CHƯƠNG TRÌNH

MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2018

1. Xin cộng đoàn rộng lòng hưởng ứng chiến dịch tình thương bằng cách cắt bớt chi
tiêu bỏ vào hộp tiết kiệm. Chúng ta sẽ gửi số tiền tiết kiệm này đến Caritas Australia vào Chúa Nhật Chúa Phục Sinh.
2. Ba Ngày Tĩnh Tâm do cha Phêrô Nguyễn Huấn chia sẻ vào các ngày 15,16,17
tháng 03 lúc 7.00pm. Kính mời quý ông bà và anh chị em thu xếp tham dự.
3. Thứ Sáu ngày 23-03 sẽ có quý cha đến ban phép giao hòa cho cộng đoàn. Nghi
thức 1 theo truyền thống bắt đầu lúc 7.00pm và nghi thức 2 bằng tiếng anh bắt đầu
lúc 7.45pm. Rất mong quý ông bà và anh chị em thu xếp tham dự đông đủ.
4. TUẦN THÁNH (25.03 - 01.04)
Thứ Tư:
8.00pm Cầu Nguyện Taize
Thứ Năm: 7.00pm Thánh Lễ Tiệc Ly (Ngoài Trời)
Thứ Sáu: 10.00am 14 chặng đàng thánh giá (Ngoài Trời)
3.00pm Suy Tôn Thánh Giá (Ngoài Trời)
Thứ Bảy: 10am Ngắm Bảy Sự Thương Khó (Trong nhà nguyện)
7.00pm Lễ Vọng Phục Sinh Bằng Tiêng việt (Ngoài Trời)
9.30 Lễ Vọng Phục Sinh Bằng Tiếng anh (Trong nhà nguyện)
Chúa Nhật: 11.00am Lễ Chúa Phục Sinh (Ngoài Trời)
5.00pm Lễ Chúa Phục Sinh (Trong nhà nguyện)

******

FOURTH SUNDAY OF LENT – Weekend of 10/11 March

The symbolism in today’s readings remind us of the richness
of God’s mercy and grace.
The first reading recalls the struggles of the people of God to
remain faithful to God and to remember God’s promises to
them through the prophets. The role of the prophet in biblical times was to preserve in the people the reality that they
were precious in God’s eyes and that God was always present with them.
In the Gospel today we see Jesus speaking with Nicodemus.
The same Nicodemus we are told a few verses earlier, who
came to Jesus by night [John 3:10-12]. In the scriptures night is often associated with
secrecy and darkness. In contrast, later in John's Gospel, Jesus tells us he is the "light
of the world."
As the Church continuously revisits the long history of God’s relationship with God’s
people, Caritas Australia takes this opportunity to revisit and explore the impact of its
relationships. We first heard about Evangeline, a young First Australian woman a
couple of years ago. She lives in the remote community of Beswick in the Northern
Territory. Evangeline’s work is, of itself, life-giving for her and her community. She
helps to preserve and bring into the light her own precious gifts and talents and the art
and culture of her people. We are blessed by their willingness to share their gifts with
the broader Australian community. In doing this, like St Paul reminds us, we are
"God’s work of art”.
Just as Evangeline is shining a light on her culture and lore for future generations, we
can ask ourselves: how are we living in Christ’s light?
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CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

