
Mời mọi người đọc tâm tình chia sẻ trong bài viết “nhà hàng ngàn sao” trong 
những ngày đại hội La Vang III (tiếp theo và hết) 

Khâu làm ẩm thực của công đoàn Keysbough thật là hấp dẫn, ai cũng chân bước tay làm, 500 

ký thịt bò gân, cùng 500 ký cốt lết bên cắt ,bên ướp, người bỏ bao đem đi cất trong tủ lạnh, cứ 
thế mà đều. ..đều nhịp nhàng ,1000 ký thịt được đóng băng nhường chỗ cho cà rốt, hành ngò, 

tiếng réo gọi nhờ làm cái này lấy cái kia, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười ròn rã ở khu nhà 
bếp, có chị lại còn gọi các anh chị trong bếp thử ăn chè có vừa. ...ngon không. ...chao ơi ai 

cũng thử hai. ..ba ly đấy nhé  
Sáng thứ bẩy, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 3 khai mạc thì những anh chị em âm thầm đứng 

sau hậu trường để làm thức ăn cho khách hành hương, lại có những tiếng gọi nhau trong tình 
thân, khi phát thức ăn vui...vui....vì chiều ai cũng đói, bắt đầu người se lạnh, có một hộp bò 

kho và ổ bánh mì làm ấm lòng chiến sĩ ,người hành hương.  
Qua Chúa Nhật. ...một bầu trời trong lành, những tia nắng như mùa hè, từ đợt người bước 

vào. ..vào nơi nào cũng có người  (đúng là đại hội ).Anh chị em trong hậu trường lại tay vớt 

tay chiên để có những hộp cơm sườn trứng, và hộp súp, một sự chu đáo của ban ẩm thực, nghĩ 
ai cũng mệt, nên làm súp ăn kèm cho dễ ăn, sau đợt ăn trưa lại thấy các anh chị bưng, bê xóc, 

đổ vào, để có những hộp xôi chả lụa, coi như một chân tình lo cho nhau để khách hành hương 
ra về, vui vẻ, no nê. ....hai ngày được no say tình Chúa, tình người, Mẹ đứng trên cao, sao Mẹ 

không bồi hồi cảm động được, khi thấy đoàn con tung tăng, ....chỗ khác nhộn nhịp, ,chỗ thì im 
để nghe cha giảng, một khung cảnh bao la trong bầu khí thiên hoà địa lợi.  

Hôm nay ngồi ghi lại những gì mình cảm nhận qua đức tin, của từng người, mỗi ban ngành 
đều có sự hy sinh ,dấn thân cùng một mục đích chung để làm nên Đại Hội Thánh Mẫu La 

Vang 3. 
Chắc chắn trong lúc làm việc không tránh được những va chạm, vô tinh hay trong lúc mệt 

mỏi, xin thông cảm bỏ qua cho nhau  (ai để ý giận lâu ráng chịu. ...ha...ha..) 
Viên đá đầu tiên là viên đá góc tường, là chính Chúa Giésu Kitô là chính Chúa Giésu Kitô . 

Từng viên đá. ....từng viên đá. ....của mỗi chúng con trở nên Ngôi Nhà của Thiên Chúa. ...Xin 
cho chúng con luôn hiệp nhất yêu thương. ...Xin chúc mừng. ..xin chúc mừng. ..Trung Tâm 

Thánh Mẫu La Vang.  
Chân thành cám ơn các bạn. 

