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Trường Việt Ngữ
A. Phạm Đức Khiêm
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A. Vũ Bình 0466 502 090
Phụ Trách Tin Yêu
A. Hoàng Hữu Hùng 0417 703 154
Email: hoang-duong@hotmail.com
Trưởng Ban Trật Tự
A. Lê Toàn Thắng
9344 1994
Trưởng Ban Vệ Sinh
A.Hồ Hải Lan
0470286077
Phụ Tá
C. Mai Thiên Kim
0438197104

Thánh Lễ
Thứ ba- Thứ sáu
6.30 pm- Trung Tâm
Thứ bảy
6.00 pm- Trung Tâm
Chúa Nhật
9.00 am - Trung Tâm
5.30 pm - Trung Tâm
Lễ Trọng trong tuần
7.30 pm – Trung Tâm

Bí Tích Hòa Giải
Trước Thánh Lễ
Bí Tích Xức Dầu
Thứ sáu đầu tháng
6.30pm
Bí Tích Thánh Tẩy
Chúa Nhật đầu tháng 10.00am
Bí Tích Hôn Phối
Liên lạc với Linh Mục trước
6 tháng. (Giấy tờ & khoá học)
Giờ chầu
Kính Lòng Chúa Thương Xót
Vào mỗi Chúa Nhật
3.00pm – Trung Tâm

CHÚA NHẬT VI MÙA THƢỜNG NIÊN – B
Bài Đọc I: Lv 13:1-2.44-46

“Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại”

Đáp Ca: Chuá là chỗ dung thân, Chuá giữ con khỏi điều nguy khổ.
Bài Đọc II: 1Cor 10:31-11:1 “Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô”

ALLELUIA, ALLELUIA – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống,
không ai đến được với cha mà không qua Thầy”. – ALLELUIA
Bài Phúc Âm: Mc 1:40-45 “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”.
12/2
13/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chuá Nhật

6.30pm
7.30pm

Tuần VI Mùa Thường Niên
LỄ TRO ( Ăn chay, kiêng thịt)

7.30pm
7.30pm
6.00pm
9.00am
5.30pm

LỄ GIAO THỪA
LỄ MINH NIÊN
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

MỪNG NĂM MỚI MẬU TUẤT
HAPPY LUNAR NEW YEAR
BAN HỘI CHỢ TẾT CẦN tất cả các thứ rau thơm, chanh, ớt, nên gia đình nào có các loại trên xin
mang đến trung tâm để ban hội chợ chuẩn bị cho gian hàng của CĐ tại HCT năm nay.

LỚP KINH THÁNH TỐI THỨ BA 13/02/2018 : Máccô 1:12-15

LEGIO MARIAE: Curia và ba đội họp sau thánh lễ sáng Chúa Nhật hôm nay 11/02/2018.
TRƢỜNG VIỆT NGỮ AN-RÊ DŨNG LẠC
* Trường Việt Ngữ xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã đưa con em đi học trong ngày Lễ Khai Giảng tuần
qua. Xin quý vị và các em học sinh tiếp tục trong việc gìn giữ tiếng Việt của chúng ta.
Năm nay các em được phát sách học miễn phí (nếu mất thì sẽ mua lại $5.00/1 quyển).
Khi đưa đón con em: Xin lái xe vào cổng trước (cổng số 1) và ra cổng sau cùng (cổng số 3). Xin lái
xe THẬT CHẬM và THẬT CẨN THẬN.
** Chào đón Xuân Mậu Tuất Trường Việt Ngữ chúng con kính chúc quý Cha, Soeur, Ban Thường Vụ,
quý đoàn thể, quý Cộng Đoàn, quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh: Tràn đầy Hồng Ân
Thiên Chúa và an khang, thịnh vượng.
Thứ Bẩy 17/02/2018 mùng Hai Tết: HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ...VUI XUÂN bên gia đình
Xin chân thành cảm ơn .
Điều Hợp Viên Phạm Đức Khiêm.

