
VCYAM VISITS ST. HOAN THIỆN 
Thứ Sáu 20.10 là lần thứ ba các bạn trẻ công giáo Việt Nam của tổng giáo 

phận Melbourne tới sinh hoạt và giúp giới trẻ của Trung Tâm Công Giáo Hoan 

Thiện. Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các bạn trẻ trong cộng 

đoàn. Rất mong các bạn trẻ tích cực tham gia. Chương trình sẽ bắt đầu từ 7.00-

10.00pm tại nhà xứ. 

***** 

LIVING WORDS 
During Jesus’ time, a wedding feast in Palestine 

was a celebration involving almost the whole vil-

lage. It was an occasion for renewing friendship, 

showing generosity, a celebration of the abun-

dance of blessings received. Indeed a festive and 

happy atmosphere prevailed in the entire village. 

Jesus compares the kingdom of God to such a 

happy occasion. A wedding feast prepare by a 

king for his beloved son would certainly be splen-

did. It is, therefore, strange that the invited guests 

refuse to attend the feast. They ignore the king’s 

invitation, preferring to pursue their own plans for 

travel and work. Some even manifest dreadful 

ingratitude by killing the king’s servants. When the invited guests refuse the invi-

tation, the feast is thrown open to everyone who comes by on the road. 

The parable reflects the relationship between God and the Jews, his chosen peo-

ple—those first to receive his invitation—and may be well reflection of our own 

personal relationship with Jesus. He invites us to enjoy his love, to love him 

above all things, and to be faithful to him. But often we ignore his invitation. 

Caught up in our selfish interests, we pay little attention to him. We do not even 

hear the invitation, at time, because we are full of ourselves and God is of little 

importance in our life. As the parable teaches, not to pay attention to God is to 

ignore his invitation to enjoy his love and he part of a rejoicing community. This 

attitude of indifference, insensitivity and selfishness offends God.  

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN 
ĐÁP CA:   Này tôi được ở đền Người / những ngày tháng, những năm dài triền miên. 

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.  

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HOAN-THIỆN 
225 Hutton Rd. Keysborough—Vic. 3173 

Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027  

SUY NIỆM CN 27 TN 
Dụ ngôn Chúa Nhật này, Chúa Giêsu ví nước trời giống như tiệc cưới. Chúa Giêsu sống 
trong văn hóa của người Palestine nên tiệc cưới là biến cố hết sức vui mừng và trọng đại. 
Đây là một sự kiện mà cả làng cùng tham dự. nơi đây bạn bè người thân gặp lại và là dịp 
để người ta tỏ lòng hiếu khách và quảng đại. Vui hơn nữa đây là đám cưới của con trai 
yêu quý của nhà Vua. Vì vậy, Chúa Giêsu đã ví nước trời giống như tiệc cưới của con trai 
yêu quý nhà vua. Tuy nhiên, khó hiểu là những người khách được dự tiệc vui lại chẳng 
quan tâm. Người thi phải làm điều này, kẻ đi làm điều nọ và cứ thế họ toan tính làm ăn 
riêng và cuối cùng từ chối lời mời. 

Đọc dụ ngôn ngày hôm nay, chúng ta thấy có điểm tương đồng với dụ ngôn tuần trước. 
Từ ban đầu có một số người được chọn, được gọi và được mời dự tiệc vui, nhưng họ đã 
không trân quý hồng ân Trời ban này. Và kết quả, những người khác được đem cho 
không cái mà đáng ra chỉ có dân tuyển chọn mới được. 

Nhớ lại bài học tuần trước trong dụ ngôn ông chủ và những người tá điền là vì “lòng 
tham” nên những người tá điền đã đối xử bất công với ông chủ, con ông chủ và cả đây tớ 
của ông, thì trong dụ ngôn hôm nay dạy chúng ta, vì “lòng ích kỷ” chỉ biết lo cho bản thân 
người ta đánh mất cơ hội dự tiệc vui nước trời.  

Một điểm nhỏ trong dụ ngôn làm ta không khỏi thắc mắc, tại sao ông chủ đã mời hết 
mọi người nhưng lại bắt một người không mang áo tiệc cưới. Đức giám mục 
Giuse Kiệt giải thích như sau:  

Tình yêu Thiên Chúa tha thiết nhưng vẫn tôn trọng tự do. Trước lời mời gọi của 
Thiên Chúa, tôi có thể nhận lời hoặc chối từ. Khi dọn tiệc, Chúa mong tôi tới dự. 
Khi mở rộng cửa trời, Chúa mong tôi bước vào. Khi mời gọi, Chúa mong tôi trả lời. 
Khi bày tỏ tình yêu, Chúa mong tôi đền đáp. Tuy nhiên, nhận lời đền đáp đòi phải có 
điều kiện. Đến dự tiệc cưới phải mặc áo cưới. 

