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)

******

FIFTH SUNDAY OF LENT – Weekend 17/18 March

The readings remind us that our relationship with God is one that is deep and lasting –
at least from God’s viewpoint!
The prophet Jeremiah speaks of the emergence of a ‘new covenant’ and offers us
these words: “Deep within them, I will plant my law, writing it on their hearts.”
Let's pause for a few seconds and reflect on the implications of these words.
God calls us into a mature and deeper relationship that will grow as we grow. The
Gospel story has Jesus speaking to two of his disciples, Andrew and Philip, of his
own imminent death. He uses the image of the grain of wheat which must die to yield
a rich harvest.
Together these readings can help us appreciate and understand the depth of love and
faithfulness required to live in right relationships with God and others.
The weekly Project Compassion Lenten story from Caritas Australia this week revisits Ditosa’s story from 2013. With your contributions to Project Compassion, Caritas
Australia was supporting the Matuba Children’s Centre in Mozambique which provided vulnerable children with study help, food, and training in activities such as sewing and growing vegetables. Five years on, Ditosa is now 17, has completed her education and is looking forward to a bright and just future.
This program reflects the strength of Caritas’ long term commitment and willingness
to allow ‘new green shoots’ to ‘yield a rich harvest’- which is so obvious in the
changes in Ditosa’s life and the maturing partnerships which began five years ago.
For Ditosa and many other young people, a just future started with education.
A thought to take away. What seeds lie dormant in each one of us and within our
communities that could grow into a new harvest yielding a more just and peaceful
future?
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

ĐÁP CA: Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Chúa nói rằng : Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu,
kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.

HẠT LÚA MỤC NÁT

Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt.

Mùa Xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ. Hạt
giống thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng
đất, và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn lên những búp
non mơn mởn như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến… Tôi muốn cảm nhận
hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên
những cánh hoa”. Và nó đã mọc lên xanh tốt.
Hạt giống thứ hai tự nhủ: “Mình sợ lắm! Nếu cắm rễ xuống đất, mình chẳng biết
sẽ gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên
trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn… Làm sao mình
có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để xơi tái đọt lá xanh
non? Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đứt mình lên! Không, tốt hơn
mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn”. Và nó tiếp tục đợi chờ… Một sáng đầu
xuân, cô gà mái bới đất kiếm ăn đã thấy hạt giống đang nằm chờ đợi. Cô chẳng
đợi gì mà không mổ lấy, nuốt ngay.
Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng với đời
sống cây cỏ. Muốn có thóc lúa trong mùa gặt, ta phải ném hết lúa giống xuống
ruộng trong mùa gieo. Muốn có rau xanh trong bữa ăn, ta phải đổ hết hạt giống
xuống vườn. Nó phải chịu vùi sâu trong lòng đất, hút lấy nước, tắm trong phân
bón, mục nát đi thì mới mọc lên thành cây mới, sinh nhiều hoa quả.
Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này đúng đối với
đời sống tự nhiên của con người. M ục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất
vả khó nhọc; Mục nát ở đây cũng có nghĩa là phải chịu đau đớn với những từ bỏ.
Đời sống con người là một chuỗi dài những từ bỏ. Từ bỏ nào cũng gây đớn đau.
Nhưng chính nhờ những từ bỏ đau đớn ấy mà người ta lớn lên thành người. Chính
nhờ những từ bỏ ấy mà gia đình và xã hội luôn phát triển. Chính nhờ những từ bỏ
ấy mà cuộc sống trở nên tươi đẹp, phong phú và ý nghĩa hơn.
Hạt giống phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Điều này tuyệt đối
đúng với đời sống thiêng liêng. Mục nát đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa
là chết cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng mình.
“Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng, chúng con ít khi nghĩ đến
những hạt giống đã âm thầm chịu nát tan, để trao cho đời cây lúa trĩu hạt. Có bao
điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay, là do sự hy sinh quên mình của
người đi trước, của các nhà nghiên cứu, của các người rao giảng, của ông bà, cha
mẹ, thầy cô, của những người đã nằm xuống cho quê hương dân tộc. Đã có những
người sống như hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Nhờ
công lao của bao người, chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự
khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám
đi ra để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Chúng con phải chọn lựa
nhiều lần trong ngày. Để chọn tha nhân và Thiên Chúa, chúng con phải chết cho
chính mình. Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm Vượt Qua đi từ cõi chết đến
nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở trước Đấng Tuyệt đối và tha
nhân. Amen. (Manna 85).