Chào thân ái  

 

*** LIVING WORD*** 

Pentecost marks the end and the goal of the Easter season.  For Christians, it is a memorial of 

the day the Holy Spirit descended on the apostles and the Virgin Mary in the form of fiery 
tongues, an event that took place fifty days after the Resurrection of Jesus.  The Paschal mys-

tery -- the Passion, the Death, the Resurrection, and the Ascension of Jesus -- culminates in the 

sending of the Holy Spirit by the Father (at the request of His Son), on Jesus' disciples. The 
feast also commemorates the official inauguration of the Christian Church by the apostolic 

preaching of St. Peter, which resulted in the conversion of 3000 Jews to the Chris-
tian Faith.  Pentecost is, thus, the official birthday of the Church. . Today’s Scripture readings 

remind us that Pentecost is an event of both the past and the present.  The main theme of to-
day’s readings is that the gift of the Holy Spirit is something to be shared with others.  In other 

words, the readings remind us that the gift of the Holy Spirit moves its recipients to action and 
inspires them to share this gift with others.  
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     SUY NIỆM         Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
Trong những năm gần đây phong trào canh tân đoàn sủng phát triển mạnh trong Giáo Hội Tin 
Lành và trong giáo Hội Công Giáo, có người gọi đó là mùa xuân của Giáo Hội đang là sức 
sống mới. Nhưng cũng có ngừơi đang nhìn phong trào này với thái độ cảnh giác.  
Thánh Luca mô tả: Vào ngày lễ ngũ tuần các môn đệ tề tựu cầu nguyện. Khi ấy có những 
lưỡi như lưỡi lửa rải rác đậu xuống trên mỗi người. Lửa là hình tượng Kinh Thánh dùng để 
diễn tả về Chúa Thánh Thần trong chúng ta. 
Thánh Gioan Thánh Giá có kinh nghiệm thần bí sâu sắc đồng thời là một nhà thơ cho nên 
ngài đã vận dụng ngôn ngữ thi ca để diễn tả kinh nghiệm thần bí về Chúa Thánh Thần bằng 
hình ảnh của lửa, của củi. 
Giữa mùa đông băng giá ở Châu Âu, ngoài vườn có một khúc củi nằm cô đơn giữa tiết trời 
băng giá. Cái lạnh làm cho làn da của nó xần xùi, xấu xí. Thế rồi nó được ông chủ nhà đem 
vào quăng vào lò sưởi. Hơi nóng làm khúc củi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nó cảm nhận 
được đầy sự an ủi không tả được. 
Nhưng tiếc rằng sự sung sướng kéo dài chẳng được bao lâu. Trong khỏanh khắc ngọn lửa ôm 
chặt lấy nó. Sức nóng của lửa nung nấu khiến cho nhựa cây rỉ ra bên ngoài làm thành một lớp 
da sần sùi như da cóc. Nó tỏa ra một mùi thật khó chịu. Khúc củi quằn quại trong than hồng 
một thời gian. Cuối cùng nó trở nên một với lửa. Nó không còn là củi mà chỉ là lửa. Lửa đem 
ánh sáng, lửa đem hơi ấm cho những người trong phòng. 
Gioan Thánh Giá dùng hình ảnh tuyệt vời ấy để diễn tả về tác động của Chúa Thánh Thần 
trong đời sống chúng ta. Hình ảnh ấy giúp chúng ta thấy được đâu là cùng đích của đời sống 
trong Thánh Thần. Cái cùng đích ấy là Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được nên một với 
Thiên Chúa… 
Nhưng để đạt được tới cùng đích nên một trong Thiên Chúa ấy thì chúng ta phải trải qua một 
hành trình thanh tẩy của Thánh Thần. Hành trình này khởi đầu bằng một niềm an ủi ngọt 
ngào. Đấy chỉ là giai đoạn đầu. Sớm hay muộn gì chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần dẫn 
vào giai đoạn thanh tẩy, giai đoạn đau đớn, giai đoạn này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. 
Vì nó đau đớn cho nên ta không muốn bước vào, không dễ chấp nhận. 
Có hai lý do chính và cũng là hai giai đoạn chính. 
Lý do thứ nhất: Thánh Thần giúp chúng ta chấp nhận con người thật của mình. Có lẽ nhiều 
người sẽ ngỡ ngàng khi nghe thế. Chúa Giêsu nói: “Hãy yêu tha nhân như chính mình.” Nếu 
tôi không yêu chính mình thì tôi không thể yêu người khác được. Yêu chính mình là chấp 
nhận con người thật của mình. Chấp nhận hình hài mà Chúa đã ban cho mình.  
Lý do thứ hai: Chấp nhận được chính mình rồi thì đến giai đoạn hai của sự thanh tẩy. Đi từ 
chỗ “tôi đang là” đến chỗ “tôi được mời gọi để trở thành…” Ở đây đòi hỏi sự bỏ mình. 
Chúng ta phải trở thành cái mà Chúa mời gọi chúng ta. Đó là gì? Thưa là mỗi ngày tôi trở 
thành người hơn. Cho dù tôi sống bậc gia đình hay tu sĩ, cho dù tôi hành động gì nhưng vẫn 
hàm ẩn tất cả bên trong là cái tính người, là tính Kitô Hữu. Và hành trình đó đòi chúng ta 
phải tự bỏ mình mỗi ngày.  
Nếu chúng ta chấp nhận trở về với chính mình trong thinh lặng, nhìn lại đời mình, ta có thể 
khám phá ra những gì mà Lời Chúa hướng dẫn chúng ta hôm nay. (Lược trích) 