Mặc áo cưới là mặc lấy nhân phẩm. Được mời vào dự tiệc cưới Con Vua, tôi không còn là 
phường rác rưởi của xã hội nữa. Tôi đã được Chúa trân trọng. Nâng lên hàng thượng khách, là 
khách mời của Vua. Mặc áo cưới ở đây là tự trọng, cư xử như người tự do. Chúa đã phục hồi 
nhân phẩm cho tôi, tôi phải trân trọng giữ gìn. 

Mặc áo cưới là mặc lấy tình yêu. Vì yêu thương Chúa đã mời tôi vào chung hưởng hạnh phúc 
với Người trong tiệc cưới. Đáp lại, tôi phải có tình yêu mến đối với Người. Tình yêu đáp đền 
tình yêu. Mặc áo cưới là trân trọng tình yêu của Chúa, là muốn đáp lại tình yêu của Chúa. 

Mặc áo cưới là mặc lấy Chúa Kitô (x. Gl 3,27). Được ơn cứu độ, ta trở thành em Chúa Kitô, vì 
thế ta phải noi gương Người mặc lấy tâm tình người con được Cha yêu thương và biết lấy tâm 
tình hiếu thảo đáp lại tình Cha. Mặc lấy Chúa Kitô cũng là mặc lấy con người mới là hình ảnh 
của Thiên Chúa công chính và thánh thiện (x. Ep 4,24). 

Thiên Chúa yêu thương mời gọi ta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đáp lại, ta phải đổi mới 
đời sống cho phù hợp với Nước Chúa, với tình yêu của Chúa và với địa vị mới của ta. 

Tuy nhiên, theo chú giải Kinh Thánh: Khi nói đến nước trời, chúng ta không thể tránh 

được chiều kích “phán xét.” Như vậy, theo bình diện chung, mọi quốc gia, mọi dân tộc 

được Thiên Chúa tập họp lại trong nước của Ngài. Điều này không có nghĩa rằng chúng 

ta không phải đối diện sự phán xét cá nhân với Chúa là Đấng thẩm phán chí công. Thật 

vậy, dụ ngôn nói tới một người không mặc áo cưới, tức nói đến một sự phán xét trong 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 

14.10.17 Thứ Bảy,  

15.10.17 Chúa Nhật XXVIII TN 

16.10.17 Thứ Hai, Thánh Giêrađô Tu 

sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Lễ nhớ 

17.10.17 Thứ Ba,  Thánh Ignatiô 

Antiôkia, tử đạo Lễ nhớ 

18.10.17 Thứ Tư, Thánh Luca tác giả 

sách Tin Mừng. Lễ kính 

19.10.17 Thứ Năm,  

20.10.17 Thứ Sáu, 

21.10.17 Thứ Bảy,  

22.10.17 Chúa Nhật XXIX TN Chúa 

nhật Thế Giới Truyền Giáo. 

 

LƯU Ý: THỨ HAI KHÔNG CÓ LỄ 

10.00am SẼ CÓ LỄ PHÁT TANG 

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; Têrêsa Vi; (9-

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 

LỊCH P.V CN XXVIII TN 

Mới qua đời: Anê Nguyễn Thị Mai; Bà 

cố Anna Nhi; Anna Lê Thị Huệ; Au-

gustinô, Maria, Phanxicô; Antôn Phạm 

Bảo Toàn; Vicentê Nguyễn Văn Riệu 

Nhân dịp lễ giỗ:  

06.10 Maria và Đaminh; 13.10 Maria; 

14.10 Ông Vicentê giỗ 12 năm; 15.10 Giỗ 

một năm Têrêsa Nhi; Catarina Hy 

Đã qua đời:  

Phaolô Quang Ngọc; Maria Dung, Phêrô 

Chức; Phêrô, Maria và Antôn Nhời; Mi-

cae Năm và Anê; 2 Maria và Vinhsơn; 

Philiphê Trúc, Anna, Antôn Ngộ, Maria 

Thọ, Simon Thích, Phêrô Bàn, Maria Bốn, 

Phaolô Tống và Isave Lành   các linh hồn, 

các thai nhi, linh hồn tiên nhân, các linh 

hồn không người nhớ đến, những linh hồn 

nơi luyện ngục cùng tất cả các linh hồn. 

 

Các ý cầu nguyện khác 

 

 Xin bình an cho gia đình 

 Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse 

 Tạ ơn Chúa và mẹ vì được ơn đặc biệt 

cho gia đình 

 Xin đi đường được bình an 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ vì con dâu đã có thai 

 

 Xin Cộng Đoàn Hoan Thiện hợp nhất 

yêu thương, cùng nhau xây dựng Trung 

tâm theo ý Chúa.  

