận 
lãnh. Muốn nhận lãnh cũng đòi phải có người sẵn sàng cho đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên 
Thiên Chúa là Ba Ngôi để có thể cho đi và nhận lãnh. 
Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo nên sự cho đi và nhận lãnh ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa cũng 
đạt đến mức tuyệt hảo. Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì mình có, nên 
Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói: “Ai thấy Thầy 
là xem thấy Cha Thầy, Thầy và Cha là một”. Vì yêu, Chúa con dâng lại cho Chúa tất cả 
những gì mình nhận lãnh. Việc hiến dâng này ta thấy rõ trong thái độ khiêm tốn, tự hạ, vâng 
phục vô biên của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết và 
chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã quả quyết: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của 
người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu”. Và Người đã vì Chúa Cha mà hiến mạng sống. 
Thiên Chúa là tình yêu tuyệt đối… 
Được sinh ra trong tình yêu nên con người phải sống bằng tình yêu. Như thế con người mới 
sống trọn định mệnh đời mình. Như thế con người mới đạt được cùng đích đời mình là sống 
hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY 
The mystery of the most Holy Trinity is a basic doctrine of Faith in Christianity, 
understandable not with our heads but with our hearts. It teaches us that 
there are three distinct Persons in one God, sharing the same Divine Nature, 
co-equal and co-eternal.  Our mind cannot grasp this doctrine which teaches 
that 1+1+1 = 1 and not 3. But we believe in this Mystery because Jesus who 
is God taught it clearly, the Evangelists recorded it, the Fathers of the Church 
tried to explain it and the Councils of Nicaea and Constantinople defined it as 
a dogma of Christian Faith.  

CHÚA NHẬT 10 TN LỄ CHÚA BA NGÔI 
ĐÁP CA:  Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. / Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng /Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh Thần / là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, / xin tôn vinh 
chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

10.06.17 Thứ Bảy,  

11.06.17 Chúa Nhật X TN, CHÚA 
BA NGÔI LỄ TRỌNG 

12.06.17 Thứ Hai, thánh Antôn 
Pađôva, linh mục, lễ nhớ. 

13.06.17 Thứ Ba,  

14.06.17 Thứ Tư,  

15.06.17 Thứ Năm, 

16.06.17 Thứ Sáu,  
17.06.17 Thứ Bảy,  

18.06.17 Chúa Nhật XI TN, LỄ 
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA 
KITÔ 

LƯU Ý: THỨ HAI QUEEN’S 
BIRTHDAY KHÔNG CÓ LỄ 
SÁNG 10.00, CHỈ CÓ LỄ 4.15PM 
CÙNG QUÝ ACE “CỰU TÒNG”. 

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 X TN 

Mới qua đời: 

Maria Mai Thị Cài, Maria Khánh 

Nhân dịp lễ giỗ:  

06/06 Giuse Hạnh; 10/06 Đaminh; 
14/06 Giuse Tuấn; Giuse Thụ. 

 

Đã qua đời:  

Đaminh Giám, Maria Chiến; Gioan 
Kim, Maria, Gioan; Maria, Phêrô, 
Vincent, Tôma; Têrêsa, 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 Chúa ban cho cháu được bền 
đỗ 

 Xin cho gia đình bình an con cái giữ 
đạo nên 

 Xin ơn bình an và chữa lành 

 Cầu nguyện cho quê hương Việt 
nam 

 Cầu nguyện cho con trai đi camping 
được bằng an và ngày càng yêu 
thương bố mẹ hơn. 

 Cầu nguyện cho nhóm đi Sydney 
được an toàn, bình an. 

 
 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 TNTT  
Chúc mừng các em TNTT trong ngày 
mừng bổn mạng. Chúc các em một ngày 
nhiều niềm vui và hồng ân, đặc biết chúc 
các anh chị huynh trưởng luôn nhiệt tình 
và hăng say phục vụ Chúa và hướng dẫn 
các em. 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNGQUÝ 
ANH CHỊ EM TTVTT  
Kính chúc anh chị em TTV TT luôn 
tốt lành thánh thiện, hy sinh phục vụ 
Chúa, phục vụ công đoàn trong công 
tác trao ban Chúa Thánh Thể cho mọi 
người. 
HỘI NGỘ GIỚI TRẺ @ ST MARGA-
RET MARY’S NGÀY 08-07-17 
Thân mời tất cả quý bạn trẻ đến tham gia 
ngày hội ngộ giới trẻ lần hai. Để tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các bạn trẻ tham 
gia, Trung Tâm sẽ hỗ trợ xe bus cho các 
em, vì vậy xin tất cả liên lạc ghi danh 
cùng ban tổ chức càng sớm càng tốt. 
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 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. 
GHI ƠN 
Trong tuần qua, cộng đoàn có nhận được 
$8,000 đóng góp để xây dựng Trung Tâm. 
Xin Chúa ghi công và ân thưởng. 

THÔNG BÁO 

 

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

$3,265.0 
$1,889.0 

$725.0 
$1,300.0 

 

  

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 

 
Thứ bảy 17.06, là thứ bảy trong 
tuần có ngày 13 của tháng này. Vì 
vậy, sẽ có giờ cầu nguyện và 
thánh lễ nối dài lời kinh 100 năm 
Fatima vào lúc 3.00pm. Rất mong 
con cái Mẹ gần xa thu xếp thời 
gian về cầu nguyện. Và cũng xin 
ghi nhớ những ngày thứ bảy đặc 
biệt khác của các tháng (15/07; 
19.08; 16.09 và 14.10 ) xin cám 
ơn cộng đoàn. 

 
 

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. 


