
 

 

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 TGP Melbourne) về việc 
đổi danh xưng cộng đoàn (xin xem thư ở bảng tin) 

Kết quả, ban tuyên úy và CĐCGVN TGPMelbourne 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 THÁNH MẪU 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. 

 

 
CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN B 

 
Đáp Ca: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài .  

 
Tung Hô Tin Mừng: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-
a, nghĩa là Đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. 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  
Website: www.congdoanhoanthien.org.au 

HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI 
 

Ơn gọi là một huyền nhiệm. Nó khởi nguồn từ Thiên Chúa, chứ không phải từ loài 
người. Thiên Chúa lên tiếng gọi và con người đáp trả.  
Gioan và Anrê đi theo Chúa qua lời giới thiệu, gợi ý của Gioan Tẩy giả: “Đây là 
Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian”. 
Phêrô đi theo Chúa nhờ sự giới thiệu của anh mình là Anrê: “Chúng tôi đã gặp Đấng 
Messia”. 
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi ơn gọi mỗi cuộc đời, không ai giống ai. Kẻ thì được 
thầy mình giới thiệu, người thì được anh mình giới thiệu, kẻ khác nữa thì được bạn 
bè giới thiệu.v.v. Tất cả đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên 
trong tâm trí người môn đệ: Chúa gọi tôi trong hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ. Chúa 
gọi tôi vào giờ này. Chúa gọi tôi ở chỗ này chỗ kia.v.v. 
Gioan tông đồ người trong cuộc đã từng chẳng ghi thế này sao: “Khi ấy, ông và Anrê 
đang đứng ngoài bãi biển cùng với thày Gioan Tẩy Giả, thấy Chúa Giêsu đi ngang 
qua, Gioan Tẩy Giả liền chỉ: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Các ông liền bỏ Gioan 
Tẩy Giả lại đó mà đi theo Chúa Giêsu. 
Thấy có kẻ theo mình, Chúa Giêsu quay lại bảo: “Các anh tìm gì thế? Các ông bèn 
đánh bạo hỏi: “Thưa Thày, Thày ở đâu”? 
Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đến mà xem”. Các ông đã đến xem chỗ Chúa ở và ở lại 
với Chúa ngày hôm ấy. Lúc ấy vào khoảng giờ thứ mười”. 
Thật là ấn tượng! Không thể nào quên! Nhưng Phêrô cũng ấn tượng không kém. Dù 
Phêrô được Chúa gọi sau Gioan và Anrê, nhưng Chúa đã đổi tên cho ông: “Anh Si-
mon, con ông Gioan, từ nay anh sẽ được gọi là Phêrô, nghĩa là đá tảng”. 
Giây phút ấn tượng ấy là giây phút lịch sử, làm đảo lộn đời các ông, biến các ông trở 
thành người môn đệ Chúa, cùng ăn cùng ở với Chúa, cùng chung chia sứ mạng và 
thân phận với Chúa. Đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng và thân phận của người tôi tớ 
đau khổ theo thánh ý Chúa Cha hầu cứu chuộc nhân loại. 
Chúng ta các kitô hữu ngày nay cũng được Chúa kêu gọi. Chúa gọi ta vào đời. Chúa 
gọi ta làm con cái Chúa và Hội thánh trong đời sống hôn nhân gia đình hay đời sống 
tu trì. 
Hành trình ơn gọi của Samuel và các Tông đồ có nhiều ấn tượng đáng ghi nhớ, thì 
hành trình ơn gọi của ta cũng vậy. 
Chúa đã chọn gọi Samuel và các Tông đồ trong những hoàn cảnh và môi trường nhất 
định thì Chúa cũng chọn gọi ta trong những hoàn cảnh và môi trường nhất định nào 
đó. 
Chúa đã chọn gọi Samuel và các Tông đồ qua các trung gian, thì Chúa cũng chọn gọi 
mỗi người chúng ta qua các trung gian như ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè...v.v. 
Nhưng điều quan trọng là ta đã sống ơn Chúa gọi như thế nào ? 
Lạy Chúa, Chúa đã cho con vào đời trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. 
Xin ban ơn thêm sức cho con để con luôn sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi 
giữa cuộc đời này, hầu mai ngày con được ở cùng Chúa trong Nước Trời vĩnh 
cửu. Amen. (Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

13.01.2018Thứ Bảy. 

14.01.2018 Chúa Nhật CN II TN 
15.01.2018 Thứ Hai 
16.01.2018 Thứ Ba 
17.01.2018 Thứ Tư 
18.01.2018 Thứ Năm, lễ cầu cho các 
Ki-tô hữu hợp nhất 

19.01.2018 Thứ Sáu. 

20.01.2018 Thứ Bảy,  

21.01.2018 Chúa Nhật III TN. 
 
 

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 II TN 

Mới qua đời: Vincent Đinh Chuẩn, 

Francisco, lm An-tôn Nguyễn Trường 

Thăng. 

Nhân dịp lễ giỗ: 1.1 Maria, Vũ V. Ý, 

9.1 Đaminh Thái, Đaminh, Giuse, Ma-

ria, Phanxico Xavie.  