ĐÁP CA: Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con
của Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM
Chúng ta đã bước sang Chúa Nhật IV Mùa
Chay, phụng vụ giáo hội gọi là LAETARE
SUNDAY. Tương tự như GAUDETE SUNDAY của Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi con cái
mình hãy vui lên. Thật vậy giữa sự lắng đọng
chay tịnh của màu tím, màu áo hồng được dùng
trong phụng vụ nhắc chúng ta niềm vui, niềm
hy vọng không ngừng vào quyền năng của
Thiên Chúa.
Trong phạm vi cộng đoàn chúng ta, ngày Chúa
Nhật Laetare năm nay chúng ta phải vui lên vì
chúng ta hơn ai hết đang cảm nghiệm niềm vui
Chúa gửi đến cho cộng đoàn. Thật vậy, chúng
ta phải vui lên vì điều chúng ta cầu nguyện và
mơ ước bấy lâu nay đã thành sự thực. NHÀ THỜ CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ
ĐƯỢC XÂY DỰNG vì tất cả sáu công ty đấu thầu xây dựng đã cho giá trong sự cho
phép của địa phận. Như vậy chúng ta tin chắc chắn rằng ngày đặt viên đá đầu tiên sẽ
là ngày 06.05.2018. Vì đây cũng là ngày khai mạc đại hôi Lavang kỳ III nên chúng
ta dâng tất cả cho Mẹ, xin Mẹ tạ ơn Chúa và cầu thay nguyện giúp cho cộng việc xây
dựng nhà thờ, xây dựng cộng đoàn được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp.
Không dừng lại ở những niềm vui thế trần, Tin Mừng Thánh Gioan loan báo TIN
MỪNG đích thực đó là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin
vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Đây chính là
Tin Mừng Giáo hội mời gọi chúng ta vui lên. Thật vậy, chúng ta được mời gọi vui
lên vì Thiên Chúa đã ban người con một để bày tỏ tình yêu cứu độ của Ngài. Qua
việc này, chúng ta học được cách tin Chúa, yêu Chúa cụ thể hơn, đó là dấn thân hy
sinh cho gia đình, cho cộng đoàn và cho tha nhân. Chúng ta chỉ có thể chứng minh
niềm tin yêu đích thực bằng việc làm cụ thể như Thiên Chúa, hơn là chỉ nói bằng
môi miệng rằng tôi yêu Chúa hay Chúa yêu tôi.
Ước gì cộng đoàn chúng ta, luôn sống Tin Mừng Giáo hội mời gọi trong mùa chay
thánh, đặc biệt sống tâm tình tạ ơn và vui mừng vì những điều tốt đẹp Chúa đã, đang
và sẽ ban trên cộng đoàn chúng ta.

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

LỊCH PV CN IV MC
10.03.18 Thứ Bảy,
11.03.18 Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay
13.03.18 Thứ Hai,
14.03.18 Thứ Ba, kỷ niệm năm năm Đức
Thánh Cha Phanxicô làm Giáo Hoàng
15.03.18 Thứ Tư,
16.03.18 Thứ Năm, tĩnh tâm công đoàn
17.03.18 Thứ Sáu, tĩnh tâm công đoàn
18.03.18 Thứ Bảy, tĩnh tâm công đoàn
19.03.18 Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới qua đời:
Anna Diếp, Giuse Toàn, Giuse, Anna,
Nhân dịp lễ giỗ:
Giỗ 100 ngày Annê Tuyết và Micae Chấn;
7.3 Maria Hương, Giuse, Maria, Maria
Tiếng, Phao-lô Tài, Rosa Cấp
Đã qua đời:
Anna Maria, Martin, Lucia, Poloni, Anna
Nhi, Gioan Chính, Giuse Bính, Anna
Tâm, An-rê Tam, An-nê Mai, Giuse
Mạnh, Anna Mầu, Đaminh Giám, Giuse
Dung, Mathew, Anna, Maria, Giuse, Phêrô Phúc, Gioan B. Đoàn, linh hồn ông bà
nội ngoại hai bên, 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 đã cho con gái con đi
về đến nhà bình an

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria cho con
dâu mang thai được bình an

Tạ ơn Chúa,

Tạ ơn vì gia đình được bình an

Xin ơn bình an

Xin cho gia đình được bình an
trong năm mới.

Xin ơn chữa lành
 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.