 

XIN CHÚC MỪNG QUÝ ANH CHỊ 

TRONG BAN ĐIỀU HÀNH MỚI CỦA 

CA ĐOÀN TÊRÊSA: 

CĐT: ĐAMINH PHẠM TRỌNG HIỀN 

CĐP: MARIA ĐỖ KHIẾT TRINH 

TK: PHAOLÔ NGUYỄN THANH PHI 

TQ: BONAVENTURA LÊ VĂN RÔ 

CT: SR. TÊRÊSA N THỊ THANH NGA 

CP: TÊRÊSA ĐINH THỊ KIM HẰNG 

 

CŨNG XIN CHÚC MỪNG ĐẾN CA 

ĐOÀN HÁT LỄ 12.30 NAY ĐÃ CHỌN 

TÊN GỌI LÀ CA ĐOÀN THÁNH THỂ. 

 

BỆNH TRẦM CẢM VÀ VẤN NẠN TỰ 

TỬ TRONG CỘNG ĐỒNG VIỆT 

NAM. 

Kính mời quý vị phụ huynh và các bạn trẻ 

tham dự hội thảo “Bệnh trầm cảm và vấn 

nạn tự tử trong cộng đồng Việt Nam” do 

Hội Y Tế Việt Nam Victoria và Đoàn 

Thanh Niên Công Giáo Melbourne tổ 

chức, dưới sự hỗ trợ của Cộng Đồng Công 

Giáo VN TGP Melbourne và Hiệp Hội Hỗ 

Trợ Gia Đình Công Giáo VN. Hội thảo sẽ 

bắt đầu từ 1.30 – 5.00 chiều Thứ Bảy 

28/10/17 tại hội trừơng giáo xứ St Joseph, 

Springvale 3171. Muốn biết thêm chi tiết 

xin liên lạc: BS Phan Đình Hiệp (0421 287 

584) và ông Châu Xuân Hùng (0411 806 

848) 

 

PHIẾU ƯU TIÊN CHỖ ĐẬU XE CHO 

NGƯỜI GIÀ VÀ TÀN TẬT. 

Kính thưa cộng đoàn, để giúp quý ông bà 

lớn tuổi và bệnh tật có chỗ đậu xe dễ dàng. 

Ban trật tự Trung Tâm có phát hành một 

số phiêu ưu tiên cho quý ông bà lớn tuổi 

hay tật bệnh nhưng vẫn tự lái xe đi lễ Chúa 

Nhật 10.00am tại Trung Tâm. Vậy quý vị 

có nhu cầu xin liên hệ anh Hóa phó nội vụ 

của cộng đoàn. 

THÔNG BÁO 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

GHI ƠN 

Trong những tuần qua, cộng đoàn vẫn 

nhận được rất nhiều đóng góp của quý ông 

bà và anh chị em $28,000 dâng cúng và 

$19,800 tiền đặt chỗ an vị. Trong số tiền 

dâng cúng này có xóm giáo Philiphê Minh 

đã đóng góp đợt II $10,000.0  và xóm giáo 

Phao Lô Hạnh $6,000.0. Xin Chúa trả 

công và ân thưởng. 

 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN 
Khóa Giáo Lý Hôn Nhân đợt ba vào các 

Thứ bảy 28/10/17 & 04/11/17 từ 9:30am - 

5:00pm tại Trung Tâm Vincent Liêm - 95 

Mount Alexander Rd, Flemington 

 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 

                    - Tiền rời 

Quyên đợt 2: …………….. 

Thức ăn XDTT……………... 

Bánh Trung Thu  ……….. 

Rượu………..…………………. 

 

$4,675.0 

$1,396.0 

$1,114.0 

$1,000.0 

$1,035.0 

$130.0 

 

  

Để chuẩn bị cho ngày Thế Giới 

Truyền Giáo vào Chúa Nhật 22.10.17, 

kính xin quý ông bà và anh chị em 

nhận phong bì ở cuối nhà thờ và tuần 

sau chúng ta sẽ thu lại để gửi cho giáo 

phận. Được biết công việc chia sẽ này 

đã đến được với trên 1,100 giáo xứ 

khắp nơi trên thế giới. Năm nay, 

chương trình nhắm tới các sơ dòng 

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tại Xuân 

Sơn, Việt Nam với hy vọng sẽ giúp 

những người nghèo có nước sạch, thức 

NGÀY THẾ GIỚI 

https://maps.google.com/?q=95+Mount+Alexander+Rd,+Flemington+Vic&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=95+Mount+Alexander+Rd,+Flemington+Vic&entry=gmail&source=g

