
CẢM TẠ, ĐÊM THÁNH CA “NGÔI LỜI GIÁNG THẾ” 
Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã ủng hộ chương trình thánh ca “NGÔI LỜI 
GIÁNG THẾ”. Tin chắc rằng tất cả được hưởng một đêm vui tươi bình anh. Xin 
cám ơn đến tất cả các cá nhân, đoàn thể đã góp công sức cho đêm nhạc này được 
thành công. Đặc biệt, cảm ơn các ca đoàn vùng Đông nam Melbourne, âm thanh ánh 
sáng, ban trật tự cùng các ban ngành đoàn thể khác. Cuối cùng cảm ơn sâu sa nhất tới 
hội ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Nhóm nấu ăn của Thiếu Nhi Thánh Thể 
và Ban Khánh Tiết vì sự đóng góp thật lớn cho đêm nhạc.  

 
CHƯƠNG TRÌNH  

Mùa Vọng & Giáng Sinh 2017 
 

1. CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG 
Để tỏ lòng yêu mến Chúa Hài Đồng bằng những việc làm cụ thể, xin cộng đoàn ủng 
hộ “CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG” bằng cách chia sẻ đồ dùng cho những người 
kém may mắn. (Xin đặt quà - bánh kẹo; đồ dùng cá nhân (kem đánh răng, dầu gội 
đầu…) dưới chân cây thông, chúng con sẽ có người thu gom và mang tặng đến những 
người nghèo) 
 
2. TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2017 
Chương trình tĩnh tâm năm nay sẽ do cha Nguyễn Trọng Thiên SVD  hướng dẫn. 
Chương trình bắt đầu vào lúc 7.00pm tại Trung Tâm các tối: Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ 
Năm 19, 20 và 21/12/2017. 
 
3.  GIAO HÒA 
Tại Trung Tâm Hoan Thiện, thứ Sáu 22/12 Lúc 7.00pm nghi thức giao hòa theo 
truyền thống. 7.45pm Sẽ cử hành nghi thức hòa giải theo cách thứ hai cho các bạn trẻ 
bằng tiếng anh. Các nghi thức này được cử hành tại nhà thờ Trung Tâm.  
 

********** 

3nd SUNDAY OF ADVENT REFLECTION 

Today is called “Gaudete Sunday” because today’s Mass (in its  Latin, pre-Vatican II 
form),  began  with  the  opening   antiphon:   “Gaudete   in   Domino semper” --
“Rejoice in the Lord always.” In the past, when Advent was a season of penance, the 
celebrant of the liturgy used to wear vestments with the penitential color of purple or 
violet.  In order to remind the people that they were preparing for the very joyful oc-
casion of the birth of Jesus, the celebrant wore rose-colored vestments on the third 
Sunday.  (By the way, we have a similar break--Laetare Sunday-- during the Lenten 
season).  Today we light the rose candle, and the priest may wear rose vestments, to 
express our joy in the coming of Jesus, our Savior.  The primary common theme run-
ning through today’s readings is that of encouraging joy as we meet our need for the 
preparation required of us who await the rebirth of Jesus in our hearts and lives. The 
second common theme is that of bearing witness. The prophet Isaiah, Mary and John 
the Baptizer all bear joyful witness to what God has done and will do for His people. 
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VUI LUÔN TRONG CHÚA TÌNH YÊU 
  

