CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HOAN-THIỆN

CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH QUÝ ÔNG BÀ
VÀ ANH CHỊ EM. NGUYỆN XIN TÌNH YÊU
VÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA ĐỨC KITÔ CHÚA
CHÚNG TA MANG BÌNH AN VÀ HẠNH
PHÚC VIÊN MÃN TRÊN GIA ĐÌNH QUÝ
ÔNG BÀ & ANH CHỊ EM.

****************

LIVING WORDS
Because the focus of this week’s gospel passage is usually placed on poor old doubting Thomas, we sometimes overlook the way the passage begins. The disciples are huddled in a room,
‘for fear of the Jews’. Just a couple of weeks
earlier they had been on top of the world.
Jesus was enormously popular with the people, and the disciples, by association, were
caught up in that affection. Their man, the
one they had chosen to follow, was making
waves and stirring the authorities – thumbing
his nose at the rules. This, of course, made
the disciples feel good to be around Jesus.
However, in the space of just a few short
days, their world had turned upside down.
They’d gone from riding the crest of a wave
to being utterly dumped! They were cowering
in a closed up room, afraid for their lives in
case those who handed Jesus over for death came for them as well. They’d already had an
experience of the resurrected Jesus yet they were still hiding and afraid. Into this fear and uncertainty steps Jesus who says, ‘Peace be with you’. It is a reminder of Jesus calming the
storm out on the lake – in the midst of turmoil and anxiety he brings peace and calm.
Thomas has received a pretty bad rap for the last 2000 years, forever labelled as ‘Doubting
Thomas’ because he wasn’t prepared to take someone else’s word for the fact that Jesus had
risen. However, despite his demand for evidence, once Jesus is before him, he abandons all his
thoughts about placing his fingers in the wounds and proclaims, ‘My Lord and my God!’ This
is an absolutely extraordinary statement of faith. For the very first time, someone recognises
Jesus, not as Messiah, prophet or Lord, but as God.
Historical Context – My Lord and my God
This extraordinarily clear statement of belief about the divinity of Jesus appears nowhere else
in any of the four gospels. Why does the Gospel of John make this statement and not any of
the other gospels? It must be remembered that the Gospel of John was the last of the four gospels to be written – at least 20 years after the Gospel of Mark and some 60 to 70 years after the
death of Jesus. The early Christians had been cast out of the Jewish tradition and were making
sense of how their own beliefs could stand apart from Jewish tradition. With the break from
Judaism, Christians felt able to express their developing belief that Jesus was God. (From Liturgical help Australia)

225 Hutton Rd. Keysborough—Vic. 3173
Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027
Website: www.congdoanhoanthien.org.au

CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT

ĐÁP CA: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM
Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các
bài đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô
phục sinh hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây:
Cảm nghiệm đầu tiên là, Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường.
Đức Kitô phục sinh không còn bị giới hạn trong không gian. Người có thể cùng lúc xuất hiện
ở nhiều nơi khác nhau. Đức Kitô phục sinh ra khỏi mồ có mặt trên mọi nẻo đường của cuộc
sống.
Đức Kitô phục sinh cũng không bị giới hạn trong thời gian. Người xuất hiện với Maria khi
trời còn đẫm sương khuya. Người xuất hiện bên bờ hồ với các môn đệ khi bình minh vừa ló
rạng. Người xuất hiện trong phòng tiệc ly ngay giữa ban ngày. Người xuất hiện ở Emmau khi
trời sụp tối. Trong mọi lúc của cuộc đời, Đức Kitô luôn có mặt. Không có thời gian nào
Người không ở bên ta.
Đức Kitô phục sinh không còn bị giới hạn, trong một cảnh ngộ cuộc sống nhất định. Trong
vườn, Người xuất hiện như người làm vườn.. Bên những người chài lưới, Người xuất hiện
như một bạn chài chuyên nghiệp, rành rẽ đường đi của đàn cá. Trên đường Emmau, Người
xuất hiện như một khách hành hương, đồng hành với hai linh hồn buồn bã, e ngại đường xa.
Người xuất hiện để khích lệ các môn đệ đang lo buồn sợ hãi. Người xuất hiện để soi chiếu
niềm nghi ngờ tăm tối của Tôma.
Cảm nghiệm thứ hai là, Đức Kitô phục sinh khơi dây niềm bình an, tin tưởng.
Biết các môn đệ đang buồn sầu, bối rối, bấn loạn sau cái chết của Thầy, Đức Kitô phục sinh
mỗi lần hiện ra, đều chúc các ông: “Bình an cho các con”. Người còn thổi hơi vào các ông và
nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Cảm nghiệm thứ ba, cũng là cảm nghiệm quan trọng nhất, Đức Giêsu phục sinh làm cho
cuộc đời có ý nghĩa.
Sau khi Đức Kitô bị hành hình, cả một bầu trời sụp đổ. Các môn đệ tuyệt vọng. Họ sống
trong lo sợ, buồn bã, chán chường. Không, họ không còn sống nữa vì cuộc đời đối với họ
chẳng còn ý nghĩa gì. Họ như đã chết với Thầy. Chỉ còn nỗi lo sợ, nỗi buồn, niềm tuyệt vọng
sống trong họ thôi. Đức Kitô là linh hồn của họ. Linh hồn đã ra đi. Xác sống sao được.
Khi Đức Kitô phục sinh trở lại, những xác chết bỗng hồi sinh, những bộ xương khô bỗng
chỗi dậy, mặc lấy da thịt, trở lại kiếp người, những trái tim nguội lạnh trở lại nhịp đập, ánh
mắt nụ cười lại rạng rỡ tươi vui, vì cuộc sống từ nay có một linh hồn, cuộc sống từ nay có
một ý nghĩa.
Cảm nghiệm cuối cùng là, Đức Kitô phục sinh sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục sinh.
Đức Giêsu Phục sinh đã biến đổi toàn bộ cuộc đời các môn đệ. Đức Kitô phục sinh là Tin
Mừng lớn lao trọng đại đem lại ý nghĩa cho cuộc đời. Nên các môn đệ không thể không loan
báo Tin Mừng lớn lao đó. Maria lập tức chạy về loan tin cho các môn đệ, mời Phêrô và Gioan
đến xem ngôi mộ trống. Hai môn đệ Emmau lập tức trở về Giêrusalem bât chấp trời đã tối
đen. Phêrô chạy bay ra mồ dù còn sáng sớm và còn bị nỗi sợ người Do Thái ám ảnh. Và sau
này, Phaolô, sau khi ngã ngựa, đã trở thành một người loan báo Tin Mừng không biết mệt
mỏi.