THÔNG BÁO HÔI CAO NIÊN
Du Ngoạn: BĐH cuả Hội sẽ tổ chức đi du ngoan Busselton Jetty và trang trại nuôi ong ngày thứ hai
5/03/2018. Vì xe có ghế ngồi giới hạn, tối đa 60 chỗ, nên ưu tiên dành cho hội viên nào ghi tên trước.
Xin vui lòng liên lạc với ông Nhu,Hội Trưởng: Mob.0435855770, hoăc Hội Phó, bà Vân ( qua ông
Khẩn : Mob- 0434901474). Khi ghi danh đóng $40 cho vé tàu hoả Jetty và xuống phòng quan sát dưới
đáy biển. Ai có “Pensioner Concession Card “ thì chỉ đóng $34 thôi và xin nhớ mang theo để khi cần
đến thì có đưa ra ngay. BĐH sẽ phân phát phần ăn sáng sau khi lên xe do quỹ đài thọ. Ăn trưa tại
nhà hàng “ Phở Việt Nam “ Busselton, trả tự túc. Mọi thắc mắc hoăc muốn biết thêm chi tiết xin hỏi
ông bà phụ trách ghi danh. Mong quý hội viên đã ghi tên đến sớm một chút. Xe khởi hành đúng 8 giờ
30 sáng tại Trung Tâm Cộng Đoàn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU (AMORIS LAETITIA)
Chương III - NHÌN NGẮM ĐỨC GIÊSU: ƠN GỌI GIA ĐÌNH

Hạt giống của Lời và những hoàn cảnh bất toàn
66. “Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang chờ phát triển chín muồi, và phải
chăm sóc những cây đang bị khô héo và nhất thiết không được bỏ bê”, theo cách, khởi đi từ ơn huệ của
Đức Kitô trong bí tích, đôi vợ chồng cần “được kiên trì hướng dẫn hơn nữa, để đạt được một sự hiểu
biết phong phú hơn và một sự hội nhập đầy đủ hơn Mầu nhiệm này vào đời sống của họ”.
67. Theo lời dạy của Thánh kinh mọi sự đã được tạo dựng nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô (cf. Cl 1,16),
các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã nhắc nhở rằng “trật tự cứu chuộc soi sáng và hoàn thành trật tự tạo
thành. Vì thế, hôn nhân tự nhiên được hiểu một cách đầy đủ trong ánh sáng sự hoàn thành của nó trong
Bí tích Hôn Phối: chỉ bằng cách nhìn chăm chú lên Đức Kitô người ta mới nhận biết sự thật sâu xa nhất
về các mối tương quan nhân loại. “Chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mầu nhiệm về con người
mới thật sự được sáng tỏ. [...] Chúa Kitô, Ađam mới, chính trong khi mạc khải mầu nhiệm về Chúa Cha
và tình yêu của Ngài, cũng giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng
cao quí của mình” (GS, 22). Bởi thế thật thích hợp để hiểu những thuộc tính tự nhiên của hôn nhân,
thiện ích của đôi vợ chồng, theo viễn tượng qui Kitô (bonum coniugum)”, những thiện ích ấy bao gồm
sự hiệp nhất, sự mở ra đón nhận sự sống, sự chung thủy, tính bất khả phân li, và trong hôn nhân Kitô
giáo còn có sự nâng đỡ nhau trên con đường hướng đến tình bạn trọn vẹn với Chúa. “Việc phân định sự
hiện diện của „các hạt giống Lời‟ (semina Verbi) trong các nền văn hóa khác (cf. Ad Gentes 11) cũng có
thể áp dụng cho thực tại hôn nhân và gia đình. Bên cạnh hôn nhân tự nhiên đích thực, trong những hình
thức hôn nhân trong các truyền thống tôn giáo khác cũng có các yếu tố tích cực”,76 cho dù cũng không
thiếu bóng tối. Chúng ta có thể khẳng định rằng “Người nào muốn xây dựng trong thế giới này một gia
đình nơi mà con cái được dạy cho biết vui thích với mọi hành động nhằm thắng vượt sự dữ – một gia
đình chứng minh Thánh Thần đang sống và hoạt động – thì sẽ nhận được lòng biết ơn và sự trân trọng,
cho dẫu họ thuộc dân tộc, tôn giáo hay vùng miền nào đi nữa”.

