
TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI SÁNG TẠO LOGO (lược trích) 

Thưa tất cả cộng đoàn, gia đình chúng con thật vui khi được góp một phần 

nhỏ bé vào việc sáng tạo logo cho Trung Tâm 
Thánh Mẫu La vang. Dù cho logo của chúng con 
có được dùng hay không chúng con cũng rất vui 

mừng vì đã được cộng đoàn đón nhận. 

Thưa cha và cộng đoàn, từ hôm tiệc gậy quỹ 
“Ngôi Nhà Chúng Ta” đến nay, đã có những anh 

chị em liên lạc hỏi thăm, chúng con luôn lắng 
nghe tất cả. Có một điều ngặc nhiên khi có một 

bạn trẻ nói rằng, trong logo này, nếu nhìn kỹ thì 
thấy chiều sâu về mặt tâm linh. Đúng như thế 
thưa cha và cộng đoàn. Bởi vì logo này chứa đựng thông điệp yêu thương thật 

to lớn. Con mong mọi người gặp được ý này và lòng họ sẽ cảm được sự bình 
yên. Chúng con hy vọng khi có dịp thuận tiện chúng con sẽ chia sẻ chi tiết hơn 

với cộng đoàn. 

 

*** LIVING WORD*** 

HOLY TRINITY SUNDAY 

The mystery of the most Holy Trinity is a basic doctrine of Faith in Christianity, understanda-
ble not with our heads but with our hearts. It teaches us that there are three distinct Persons in 
one God, sharing the same Divine Nature, co-equal and co-eternal.  Our mind cannot grasp 
this doctrine which teaches that 1+1+1 = 1 and not 3. But we believe in this Mystery because 
Jesus who is God taught it clearly, the Evangelists recorded it, the Fathers of the Church tried 
to explain it and the Councils of Nicaea and Constantinople defined it as a dogma of Christian 
Faith.  
  
There is a very old and much-repeated story about St. Augustine, one of the intellectual giants 
of the Church.  He was walking by the seashore one day, attempting to conceive of an intelli-
gible explanation for the mystery of the Trinity.  As he walked along, he saw a small boy on 
the beach, pouring seawater from a shell into a small hole in the sand.  "What are you doing, 
my child?" asked Augustine.  "I am emptying the sea into this hole," the boy answered with an 
innocent smile.  "But that is impossible, my dear child,” said Augustine.  The boy stood up, 
looked straight into the eyes of Augustine and replied, “What you are trying to do - compre-
hend the immensity of God with your small head - is even more impossible.”  Then he van-
ished.  The child was an angel sent by God to teach Augustine a lesson.  Later, Augustine 
wrote: "You see the Trinity if you see love."  According to him, the Father is the lover, the 
Son is the loved one and the Holy Spirit is the personification of the very act of loving. This 
means that we can understand something of the Mystery of the Holy Trinity more readily with 
the heart than with our feeble mind. Evagrius of Pontus, a Greek monk of the 4th century who 
came from what is now Turkey in Asia and later lived out his vocation in Egypt, said: "God 
cannot be grasped by the mind. If God could be grasped, God would not be God." 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
225 Hutton Rd. Keysborough—Vic. 3173 

Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027  
Website: www.congdoanhoanthien.org.au 