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
ĐÁP CA:  Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu 
được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

19.05.18 Thứ Bảy,  

20.05.18 Chúa Nhật: Lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống. 

21.05.18 Thứ Hai,  
22.05.18 Thứ Ba,  
23.05.18 Thứ Tư,  
24.05.18 Thứ Năm,  
25.05.18 Thứ Sáu,  
26.05.18 Thứ Bảy, Thánh Philipphê 
Nêri, Linh Mục. Lễ Nhớ 

27.05.18 Chúa Nhật VIII Thường Niên 

 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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); Giuse Phong (02-2019); Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh (02-2019); Phaolô Tương 
(3-2019); Phanxicô Trần V. Sáng và Maria Nguyễn T. Hỷ (4.2019). 

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 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau 
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn 
trước. 

   

LỊCH PV CN TTHX 

Mới qua đời: 
Têrêsa Đinh thị Thanh; Antôn 
 
Nhân dịp lễ giỗ:  

13.5 Phê-rô Hài, 8.5 Gioan Kim, Gioan 
Kim, Giuse, Phê-rô 

Đã qua đời:   
Giuse Chương, Giuse, 2 Maria, các  Maria 
Na, Anna Thuận, Phanxicô X. Hữu, 
Đaminh Bân, Phê-rô, Maria, Vincent. linh 
hồn tiên nhân 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 và Mẹ cho gia đình được 
như ý  

 Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, 
nhân sinh nhật 80. 

 Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cùng ca đoàn 
Thánh Linh nhân ngày lễ bổn mạng  

 Xin ơn chữa lành 
 Xin ơn trờ lại 
 Xin ơn bình an cho gia đình 
 Xin giải phẫu bình an 
 Xin như ý 
 Xin đi đường được bằng an 
 Xin thủ tục giấy tờ được suôn sẻ 

 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.  

 

DANH SÁCH ÂN NHÂN 

MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN 
THÁNH LINH 

Xin chúc mừng ca đoàn trong ngày 
mừng bổn mạng Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống. Nguyện xin ơn thiêng 
của Chúa Thánh Thần tràn đầy trên 
từng thành viên của ca đoàn. Để ca 
đoàn luôn hăng say phục vụ trong tình 
yêu của Chúa Thánh Linh. 
TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ. 
Tháng năm, tháng Hoa Kính Đức Mẹ đã 
đi vào truyền thống của chúng ta, những 
người Dân Việt. Để truyền thống tốt đẹp 
này lớn mạnh trong lòng người Việt tỵ 
nạn, mà đặc biệt là con cái Mẹ thuộc 
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Kính 
mời quý ông bà anh chị em trong các hội 
đoàn, xóm giáo và toàn thể quý Ông Bà và 
Anh Chị Em tham dự buổi HÀNH 
HƯƠNG TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ lúc 
3pm ngày 26-05-2018, tại nhà thờ Trung 
Tâm. Hy vọng đây là cơ hội để chúng ta 
truyền lửa yêu mến Đức Mẹ cho nhau và 
cũng bắt đầu công việc làm mới lại phong 
trào TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ của các 
xóm giáo thuộc cộng đoàn thánh Tôma 
Thiện. 
THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 
Hiện tại các bác thừa tác viên thánh thể 
cao niên đang rất cần những người trẻ 
thay thế trong công việc phục vụ bàn 
thánh. Vậy xin kêu gọi quý anh chị em 
đăng ký để trở thành thừa tác viên thánh 
thể phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn. 

