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TẠ ƠN CHO VIỆC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 
Kính thưa cộng đoàn, sau nhiều lần hứa hẹn. 
Công ty xây dựng đã rất chắc chắn sẽ khởi công 
xây dựng nhà thờ cho chúng ta vào ngày 
26.06.2018. Tin tưởng rằng đây là THÁNH Ý, vì 
ngày 27.06 là Đại Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp. Vậy xin kêu gọi cộng đoàn chúng ta 
dành ba ngày đặc biệt này tạ ơn Chúa và Mẹ, 
đồng thời xin dâng công trình xây dựng của 
chúng ta cho sự quan phòng của Chúa. Tin chắc 
rằng công trình sẽ được mọi sự tốt lành từ khởi 
sự cho đến hoàn tất. 
Chương trình tam nhật bắt đầu lúc 7.00pm các 
tối Thứ Hai, Thư Ba và Thư Tư (25,26,27). Rất 
mong cộng đoàn hiện diện thật đông đủ. 

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

LIVING WORD 
Gospel Focus – The Kingdom of God 
The references to the kingdom of God in the gospels always carry a paradox. It exists 
in the present, yet is something to be achieved in the future. It is here, but not yet. If 
we live ‘as if’ we are living in the kingdom here and now then we hasten its coming. 
The kingdom of God is not a place but a way in which the world operates. It is a king-
dom that is ruled by justice and gives precedence to those who are regarded as noth-
ing in the world. It is a kingdom of promise and hope that inspires and calls all people 
to more than they currently are. 
Scriptural context – Kingdom Parables 
Jesus sought to describe the kingdom of God by comparison and analogy – ‘The king-
dom of God is like … ’; ‘To what can we compare the kingdom of God?’ He never 
gave a lecture about the kingdom, rather, he painted a picture in terms that were read-
ily recognised by his audience but forced them to think differently about the image he 
used. It forced them to think about themselves and their world in a different way. 
Kingdom parables begin innocently enough with a familiar image but very quickly 
shift to a challenge about the way we normally perceive things. The kingdom is often 
portrayed as a contradiction. 
Living the Gospel – Seed on the land 
The first parable in the gospel passage describes the unerring work of the kingdom. It 
is like the seed that almost magically transforms into a fully grown plant that may be 
harvested – apparently without any external forces. Of course, we know that plants 
need to be fed, watered, weeded and nurtured to ensure their proper growth. Howev-
er, the kingdom of God works in our lives in a similar way – if we feed and nurture it, 
the kingdom will produce a great harvest. Even if we don’t pay it attention, the king-
dom is present and acting in our world. (From liturgical help) 
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SUY NIỆM 
Lm. Trần Việt Hùng 

Nước Trời ví như hạt giống được gieo vào lòng đất và từ từ phát triển. Nước Trời có 
một sức sống mãnh liệt từ bên trong. Chính Chúa là nguồn phát sinh sự sống đã thiết 
lập Nước Trời dưới thế gian. Ngài trao ban nguồn sinh lực qua Lời của Ngài và qua 
ân sủng của các Bí Tích để Nuớc Trời phát triển không ngừng. Sự sống của Nước 
Trời chính là nguồn ơn sủng của Chúa Thánh Thần.  

Sự sống phát sinh ra sự sống. Sự sống là một mầu nhiệm. Chúng ta chỉ học biết được 
sự kết cấu và điều kiện để sự sống được hiên hữu. Sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. 
Chúa đã phú ban mầm sống trong tất cả các loài thụ tạo từ loài thực vật, qua động 
vật tới con người. Từ mầm sống đầu tiên đó, các loài thụ tạo tiếp tục phát triển qua 
các giai đoạn và truyền sinh sự sống. Không có loài nào tự sinh mà không do quyền 
năng của Thiên Chúa.  

Một hạt giống dù nhỏ bé thế nào đi nữa, Thiên Chúa đã ban cho nó một nội lực để 
phát triển. Mỗi loại tùy theo giống của nó. Chúng ta thấy sự phát triển của các mầm 
sống nhưng chúng ta không hiểu về chính sự sống. Sự sống đưa dẫn chúng ta về 
nguồn, chính là Thiên Chúa. Một hạt giống được gieo xuống đất và gặp đúng môi 
trường sẽ mọc lên. Con người dù thức hay ngủ, đêm hay ngày, hạt giống cứ tự động 
đâm chồi nẩy lộc rồi thành cây, đơm bông và kết hạt. Nó phát triển nội tại, ngoài sự 
tính toán của con người.  

Từ hạt cải bé nhỏ, Chúa dẫn chúng ta đến hạt giống Nước Trời. Hạt giống của Nước 
Trời được tung gieo khắp nơi. Bắt đầu từ một nhóm nhỏ dần dần phát sinh và lan 
tràn. Với sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, rất nhiều người đã ra đi 
gieo tin mừng. Hạt giống tung gieo mọi nơi mọi miền từ Đông sang Tây, từ Bắc 
xuống Nam, từ Âu sang Á, nơi đâu cũng được tiếp nhận hạt giống. Có nơi những hạt 
giống tự do phát triển và đạt thành kết qủa tốt. Cũng có nơi hạt giống không thể nẩy 
sinh vì hạn hán, vì mảnh đất cằn cỗi và vì sự bách hại hay từ chối. 