Đã qua đời: Gioan B. Trang, Trần T. 

Phúc, Maria, Đaminh An, Phanxico 

Xavie, Maria, Phao-lô Ngọc, Phê-rô 

Kiểu, Phê-rô Thịnh, Phê-rô, Vũ V. Ý, 

các linh hồn, các linh hồn không ai 

biết đến, các linh hồn nơi luyện ngục, 

và các linh hồn thai nhi, các linh hồn 

tiên nhân. 

.  
Các ý cầu nguyện khác: 

 Tạ ơn Chúa 25 năm hôn phối 
 Tạ ơn Chúa đã cho con thi được 

kết quả tốt đẹp 
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì được 

ơn như ý xin. 
 Tạ ơn Chúa và Mẹ,  
 Tạ ơn Chúa và Mẹ, vợ chồng và 

con trai con đã về nhà bằng an. 
 Xin Mẹ thương đồng hành và ở 

giữa chúng con để chúng con 
luôn yêu thương, hòa thuận sống 
đẹp lòng Chúa hơn. 

 Xin cho hai cháu mau hết bệnh 
và gia đình sống yêu thương 
nhau. 

THÔNG BÁO 
 

Cursillo Tĩnh Tâm. Phong trào Cursillo 
tĩnh tâm tại Brisbane. Xin cộng đoàn hiệp ý 
cầu nguyện cho các hội viên được nhiều ơn 
Chúa trong dịp tĩnh tâm này. 
 
Thiếu Nhi Thánh Thể Tĩnh Tâm. Để 
chuẩn bị tốt cho năm học mới, các huynh 
trưởng TNTT XĐ TÔ-MA THIỆN sẽ đi 
tĩnh tâm ba ngày từ 12-14 tháng 1. Xin 
cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em 
trong lần tĩnh tâm này. 
 
Bánh Chưng Xuân 2018:  
- Ban bánh chưng kêu gọi OBACE quảng 
đại góp một tay cho chương trình nấu bánh 
chưng năm nay. Vì đây là công việc rất cần 
đến nhiều người giúp sức. 
- Phiếu đặt bánh chưng cũng sẽ được phát 
hành từ CN ngày 14 tháng 1. 
 
VIỆC DỌN, CẤT HANG ĐÁ: Kể từ 
Chúa Nhật lễ Chúa hiển linh, ngày 7 tháng 
1, Cộng đoàn chúng ta sẽ cất dọn hang đá 
và các “chặng lich sự cứu độ”. Tuy nhiên 
các dây đèn sẽ để lại cho dịp tết nguyên 
đán vào giữa tháng 2. Một lần nữa cảm ơn 
các cá nhân và tập thể đã hy sinh trong việc 
trang trí Giáng sinh năm nay. Đồng thời 
cũng tha thiết kêu gọi các đơn vị đã làm 
các chặng LSCĐ xin giúp cất dọn giúp.  
 
Cha Tuyên Úy Đi Vắng. Cha Giuse Vũ 
Ngọc Tuyển đi vắng ba tuần để nghỉ và 
thăm gia đình. 

CẢM ƠN 
Tuần qua hai người dâng cúng xây dựng 
Trung Tâm số tiền: $1000. Nguyện xin 
Chúa trả ơn bội hậu cho sự quảng đại của 
quý vỵ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng cúng…………………. 

$3,650.0 
$1,478.0 

$772.0 
$1,000.0 

  

TRUYỆN MÙA HÈ 

Người ta kể rằng, một buổi chiều, một 
người lái xe con đi trên con đường miền 
núi vắng vẻ. Ở một khúc quanh, người 
ấy phát hiện một gia đình bị hỏng xe. 
Đường vắng, trời tối, họ lo âu sợ hãi vì 
đó là đoạn đường thường xảy ra cướp 
bóc. Biết sửa chữa xe , nên người ấy đỗ 
xe, xuống giúp sửa chữa. Xe hỏng nặng. 
Người ấy phải chui vào gầm xe, tháo ra 
từng bộ phận. Tối mịt xe mới nổ máy. 
Cả gia đình mừng rỡ, muốn trả công cho 
người ấy. Nhưng người ấy không lấy 
công.  Cả gia đình cám ơn rối rít và xin 
địa chỉ hẹn ngày lên thăm. Khi lên thăm, 
gia đình mới biết đó là một vị giám mục. 
Gia đình đem lòng cảm phục và xin theo 
đạo cả nhà. Vị Giám mục ấy chính là 
đức cha Kim ở giáo phận Kontum vào 
những năm 60. 
 
Nhân dịp đầu năm mới, xin cầu chúc tất 
cả anh chị em có một đời sống đạo trong 
sáng như ngôi sao sáng để đưa dẫn 
nhiều tâm hồn về với Chúa. (Sưu 
tầm) 

T.U.: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển 
 tuyenc77@gmail.com 

Đt: 0488 639 735  
T.U: J.B Đặng Nhật Trường 
john04051976@gmail.com 

Đt: 0421 134 027 
C.T CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 

pltclothing@yahoo.com.au  
Đt: 0432 777 500 

mailto:pltclothing@yahoo.com.au