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng được gọi là 
“Chúa Nhật Vui Mừng” vì chủ đề nổi 
bật của Chúa Nhật này là niềm vui. Để 
diễn tả niềm vui nên các cha dâng lễ có 
thể mặc áo lễ màu hồng cứ như là dâng 
lễ cưới vậy, chỉ có điều thiếu cô dâu 
chú rể thôi. 
Sống ở đời ai cũng mong mình có 
nhiều niềm vui. Vấn đề là ở chỗ: làm 
gì để có niềm vui? Tìm kiếm niềm vui 
ở nơi đâu, ở người nào? Trong đời 
người ta thường tìm kiếm niềm vui 
hưởng thụ vật chất: càng có nhiều tiền, nhiều đồ ta càng vui. Thế nhưng, Lời 
Chúa hôm nay hướng chúng ta đến niềm vui lớn hơn, đó là niềm vui tinh 
thần, niềm vui trong Chúa. 
Ngôn sứ Isaia đã reo vui trong bài đọc thứ nhất: “Tôi mừng rỡ muôn phần 
nhờ Đức Chúa. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc 
cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh.” Thánh 
Phaolô cũng khích lệ niềm vui đức tin trong bài đọc thứ hai: “Anh em hãy vui 
mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.” Những niềm vui có được 
không phải do những vui thú vật chất trần gian, nhưng là những niềm vui 
thánh thiện từ Thiên Chúa, niềm vui vì được Thiên Chúa giải thoát khỏi tội 
lỗi, được Thiên Chúa cứu độ và yêu thương. Đó cũng là niềm vui của thánh 
Gioan Tiền Hô làm chứng và giới thiệu Chúa cho người khác được nói trong 
bài Tin Mừng.  
Quả thực, trong đời sống, khi hết lòng yêu ai thì người ta luôn vui vẻ hãnh 
diện giới thiệu người yêu cho gia đình, cho bè bạn cứ như thể không khoe 
người yêu là không chịu được. Cũng thế, khi thực sự tin yêu Chúa, thì chúng 
ta sẽ vui vẻ tự hào làm chứng và giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh 
mình. Một Thiên Chúa xuống thế đem Tin Mừng yêu thương giải thoát cho 
mọi người, nhất là người nghèo khổ, người thấp cổ bé họng. Một Thiên Chúa 
tình yêu ở cùng chúng ta. Amen. (suu tam) 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 
ĐÁP CA:   Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho 
kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a.    



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

16.12.17 Thứ Bảy,  

17.12.17 Chúa Nhật Thứ III Mùa 
Vọng 
18.12.17 Thứ Hai,  
19.12.17 Thứ Ba,  
20.12.17 Thứ Tư,  
21.12.17 Thứ Năm,  

22.12.17 Thứ Sáu,  

23.12.17 Thứ Bảy,  

24.12.17 Chúa Nhật Thứ IV Mùa 
Vọng 

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-
2018) Giuse Nguyễn Khắc Trọng; (10-2018) Antôn Phạm Bảo Toàn; (11-2018) Phanxicô 
Nguyễn Văn Thặng; Micae Lương Viết Năm. 

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 PV CN III MV 

Mới qua đời: Giuse Nguyễn Văn Tịnh 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  10.12 Giuse Nghĩa, 

15.12 Gioan Baotixita Luận, 17.12 Au-

gustino Maria, 18.12 Gioan Phiên, 18.12 

Maria; An-tôn, Giuse, 19.12 Maria 

Xuyến, 20.12 Micae, 22.11 Maria;  

Đã qua đời:  3 Phê-rô, 7 Maria, 2 

Đaminh, 2 Anna, Anna Huệ, Giuse Tịnh, 

Phanxico Xavie, Ane, Micae, linh hồn cậu 

ruột, Phê-rô Cân, Vinh-sơn. các linh hồn 

tiên nhân, những linh hồn không người 

biết đến, linh hồn thai nhi, những linh hồn 

nơi luyện ngục cùng tất cả các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa qua lời cầu bầu của thánh cả 
Giuse  

 Tạ ơn Chúa, thánh Cả Giuse, Mackillop 

 Xin đi đường bằng an 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 
trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp 
nhất và yêu thương.  

LƯU Ý:  
THỨ BA, THỨ TƯ VÀ THỨ NĂM TĨNH TÂM CÓ THÁNH LỄ 7.00PM  
THỨ SÁU THÁNH LỄ 10.00AM; 6.00PM CHẦU THÁNH THỂ, KHÔNG CÓ THÁNH 
LỄ 7.00PM NHƯNG CÓ HÒA GIẢI.  
CHÚA NHẬT 24.12 KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 12.30 VÀ 5.00PM. THÁNH LỄ VỌNG 
GIÁNG SINH BẮT ĐẦU LÚC 9.00PM. 

