CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THỐNG MỪNG THÁNH
BỔN MẠNG TÔMA TRẦN VĂN THIỆN 17.09

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HOAN-THIỆN

Mời cộng đoàn thu xếp thời gian tham gia các công việc chuẩn bị về phần xác
cũng như phần hồn cho ngày mừng Thánh bổn mạng và gây quỹ năm nay.
1.
TĨNH TÂM: Cộng đoàn sẽ có tam nhật mừng Thánh bổn mạng vào lúc
7.00pm các ngày 14,15,16 tháng 9. Riêng tối Thứ Sáu 15.09 sẽ có nghi
thức sám hối và hòa giải theo nghi thức hai. Rất mong cộng đoàn đến
lãnh nhận ơn giao hòa trong ngày đặc biệt này.
2.
GÂY QUỸ: Ngày Chúa Nhật 17.09 sau thánh lễ mừng Thánh Bổn Mạng
sẽ có BBQ gây quỹ + văn nghệ + xổ số. Xin cộng đoàn đóng góp trong
khả năng về công về của.
Từ tuần này, cộng đoàn sẽ phát phiếu dâng cúng và phiếu cho vay để
tăng số tiền cho đủ sáu triệu, xin cộng đoàn lấy phiếu và điền theo khả
năng của mình.

Website: www.congdoanhoanthien.org.au

*******

FATHERS DAY 2017
Fatherhood calls for many challenges and hardships, which every dad bears with pride and happiness. Your dad has been your first friend who has
always been with you, no matter what. He is the one
person who has bestowed you with unconditional
love and care, without asking for anything in return.
When it comes to the relationship you share with
your father, there are absolutely no strings attached.
He may not show, but he is always there for you,
with his unwavering support and assistance. How
often do you take out time to whisper a silent prayer
to God for the health and happiness of this special
person in your life? Most of you would prefer not to
answer the above question. This Father's Day, take it
as an opportunity to seek blessings for your father,
with a special prayer of gratitude.
God our Father, We give you thanks and praise for fathers young and old.
We pray for young fathers, newly embracing their vocation; May they find courage
and perseverance to balance work, family and faith in joy and sacrifice.
We pray for our own Fathers around the world whose children are lost or suffering;
May they know that the God of compassion walks with them in their sorrow.
We pray for men who are not fathers but still mentor and guide us with fatherly love
and advice.

225 Hutton Rd. Keysborough—Vic. 3173
Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

ĐÁP CA: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho
chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM

Gm. Jos Ngô Quang Kiệt

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất
thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không
phải cứ buông ra là mất. Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức
không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ
bỏ mình đi, vác thập giá mà theo”.
Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một
cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để
làm người. Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao
giảng Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để
đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go
nhất chính là từ bỏ ý riêng mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Người
phải toát mồ hôi máu. Nhưng Người đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh
Người chết trần trụi trên thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận
cùng. Không còn một chút hơi thở. Không còn một giọt máu. Không còn một
chút danh dự. Không còn gì cả.
Con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã ôm lấy thánh
giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là
thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người. Thánh giá
kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu lầm. Thánh giá bị bỏ rơi.
Thánh giá bị phản bội. Thánh giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá
oan ức. Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm nên nhiều
lần Người đã ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm nên Người đã có lần muốn chối
bỏ. Nhưng rồi Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con
đường.
Nhưng nếu đường của Chúa Giêsu chỉ dừng tại đây thì đó là một con đường bế
tắc. Nếu định mệnh của Chúa Giêsu kết thúc tại Núi Sọ thì đó là một định
mệnh diệt vong. Không! con đường của Chúa còn là con đường phục sinh. Định
mệnh của Chúa là một định mệnh vinh quang.
Con đường thánh giá là con đường dẫn đến phục sinh. Con đường từ bỏ
là con đường dẫn tới vinh quang. Phải qua sự chết mới đến sự sống. Phải qua
tủi nhục mới đến vinh quang. Phải qua gian khổ mới đến hạnh phúc.
“Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng
sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.
Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn,
hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai.
Mất đời này để được đời sau. Mất phàm tục để được thần thiêng. Mất tạm bợ
để được vĩnh cửu. Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân lý
này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận
lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi
được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

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: Tr ước và sau thánh
lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn trước.