THÔNG BÁO 
Bác Tưởng, O.B Thái Bá Tỵ, AC Tấn Lâm, 
Nguyễn Đức Phan, GĐ Hồ C. Bảo, GĐ Bác 
Mến, O.B Trịnh V. Minh, A.C Tiên Chi, Bác 
Nguyễn T. An, AC Nhậm, AC Quỹ, A.C 
Dũng Quang, AC Phong Hoàng, AC Thiêu, 
GĐ Giang Lê, Chị Kim Tiên & Vivien, Chị 
Phạm T. Lai, A.C Bình lành, X.G Đa Minh 
Úy, Ca Đoàn Tình Mẹ, X.G Phaolô Lộc, GĐ 
Đức Hiếu, XG Micae Hy, AC Vũ Ly, Legio 
Mariae, A.C Quyền Mầu, Dòng Ba Phan 
Sinh Springvale, Nhóm Thân Hữu Việt Úc, 
Nghị Viên T.Lợi, Quát & Kim Anh Đô, O.B 
Đinh khắc Thăng, Dòng Ba Đaminh Cẩm, 
XG Simon Hòa, CĐ Têrêsa, GĐ Chị Tốt, 
A.C Duy Lan, Hội Ân Nhân DCCT, GĐ, OB 
Phan Tường,  A.C Trịnh Yến, A.C Hiệp 
Trinh, A.C Minh Thanh, A.C Bình Gấm, GĐ 
Anh Thân, GĐ Bà Yến Lưu, Maria Đinh T. 
Hương, O.B Nguyễn Văn Viên, AC N Văn 
Nhất,  A.C Tân Lành, O.B Trịnh Công Bính, 
Têrêsa Hoàng T Minh Liên, AC Vinh Huệ, 
Têrêsa Vy, AC Lê Hưng & Ngô T. Hợp, AC 
Tuyên & Hương, Maria Vũ T Thanh Kỳ, AC 
Phú Quyên, OB Gioan Bạch, O.B N Hảo, AC 
Hưng Nguyệt, Cẩm Nguyễn, KB, Khánh 
Nguyễn, Lisa Nguyễn, Marleve & Paul 
Nguyễn, Bùi Trinh & Anh Phương, Bà Gối, 
Ẩn Danh, N Minh Thông, GĐ Đức Là (VN), 
Bác Đàm Phạm, Phạm Thị Huệ, Nguyễn T 
Hạnh, OB Trung Kim, Chị T Thu Tô, A.C 
Hải Nhung, Maria Teresa Thiên Hương, AC 
Hồng Để, OB Trung Kim, Nhóm Rạng Đông 
Springvale 
 
Như vậy chúng ta hiện tại có 81 ân nhân của 
viên đá đầu tiên, tổng số tiền ủng hộ là 
$351,400. Đã nhận được tiền từ 78 ân nhân 
số tiền là $330,400. Trong hai tuần tới, chúng 
con xin khóa danh sách ân nhân và tiến hành 
khắc tên lên phía sau bảng đồng như chúng 
con đã hứa hôm gây quỹ. 
Ngoài ra chúng con đã nhận $25,000 của hai 
gia đình dâng tặng cho tượng thánh Giuse và 
Đức Mẹ.  
Chúng con cũng đã nhận đủ tiền từ quý ân 
nhân đấu giá các vật phẩm trong tiệc gây 
quỹ NGÔI NHÀ CHÚNG TA. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT…………….. 
 

$7,325.0 
$1,962.0 
$1,080.0 

$570.0 
 

  