SUY NIỆM 
 
Mầu nhiệm một Chúa Ba ngôi là mầu nhiệm quan 
trọng và căn bản nhất của những người Kitô Hữu. 
Mầu nhiệm này được chính Chúa Giêsu, Con Một 
Thiên Chúa mạc khải cho con người. Lời mạc khải 
này Thánh tác giả Tin Mừng Mathêu ghi lại bằng 
lệnh truyền “Thầy đã được trao toàn quyền trên 
trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn 
dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 
danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền 
cho anh em.” 
Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Chúa 
của chúng ta là ba ngôi. Nhưng ba ngôi là làm sao? 
Tại sao Chúa chúng ta phải là ba ngôi vị? Những 
câu hỏi như thế này, chắc chắn chúng ta không thể 
có câu trả lời hoàn hảo, bởi vì mầu nhiệm Thiên 
Chúa Ba Ngôi không đơn giản như một chân lý 
khoa học hoặc những kinh nghiệm sống chúng ta 
từng biết. Ví dụ: 1 + 1 + 1 = 3. Mầu nhiệm ba ngôi, chúng ta được dạy bởi mặc khải rằng chỉ 
có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi vị. Chúa Cha là Đấng sáng tạo; Chúa Con là 
Đấng cứu chuộc; Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa và ban sự sống. Vậy mầu nhiệm Chúa 
Ba Ngôi không thể dùng lý trí để hiểu, nhưng phải dùng con tim và đức tin. Nói như một nhà 
ân tu người Hy Lạp “lý trí không thể nào hiểu hết được Thiên Chúa. Nếu lý trí có thể hiểu hết 
về Ngài thì Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa thật.”  
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể suy tư hay nhận biết về Thiên Chúa. Mầu 
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu và niềm tin. Nói như thánh Augustinô 
“nếu chúng ta thấy (hiểu) được tình yêu, chúng ta thấy (hiểu) Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên 
Chúa.” Chỉ khi nào chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Ba Ngôi trong lăng kính của đức tin và 
tình yêu, chúng ta sẽ hiểu được mầu nhiệm này. Vì Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là 
tình yêu nên Thiên Chúa là duy nhất nhưng không đơn độc. Thật vậy, tình yêu đích thực phải 
có sự trao ban và nhận lãnh; tình yêu đích thực phải có hy sinh; tình yêu đích thực hiệp nhất 
nên một (nếu Thiên Chúa là đơn độc thì không có trao ban, hy sinh và hiệp nhất, Thiên Chúa 
không thể là tình yêu được). Nói một cách khác, chỉ khi nào Thiên Chúa là Ba Ngôi thì Thiên 
Chúa mới có thể là nguồn gốc của Tình Yêu và là Thiên Chúa như Thánh Gioan định nghĩa 
và ngược lại chính vì TÌNH YÊU là trọn hảo trong Ba Ngôi Thiên Chúa nên BA NGÔI trở 
nên một Thiên Chúa duy nhất. 
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin ban thêm lòng tin, cậy và mến cho chúng con. Amen  

   

CHÚA NHẬT 8 TN LỄ CHÚA BA NGÔI 
ĐÁP CA:   Hạnh phúc thay dân nào / Chúa chọn làm gia nghiệp. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng / Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần / là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, / xin tôn vinh chúc tụng 
muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

26.05.18 Thứ Bảy, Thánh Philipphê 
Nêri, Linh Mục. Lễ Nhớ 

27.05.18 Chúa Nhật VIII Thường Niên. 
LỄ CHÚA BA NGÔI 

28.05.18 Thứ Hai,  
29.05.18 Thứ Ba,  
30.05.18 Thứ Tư,  
31.05.18 Thứ Năm, Đức Maria đi thăm 
viếng bà Elisabeth. Lễ kính 
01.06.18 Thứ Sáu, đầu tháng Thánh Jus-
tinô tử đạo. Lễ nhớ 
02.06.18 Thứ Bảy,  

03.05.18 Chúa Nhật IX Thường Niên. 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ 
Trọng 

 
 

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); 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 8 TN 

Mới qua đời: 
Maria Loan; Linh mục Macco Đức; Lm 
Phêrô Hải; Bà cố  Carol Hore; Têrêsa 
Đinh Thị Thanh. 
Nhân dịp lễ giỗ:  

22.5 giỗ Antony Nhân; Anna Phước; 19.5 
giỗ đầu Giuse Long, 24.5 Maria, 24.5 Ma-
ria Tỵ, 25 Phê-rô Pháp, 26.5 Vincent 
Bảng, Maria Viet 4.6, Maria Khánh, Ma-
ria Nụ.  
Đã qua đời:   
Anna Thơ; Anna Phước, Giêrônimô Sung, 
Maria Hoa, Isave Chầu, Inhaxiô, Maria 
Hương, Rosa Huệ, Maria Liễu, Maria Hương, 
Martin Linh, Maria, Phê-rô Rong, Maria 
Gương, Anna Tim, Phê-rô Sự, Catarina Hoa, 
Teresa Vệ, Phê-rô Thịnh, Phê-rô Kiểu, lh Ma-
ria Hương, Rosa Huệ, Khánh, Thiệu, 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 

  Xin cho ca mổ vào Thứ Sáu được thành công 
và được ơn chữa lành. 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã được ơn như ý  

 Ta ơn Chúa và Mẹ nhân ngày 25 năm hôn phối 

 Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse, thánh 
Mackillop đã cho gia đình được bình an. Xin 
Chúa luôn gìn giữ gia đình. 

 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, đã ban 
cho con qua các bệnh hiểm nghèo. 

 Tạ ơn sinh nhật 80,  

 Tạ ơn Chúa nhân ngày Bổn mạng ca đoàn 
Thánh Linh. 

 Xin đi đường bằng ban 

 Xin cho các con sống vững đức tin  

 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.  