LỊCH P.V TUẦN XXII TN
02.09.17 Thứ Bảy,
03.09.17 Chúa Nhật XXII TN,
FATHERS DAY.
04.09.17 Thứ Hai,
05.09.17 Thứ Ba,
06.08.17 Thứ Tư,
07.08.17 Thứ Năm,
08.09.17 Thứ Sáu, Sinh nhật Đức Maria. Lễ kính
09.09.17 Thứ Bảy,
10.09.17 Chúa Nhật XXIII TN,

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới qua đời: Madalêna Nguyễn Thị
Thương; Gioan Nghĩa; Giuse Thịnh; Maria Khuyết và Maria; Têrêsa Vi.
Nhân dịp lễ giỗ:
28.08 Gioan và Maria; 31.08 Maria và
Micae; Maria, Micae Năm và Annê
Phượng; Giuse; Phanxicô, Maria và Catarina;
Đã qua đời:
Giuse; Phêrô Long; Giuse Hịch; Antôn,
Giuse và Maria; Đaminh Thống; G.B Thi;
Giuse và Maria; Phaolô, Đaminh; Maria
vui và Phêrô; Micae Lịch, Maria Vui, Gioan Viễn và Maria Quê; Phaolô Ngọc,
Phêrô Cầm; Phêrô Tươi; các linh hồn, các
thai nhi, linh hồn tiên nhân, các linh hồn
không người nhớ đến, cùng tất cả các linh
hồn.
Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp vì
đã được bình an.
 Tạ ơn và xin được như ý
 Xin ơn chữa lành cho vợ
 Xin cho một gia đình thành viên ca
đoàn Têrêsa được Visa ở lại Úc.
 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
mừng thánh bổn mạng Tôma Thiện và
xin cho mọi người mở lòng quảng đại
cùng nhau xây dựng Trung Tâm được
mau chóng thuận lợi.

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

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.

THÔNG BÁO
TRI ÂN QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU
TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE
Trong tâm tình biết ơn “CHA” xin cộng
đoàn rộng tay hưởng ứng lời mời gọi của
tổng giáo phận trong việc đóng góp giúp
QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU CỦA GIÁO
PHẬN. Năm trước, chúng ta đã đóng góp
$6,585 cho quỹ này. Vậy xin cộng đoàn
tiếp tục việc làm thiết thực và ý nghĩa
hàng năm của Tồng Giáo Phận. Xin quý
ông bà và anh chị em nhận phong bì ở
cuối nhà thờ, mang về và đóng góp phần
mình. Chúng ta sẽ thu lại vào các thánh lễ
cuối tuần FATHER’S DAY

HAPPY
FATHER’S DAY
Lạy Chúa, chúng con chúc tụng và
cảm tạ Chúa cho tất cả những
người cha của chúng con, trẻ cũng
như già.
Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho
tất cả trong ngày chúng con nhớ ơn
sinh thành của Cha. Xin cho quý
ông bố luôn can đảm sống yêu
thương, lo lắng cho gia đình, vợ con
bằng tình thương bao la, quảng đại
của Chúa là người CHA hoàn hảo
của chúng con. Happy Fathers Day.

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ
TÒNG 5.00PM, NGÀY 09.09.2017
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lớp
dự tòng khóa 2017 sẽ được khai giảng vào
lúc 5.00pm ngày 09.09.2017 và kết thúc
vào Phục Sinh 2018. Kính mong quý ông
bà anh chị em giới thiệu đến những ai ước Xin quý phụ huynh nộp đơn
ao tìm hiểu và gia nhập đạo công giáo.
một tuần trước Thứ Bảy cuối
Mọi chi tiết xin liên hệ anh Thế qua điện
cùng của mỗi tháng.
thoại: 0421 878 430. hoặc hai cho tuyên
úy.

BÍ TÍCH THANH TẨY

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển

Email: tuyenc77@gmail.com
HỌP THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA
Đt: 0488 639 735
4.00 THỨ BẢY 9.9.2017
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường
Để chuẩn bị mừng bổn mạng TTVLC,
john04051976@gmail.com
kính mời quý anh chị em TTVLC tham dự
Đt: 0421 134 027
buổi họp tại nhà nguyện vào lúc 4.00pm
Chủ
tịch
CĐ:
Antôn Trương Tấn Phát
ngày 9.9.2017. Nếu cần biết thêm chi tiết,
Đt:
0432 777 500
xin liên hệ chị Anê Phạm Ngọc Ánh qua
số Đt: 0413 428 203

WORKING BEES 09.09.2017
Để khuân viên nhà thờ được sạch đẹp
trong ngày truyền thống, xin cộng đoàn
tham gia working bees vào thứ bảy 09.09
thật đông đủ. Xin có mặt trước 10.00Am

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN

Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Thức ăn XDTT………………
Đám tang……………………..
DCXDTT..……………………..
Cho vay XDTT………………
Chỗ an vị …………………...

$4,655.0
$1,603.0
$1,095.0
$1,100.0
$500.0
$65,800.0
$20,000.0
$37,300.0