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

Giuse Vũ Văn Lơ (3-2018); Phêrô Trần Văn Hành (4-2018); Phanxicô Trần Văn Sáng và Maria Nguyễn Thị Hỷ (4-2018); Micae Lương Viết Năm (7-18); Têrêsa Vi (8-18); Giuse Nguyễn
Khắc Trọng(9-2018); Antôn Phạm Bảo Toàn(10-2018); Phanxicô Nguyễn Văn Thặng(112018); Giuse Trịnh Xuân Phong, Monica Nguyễn thị Lai và Maria Phạm Thị Mến (02-2019);
Augustinô Maria Nguyễn Văn Đích (02-2019) Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh

THÔNG BÁO
DẠ TIỆC GÂY QUỸ: “NGÔI NHÀ
CHÚNG TA” Tối Thứ Sáu 13.04.2018
tại ANNABELLA RECEPTION
Ngày khởi công xây dựng nhà thờ của
chúng ta đã rất gần. Vậy để chuẩn bị cho
ngày trọng đại này, ban tổ chức kính mời
quý ông bà và anh chị em rộng lòng đóng
góp cho cộng việc xây dựng nhà thờ bằng
cách mua vé tiệc và vé số cho đêm gây quỹ
NGÔI NHÀ CHÚNG TA. vé tiệc là
$100/1vé và vé Số là $10/1vé.
Xin quý ông bà anh chị em Trưởng Xóm
Giáo cùng các hội đoàn đăng ký và nhận
vé nơi ban gây quỹ và ban thường vụ để
chúng ta có thể bắt đầu phân phối từ tuần
này CN 11.03.2018.

VẼ LOGO
TT THÁNH MẪU

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để
chuẩn bị cho việc đổi tên Trung Tâm
Hoan Thiện thành “TRUNG TÂM
THÁNH MẪU LAVANG” chúng con
kêu mời toàn thể cộng đoàn tham gia
VẼ LOGO TRUNG TÂM. Chương
trình sẽ bắt đầu từ Chúa nhật tuần này
cho đến Chúa nhật 08.04.2018
Điều kiện tham dự là mọi thành viên
trong cộng đoàn.
Thể lệ: Logo phải có những yếu tố chính
yếu sau:
1. Biểu tượng của Đức Mẹ Lavang
2. Trung Tâm Thánh Mẫu
3. Cộng Đoàn Thánh Toma Thiện
VÉ XE BUS
4. Catholic Community
Để tạo điều kiện cho anh chị em đi dự Đại Xin gửi logo cho ban tổ chức trước ngày
lễ Lòng Chúa Thương Xót ở Cộng Đoàn
08.04.2018. Trực tiếp qua anh Hóa hoặc
Thánh Vinh Sơn Liêm Chúa Nhật 08.04.18 hai cha tuyên Úy. Có thể gửi qua email:
Cộng đoàn sẽ đặt xe bus đưa rước như
info@congdoanhoanthien.org.au
thường lệ. Vé sẽ được phân phối vào cuối Một phần thưởng nhất sẽ được trao vào
tuần sau các thánh lễ.
đêm tiệc “Ngôi nhà Chúng Ta” 13.04.18
Xe sẽ rời Trung Tâm 12.00pm và trở về lại cho người có logo được chọn.
khoảng 10.00pm. Cộng đoàn sẽ lo nước và
ăn trưa trên xe. Giá $15/1vé, lưu ý số vé có
hạn, xin ông bà anh chị em đăng ký vé
Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển
càng sớm càng tốt.
Email: tuyenc77@gmail.com
KHÓA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ
Kính mời ghi danh khóa GIẢNG VIÊN
GIÁO LÝ 2018 do ban tuyên úy tổng giáo
phận Melbourne tổ chức. Mọi chi tiết xin
xem thêm trên bảng tin cộng đoàn.
THAY ĐỔI GIỜ THÁNH TẨY TRẺ
EM
Vì Thứ Bảy 31.03.18 là Thứ Bảy Tuần
Thánh nên việc thánh tẩy trẻ em sẽ được
dời vào Thứ Bảy 24.03.18 lúc 13.00pm,
Xin quý ông bà và anh chị em có con em
xin thanh tẩy lưu ý.

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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Thức ăn XDTT
Dâng cúng XDTT

$3,580.0
$1,830.0
$1,007.0
$1,800.0
$500.0