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 II PS

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới qua đời:
Linh hồn Đoàn Văn Tỵ
Nhân dịp lễ giỗ:

Linh hồn Nguyễn Thị Xinh

Đã qua đời:

Giuse Phong, Anna Hương, Anna Giáp,

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 vì có việc làm
 Xin cho con trai đi xa bằng an
 Xin đi đường bằng an
 Xin ơn bằng an trong tâm hồn
 Xin cho con gái được bằng an; con trai
từ bỏ ma túy; Xin cho gia đình được
bằng an
 Xin ơn chữa lành

07.04.18 Thứ Bảy, Bát Nhật PS
08.04.18 Chúa Nhật II Phục Sinh
CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban
XÓT.
trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng
09.04.18 Thứ Hai, Lễ Truyền Tin, Lễ con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp
Trọng.
nhất và yêu thương.
10.04.18 Thứ Ba,
11.04.18 Thứ Tư, Thánh Stanislao, giám
mục tử đạo. Lễ nhớ
12.04.18 Thứ Năm,
13.04.18 Thứ Sáu,
14.04.18 Thứ Bảy,
15.04.18 Chúa Nhật III Phục Sinh
LƯU Ý: THỨ HAI LỄ TRUYỀN TIN
LỄ TRỌNG CÓ LỄ 10.00AM VÀ
7.00PM MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

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(11-2018); Giuse Trịnh Xuân Phong,
Monica Nguyễn thị Lai và Maria Phạm Thị Mến (02-2019); Augustinô Maria Nguyễn Văn
Đích (02-2019); Phaolô Tương (3-2019) Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh

THÔNG BÁO
QUYÊN TIỀN ĐẤT THÁNH 2018
Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã rộng
tay ủng hộ Giáo hội ở Đất thánh. Tổng số
tiền ủng hộ đất thánh năm nay là $7,988.
Xin Chúa chúc lành cho lòng quảng đại
của quý ông bà và anh chị em.
LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI
CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN
LIÊM FLEIMINGTON 08.04.18
Quý ông bà và anh chị em đã đặt vé Xe
Bus đi đại lễ LÒNG CHÚA THƯƠNG
XÓT. Xin vui lòng có mặt tại Trung Tâm
12.00pm. Vé xe bao gồm nước uống và
phần ăn trưa nhẹ chống đói.
PROJECT COMPASSION 2018
Xin quý ông bà và anh chị em gửi lại hộp
tiết kiệm để chúng ta tổng kết quỹ bác ai
Australia. Xin để hộp tiết kiệm dưới chân
Đức Mẹ ở cuối nhà thờ. Xin cám ơn cộng
đoàn.
DẠ TIỆC GÂY QUỸ: “NGÔI NHÀ
CHÚNG TA” Tối Thứ Sáu 13.04.2018
tại ANNABELLA RECEPTIONS
Để chuẩn bị cho đêm gây quỹ NGÔI NHÀ
CHÚNG TA. Xin quý ông bà anh chị em
Trưởng Xóm Giáo cùng các Hội Đoàn cho
ban tổ chức biết kết quả bán vé tiệc và vé
số để tiện việc chuẩn bị.
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ THIẾU NHI
THÁNH THỂ NGHỈ EASTER
Các em thiếu nhi trường việt ngữ và TNTT
sẽ nghỉ các Chúa Nhật 01.04; 08.04 và
15.04. Chúa Nhật 22.04 sẽ học lại. Xin
quý phụ huynh lưu ý để đưa con em đi học
đúng giờ.
GHI ƠN
Trong tuần qua cộng đoàn nhận được
$12,000.0 tiền dâng cúng xây dựng Trung
Tâm Xin Chúa ghi công và ân thưởng.
DỌN VỆ SINH THỨ BẢY 21.04.2018
Để chuẩn bị sạch đẹp trong ngoài Trung
Tâm đón mừng con cái Đức Mẹ mọi nơi
về dự đại hội. Xin quý ông bà và anh chị
em tích cực tham gia ngày WORKING
BEES 21.04. Bắt đầu từ 9.00am.

KHO TƯỢNG THÁNH
Để gây thêm quỹ cho cộng đoàn,
chúng con có nhập trên 200 mẫu tượng
ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau.
Những tượng ảnh này được làm với
chất lượng cao theo mẫu của Italia.
Hiện đã được trưng bày tạm thời tại
Garage nhà xứ, xin kính mời quý ông
bà và anh chị em đến xem. Chúng con
nhận cung cấp sỉ và lẻ tùy nhu cầu của
quý ông bà anh chị em.

Kho tượng sẽ mở cửa sau các thánh lễ
Thứ Bảy và Chúa Nhật. Rất mong
được phục vụ quý ông bà và anh chị
em.
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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..

$4,290.0
$7,371.0
$1,952.0