 

THÔNG BÁO 

 THANH TẨY TRẺ EM 11am 02.06.18 
Xin quý cha mẹ có con em muốn được nhận bí 
tích thanh tẩy nộp đơn cho hai cha tuyên úy 
trong tuần này. 
MỪNG BỔN MẠNG THỪA TÁC VIÊN 
THÁNH THỂ 7.00PM 02.06.18 
Xin mời quý anh chị em thừa tác viên thanh thể 
tham dự mừng lễ bổn mạng tại nhà thờ Trung 
Tâm lúc 7.00pm, Thứ Bảy ngày 02.06.2018. 
Sau thánh lễ mời quý anh chị em vào nhà xứ 
chung vui cùng nhau. 
HÒA NHẠC MÙA ĐÔNG 
Để khuyến khích và tìm kiếm tài năng âm nhạc 
nhí trong cộng đoàn. Sau thánh lễ 10.00am 
Chúa Nhật 03.06.2018, kính mời quý cộng 
đoàn ở lại dùng café, nước trà bánh ngọt và 
thưởng thức âm nhạc từ các bé thuộc trung tâm 
dạy nhạc “….” Rất mong nhận được sự ủng hộ 
từ cộng đoàn. 
KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN ĐỢT II  
Như thường lệ, cộng đồng sẽ tổ chức khóa giáo 
lý chuẩn bị cho các bạn trẻ đang tiến tới hôn 
nhân lần hai tại St Margaret Mary’s Brunwick 
vào hai ngày 30.06 và 07.07.2018. Giờ học bắt 
đầu từ 9.30am và kết thúc vào 5.00pm. Xin 
đăng ký nơi hai cha tuyên úy hoặc đại diện 
cộng đồng. 
KHÓA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ CĐCGVN 
MELBOURNE 2018 
Những anh chị em đã đăng ký khóa học giảng 
viên Giáo lý xin có mặt tại St Margaret Mary’s 
Brunwick 9.30am Thứ Bảy 16.06.2018 
HỌP MẶT CÁC ANH CHỊ EM “TÂN 
TÒNG” 
Thân mời quý anh chị em các lớp Tân tòng về 
họp mặt truyền thống vào lúc 4.00pm ngày 
06.09.2018 tại Trung Tâm. 
GHI ƠN 
Trong những tuần qua, cộng đoàn nhận được 
$16,300 tiền dâng cúng xây dựng Trung Tâm. 
Và thêm 7 gia đình xin được làm ân nhân viên 
đá đầu tiên, trong số này có 5 gia đình từ St 
Alban. Xin Thiên Chúa ghi công và ân thưởng. 
HỌP GIÚP LỄ CHÚA NHẬT 03.06.18 
Xin mời các em giúp lễ vá quý phụ huynh của 
các em tham dự buổi họp vào sau lễ CN 
12.30pm  ngày 03.06.18. Cũng kêu gọi quý phụ 
huynh đăng ký cho con em vào đội giúp lễ, vì 
chúng ta rất cần các em giúp lễ 10.00am Chúa 
Nhật mỗi tuần. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,445.0 
$1,674.0 

$712.0 
$1,500.0 

$140.0 

  

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 

MỪNG BỔN MẠNG XÓM GIÁO  
MICAE HY THỨ BẢY 26.05.2018 
Chúc mừng quý ông bà và anh chị em 
trong xóm giáo Micae Hy. Nguyện xin 
thánh bổn mạng cầu bầu cùng Chúa để 
mỗi thành viên của Xóm Giáo luôn can 
trường làm chứng cho Chúa giữa thế giới 
hôm nay. 
Chúc mừng ban đại diện mới của xóm: 
Anh Lê Minh Thế - Trưởng Xóm 
Chị Nguyễn Thị Lành - Phó Xóm 
Chị Trần Thị Hoa - Thủ Quỹ 
 
CHA JOHN NGUYEN LOI là Tuyên 
Úy Trại Tị Nạn PHANANIKHOM Thái 
Lan từ năm 86-90, hiện đang thăm Mel-
bourne. Nếu anh chị em nào muốn liên lạc 
với ngài xin liên hệ anh Thông  Mob: 
0402 248 389 
 
XIN LƯU Ý QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH 
CHỊ EM CÓ CON EM SINH HOẠT 
THIẾU NHI THÁNH THỂ VUI LÒNG 
ĐƯA ĐÓN CON EM ĐÚNG GIỜ. SAU 
4.00PM QUÝ PHỤ HUYNH PHẢI 
HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM 
CHO CON EM CỦA MÌNH.  