DANH XƯNG CỘNG ĐOÀN 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau 
khi hỏi ý kiến của ban cố vấn và ban 
thường vụ của cộng đoàn, ngày 03.10.2017 
con đã gửi thư ngỏ, xin ý kiến quý cha 
tuyên úy cũng như trình bày trong phiên 
họp của Cộng Đồng Công Giáo Việt 
NamTổng Giáo Phận Melbourne 
(CĐCGVN TGPMelbourne) về việc đổi 
danh xưng cộng đoàn (xin xem thư ở bảng 
tin) 
Kết quả, ban tuyên úy và CĐCGVN TGP-
Melbourne 100% ủng hộ chúng ta trong 
việc đổi tên này. 
Thật vậy, Cộng Đoàn chúng ta được biết 
đến với Danh Xưng là “Trung Tâm Công 
Giáo Hoan Thiện” và có lẽ tên gọi cũng đã 
nói được phần nào chiều kích lịch sử của 
nó. Tuy nhiên, xét về điều kiện sinh hoạt 
và làm việc hiện nay, tên gọi Cộng Đoàn 
Công Giáo Hoan Thiện dường như không 
còn phù hợp. Hơn nữa, không có thánh tử 
đạo Việt Nam nào tên Hoan Thiện.  
Được biết, ngay từ những ngày đầu Đức 
Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận đã nhiều lần bày tỏ mong muốn 
vùng đất này sẽ trở thành một Trung Tâm 
Hành Hương kính Đức Mẹ. Trong lá thư 
của Đức tổng Giám Mục Denis Hart gửi 
cho cha Huỳnh San năm 2009 cũng có 
chấp thuận cho nơi đây sẽ được xây dựng 
nhà thờ mới và mong muốn nhà thờ này sẽ 
là “Marian Shrine in honour of Our Lady 
of Lavang”   
Vì những lý do trên và việc đặt móng nhà 
thờ mới của chúng ta chắc chắn sẽ bắt đầu 
trong năm tới. Chúng con xin chọn tên mới 
cho trung tâm là: “TRUNG TÂM ĐỨC 
MẸ LAVANG” và như vậy, hai cộng đoàn 
tiên khởi sẽ trở lại như lúc nguyên thủy là 
“cộng đoàn Thánh Tôma Thiện-
Keysborough” và “cộng đoàn Thánh     
Gioan Hoan-Collingwood”. 
Xin thông báo để quý ông bà và anh chị 
em được rõ và xin được lắng nghe thêm ý 
kiến của quý ông bà và anh chị em. 

THÔNG BÁO 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Lễ An Táng ………………... 
Dâng Cúng XDTT…………. 
Đặt chỗ an vị………………. 

$4,530.0 
$1,623.0 

$855.0 
$200.0 

$7,000.0 
$6,000.0 

 

  

Mùa vọng được cử hành trên ba phương diện: 
Quá khứ: là tưởng niệm và kính nhớ Đức 
Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể sinh ra tại Bê
-lem, bởi Đức Trinh Nữ Maria. 
Hiện tại: Chúa Kitô đang đến và lớn lên 
bằng ân sủng trong Hội thánh cũng như trong 
tâm hồn người Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta 
vẫn còn phải chờ đợi và cầu xin Chúa đến với 
ta trong đời sống thường nhật, cũng như chờ 
mong Ngài đến vào ngày quang lâm. 
Tương lai: Trông đợi Chúa sẽ ngự đến vinh 
quang vào thời sau hết. Lúc này Thiên Chúa sẽ 
tập họp tất cả con cái được tuyển chọn để đưa 
vào “Trời Mới Đất Mới” là Vương Quốc Vĩnh 
Cửu của Người. 
* Ngoài ra, Giáo hội còn kêu mời các Kitô hữu 
sống ý nghĩa Mùa vọng bằng những việc: 
Trông đợi và tích cực chuẩn bị tâm hồn mừng 
ngày Chúa Giáng lâm như người Do Thái xưa 
đã khao khát và trông đợi Thiên Chúa thực 
hiện lời hứa. 
Củng cố đời sống đức tin, đức cậy của ta đối 
với cuộc chiến thắng và trở lại vinh hiển của 
Chúa Kitô. 
Hân hoan mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng 
của Chúa Kitô; qua những ân sủng đó, Chúa 
Kitô tiếp tục chiếu toả sự hiện diện và sự sống 
của Người. 

MÙA VỌNG 2017 

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 CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 


