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

 

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.  

********************** 
LIVING WORDS 

 
“Do not be afraid. For everything that is now covered will be uncovered, and every-
thing now hidden will be made clear.” 

When scripture uses the term fear, it tends to fall into one of two meanings. When 
used in the context of ‘do not be afraid’ or ‘fear not’, it is a command to not be daunt-
ed by the woes and trials that the world imposes. The other use tends to be a com-
mand that we should fear God. In this context, the word does not mean to be fright-
ened of God but rather to show proper reverence. To fear God is to stand in wonder 
and awe rather than to cower and hide. So, fear God, but do not be afraid! 

One of the messages of Jesus to his disciples and, through him, of Matthew to the 
original community, is to have courage and to have pride in their belief. No matter 
what threat or persecution they are to endure, the command is to proclaim the mes-
sage of Jesus from the house-tops. They are to be proud of what they believe and be 
prepared to share it with others. In a world today that is not always open to the mes-
sage of Jesus, we too are called to be proud of what we believe and not whisper it in 
the darkness. 
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SUY NIỆM          

 
 “Anh em đừng sợ!” 

Dường như ai cũng kinh nghiệm được rằng con đường theo Chúa không luôn luôn 
thênh thang rộng mở, hoa hồng trải khắp lối. Khi suy gẫm câu nói “anh em đừng 
sợ” của Chúa Giê-su, ta thấy những điều sau: 

“Anh em đừng sợ” gợi cho ta một cảm giác ‘chông gai khó khăn đang mọc lên 
chờ đợi ta, thử thách ta và cản lối ta trên con đường theo Chúa’. Đã có bao người 
ngã quỵ hay chán nản thất vọng vào Chúa vì những thách đố của cuộc đời. Trong 
kinh thánh chẳng có trang nào Thiên Chúa hứa theo Ngài thì người ta sẽ không 
gặp những khó khăn thử thách cả. Mọi người đều nằm trên vòng bánh xe lăn của 
cuộc đời, có khi lên đỉnh, có khi lộn nhào xuống đáy như người ta vẫn hay nói 
“lên voi xuống chó.’’ Có thể nói ngôn sứ Giê-rê-mi-a, mệnh danh người tôi trung 
đau khổ đã kinh nghiệm điều này hơn ai hết. Cuộc đời của ông là chuỗi ngày đau 
khổ. Khổ đến độ ông trách Chúa tại sao không để ông chết từ trong bụng mẹ. Rồi 
cũng chính lúc ông yếu đuối nhất và gặp khó khăn nhất là lúc ông cảm nghiệm 
được sức mạnh, sự gần gũi với Chúa nhất, “ĐỨC CHÚA hằng ở bên con, như 
một trang chiến sĩ oai hùng.” Hơn nữa ông còn cảm được sự ngọt ngào bên Chúa 
khi ông tâm sự, “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến 
rũ”. 

  Thì ra lời Chúa Giê-su, “anh em đừng sợ” cũng cho chúng ta thấy đó là một lời 
trấn an của Thiên Chúa và cũng là một lời hứa của Ngài cho chúng ta. Ta có thể 
diễn giải như thế này Ngài muốn nói với chúng ta “anh em đừng sợ, hãy can đảm 
lên, mạnh mẽ lên trong những lúc khó khăn ngặt nghèo,  vì trong những lúc đó ta 
luôn kề bên các các con”. Đây là một đạo lý vô cùng quan trọng đặc biệt cho 
những ai đang TIN THEO Chúa. Thiên Chúa không hứa Ngài sẽ dẹp hết mọi khó 
khăn trong lộ trình của ta, nhưng Ngài hứa Ngài sẽ luôn đồng hành với chúng ta 
đặc biệt trong những lúc khó khăn ngặt nghèo nhất. Bao vị thánh nhân và ngay cả 
chúng ta ngày hôm nay nữa, chắc hẳn đã từng cảm nghiệm được có một sức mạnh 
siêu nhiên nào đó đến với ta trong những lúc ta gặp gian nan thử thách. Nếu như 
chúng ta trao cuộc đời chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa-trung tâm của vòng xoay 
cuộc đời- Ngài chắc chắn sẽ che chở ta cùng ta vượt qua những khó khăn thử 
thách một cách an toàn. “Anh em đừng sợ!” 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN 
ĐÁP CA:  Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả 
anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

24.06.17 Thứ Bảy, SN Thánh Gioan 
Tẩy Giả lễ trọng 

25.06.17 Chúa Nhật XII TN, 

26.06.17 Thứ Hai,  

27.06.17 Thứ Ba, LỄ MẸ HẰNG CỨU 
GIÚP. LỄ KÍNH 

28.06.17 Thứ Tư, Thánh Irênê, giám 
mục, tử đạo. Lễ nhớ 

29.06.17 Thứ Năm, Thánh Phêrô và 
Phaolô tông đồ. Lễ trọng. 

30.06.17 Thứ Sáu,  
01.07.17 Thứ Bảy,  

02.07.17 Chúa Nhật XIII TN,  

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 XII TN 

Mới qua đời: 

Quách thị Kim Dao qua đời tại Ade-
laide 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

18.06 giỗ Giuse; 21.06 Phêrô Vân; 
23.06 Phêrô và cha mẹ hai bên; 25.06 
Agata Trảo Thị Nhan; 26.06 Isave 
Lành giỗ 2 năm; 28.06 giỗ 2 năm 
Giuse Lơ; 01.07 giỗ 3 năm Mátta 
Nguyễn Thị Hòa; hiỗ 3 năm Maria Âu; 
Phaolô và Maria 

 

Đã qua đời:  

Giuse Chính, Maria và Augustinô 

linh hồn các thai nhi, linh hồn tiên 
nhân, các đẳng linh hồn không người 
cầu nguyện, cùng tất cả các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa 40 năm hôn phối, xin 
chúa tiếp tục chúc lành cho gia đình. 

 Xin đi đường 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 

 

 
SÁCH SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Mời cộng đoàn cùng suy niệm Lời 
Chúa với những bài suy niệm của 
linh mục Phêrô Hà Ngọc Đoài. 
Những bài suy niệm này đã hết sức 
quen thuộc với bạn đọc Nguyệt San 
Dân Chúa từ 1990 cho đến nay. Và 
nay được xuất bản thành sách 
“Chúa Nhật Năm A đọc và suy 
niệm.” Ước muốn của tác giả là 
đem lời Chúa đến với anh chị em 
tin hữu khắp nơi, vậy sách sẽ không 
bán, tuy nhiên, với hy vọng sẽ tiếp 
tục gởi đến quý anh chị em hai năm 
B, C của phụng vụ nữa. Vậy nếu 
được xin đóng góp tiền xuất bản 
theo như khả năng của mình. 
 
HỘI NGỘ GIỚI TRẺ @ ST 
MARGARET 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. 
 
GHI ƠN 
Trong tuần qua, cộng đoàn có nhận 
được $500 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…………….. 
2 chỗ an vị………………….. 
Thanh Tẩy…………………… 
Đám Tang + Đám Cưới 
Tiền Rượu + Kinh Thánh 

$2,445.0 
$1,324.0 

$733.0 
$800.0 

$4,000.0 
$350.0 
$700.0 
$280.0 

  

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 

Chủ tịch cộng đoàn: Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

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

 
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 