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 V MC
17.03.18 Thứ Bảy,
18.03.18 Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay
19.03.18 Thứ Hai, Thánh Giuse Lễ Trọng
20.03.18 Thứ Ba,
21.03.18 Thứ Tư,
22.03.18 Thứ Năm,
23.03.18 Thứ Sáu,
24.03.18 Thứ Bảy,
25.03.18 Chúa Nhật Lễ Lá

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

Mới qua đời:
Anna, Antôn, ĐGM Phao-lô Đọc, Gia-côbê Vượng, Maria Thu, Maria Nga

VÉ XE BUS
Để tạo điều kiện cho anh chị em đi dự Đại
lễ Lòng Chúa Thương Xót ở Cộng Đoàn
Thánh Vinh Sơn Liêm Chúa Nhật 08.04.18
Cộng đoàn sẽ đặt xe bus đưa rước như
thường lệ. Vé sẽ được phân phối vào cuối
tuần sau các thánh lễ.
Xe sẽ rời Trung Tâm 12.00pm và trở về lại
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
càng sớm càng tốt.
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.

Nhân dịp lễ giỗ:
12.3 Giuse Nghị, 15.3 An-nê Quý, 17.3
Phê-rô Chiểu, 20.3 Maria Chiến, Phê-rô
Quý, Anna Nhi,
Đã qua đời:
Giuse Trần Á, An-nê, Micae, Giuse, Giuse
Khuyến, Giuse Tụ, Đaminh Lam, Gia-côbê Mai, Giuse, Maria, Phanxicô, Phê-rô
Thịnh, Phê-rô Kiểu, An-rê Phúp Yên
Hùng, Phê-rô Huấn, Anna Vượng, Phaolô Huấn, Anna Nhuận, Isave An, Isave,
Maria, Gioan Chính, Giuse Bính, Anna
Tám, 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 giải phẫu bằng an
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban bình an
trong công việc, Tạ ơn Đức Mẹ
 Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã cho chúng
con đi nghỉ được bình an
 Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh cả
Giuse và thánh Mackillop
 Xin Mẹ ở cùng chúng con, để con mổ
Lưu ý: 19.03 Thánh Giuse Bạn trăm
mắt được bình an.
năm Đức Maria, lễ trọng có hai thánh
 Xin ơn binh an
lễ: Sáng 10.00 và tối 7.00
23.03 Thứ Sáu ngày hòa giải cộng đoàn.  Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban
Chỉ có thánh lễ 10.00 sáng; 6.00pm chầu trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng
Thánh Thể trong thinh lặng; 7.00pm con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp
Nghi thức hòa giải 1; 7.45pm Nghi thức nhất và yêu thương.
hòa giải 2 bằng tiếng anh.
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

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
4. Catholic Community
Xin gửi logo cho ban tổ chức trước ngày
08.04.2018. Trực tiếp qua anh Hóa hoặc
hai cha tuyên Úy. Có thể gửi qua email:
info@congdoanhoanthien.org.au
Một món quà sẽ được trao vào đêm tiệc
“Ngôi nhà Chúng Ta” 13.04.18 cho
người có logo được chọn.

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 công việc xây dựng nhà thờ bằng
cách mua vé tiệc và vé số cho đêm gây quỹ
Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển
NGÔI NHÀ CHÚNG TA. vé tiệc là
Email: tuyenc77@gmail.com
Đt: 0488 639 735
$100/1vé và vé Số là $10/1vé.
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường
Xin quý ông bà anh chị em Trưởng Xóm
john04051976@gmail.com
Giáo cùng các hội đoàn đăng ký và nhận
Đt: 0421 134 027
vé nơi ban gây quỹ và ban thường vụ để
Chủ
tịch
CĐ:
Antôn Trương Tấn Phát
chúng ta có thể bắt đầu phân phối từ tuần
Đt:
0432 777 500
CN 11.03.2018.
CÁC GIỜ CHẦU LƯỢT ĐÊM THỨ
NĂM TUẦN THÁNH 29.03.2018
9.00-9.30 Legio
9.30-10.00 XG Simon Hoa và
Philiphê Minh
10.00-10.30 XG Micae Hy
10.30-11.00 Cursillô.
Lưu ý: Các đoàn thể xóm giáo không đăng
ký có thể chầu chung vào các giờ như trên.

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Thức ăn XDTT……………..
Tiền rượu………………………
Điện nước giáo lý hôn
nhân

$3,320.0
$1,884.0
$773.0
$1,450.0
$115.0
$250.0