Chúa trao ban hạt giống dư tràn. Hạt giống tươi tốt và đầy sinh lực. Mỗi ngày, các 
hạt giống đang chờ đợi được tung gieo. Hạt giống nào cũng có khả năng đâm mầm 
và sinh hoa kết qủa. Chúa đang cần nhiều thợ chuyên môn ra đi gieo giống. Chúa 
mời gọi mọi thành viên trong nước Chúa tiếp tục sứ mệnh truyền rao tin mừng cho 
khắp muôn dân. Tin mừng Nước Trời giống như sự sống cần tiếp tục ban phát, nẩy 
sinh và đem lại hoa trái. 

 

CHÚA NHẬT 11 TN 
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-
tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

16.06.18 Thứ Bảy,   

17.05.18 Chúa Nhật XI Thường Niên.  

18.06.18 Thứ Hai,  
19.06.18 Thứ Ba,  
20.06.18 Thứ Tư,  
21.06.18 Thứ Năm, Thánh Luy Gônzaga, 
tu sĩ. Lễ nhớ. 
22.06.18 Thứ Sáu,  
23.06.18 Thứ Bảy,  LỄ VỌNG SINH 
NHẬT GIOAN TẨY GIẢ 
24.05.18 Chúa Nhật XII Thường Niên. 
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY 
GIẢ. 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); Gioan Baotixita Phúc; Phan-
xicô 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 TUẦN 11 TN 

Mới qua đời: 
Anna, An-tôn Đức, Gioan  
Nhân dịp lễ giỗ:  

9.6 giỗ 3 năm Giuse Thục; 14.6 Giuse 
Tuấn, 16.6 An-rê Nhất, 17.6 Ân nhân hiến 
nội tạng, 18.6 Đaminh Mạch, 18.06 giỗ 5 
năm Phêrô Thịnh; 19.6 Đaminh Côn, 20.6 
Gioan B. Giựa, 27.6 Vincent và Giuse 
Đã qua đời:   
Anne Thâm, Anne Mai, Giuse Mạnh, An-
na Màu, Anne, Pancica, Lucia, Madaline, 
An-tôn Bình, Maria Băng, Pha-lô Thạch, 
Đaminh Thiệu, Maria My, Gioan B. Phúc, 
Maria, Ma-thêu, Maria, Micae Lịch, Ma-
ria Vui, Maria Quê, Gioa Viễn, Phê-rô 
Châu, Teresa Nhi, Maria Vị, Teresa Mùi, 
Giuse Thiện, Gioan Huy, Giuse Thi, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; 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 vì đi đường bằng an,  
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ  
 Xin bình an cho qua hương Việt nam 
có một chính phủ biết lo cho dân được ấm 
no hạnh phúc. 
 Xin đi đường bằng an  
 Tạ ơn Mẹ và xin Mẹ cho con sức khỏe 
để học hành, cầu nguyện cho ca đoàn 
Thánh Linh. 
 Xin ơn chữa lành 
 Xin như ý, và gia đình được bằng an.  
 
 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 

 TIỆC GÂY QUỸ TNTT MELBOURNE 
Liên đoàn TNTT Melbourne, sẽ tổ chức 
tiệc gây quỹ tại Happy Reception vào ngày 
10.08.18 để có thêm tài chánh cho Trại 
Nắng Hồng đợt tới. Vậy mong quý ông bà 
và anh chị em rộng tay ủng hộ. Vé tiệc $50 
và về số là $5. Xin đại diện các ban ngành 
đoàn thể, xóm giáo gặp anh Hóa và Chị 
Nguyệt để lấy vé. 
XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các 
em Thiếu Nhi Thánh Thể được xưng tội và 
rước lễ lần đầu vào Chúa Nhật 24.06.18. 
Xin Chúa Thánh Thể đồng hành với các 
em cùng gia đình. 
LỄ THỤ PHONG LINH MỤC CỦA 
THẦY HIẾU 16.06.18 
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho thầy 
Hiếu trong ngày chịu chức 16.06.18 tại nhà 
thờ Holy Eucharist St Alban South vào lúc 
10.00am; Thánh lễ tạ ơn bằng tiếng việt tại 
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 10.00am 
ngày 24.06.18. Xin mời cộng đoàn tham 
dự. 
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. 
LỚP DỰ TÒNG  
Do nhu cầu của một số anh chị em muốn 
được học đạo bằng tiếng anh, vậy trung 
tâm sẽ mở khóa dự tòng ngắn hạn vào các 
tối thứ Sáu từ 8.00-9.00pm tại nhà xứ trung 
tâm. Khóa học sẽ kéo dài khoảng 12 tuần. 
Xin quý ông bà và anh chị em giới thiệu 
cho những ai có nhu cầu được biết. Ghi 
danh trực tiếp nơi cha tuyên úy. 
GHI ƠN 
Trong tuần qua, cộng đoàn nhận được 
$16,900 tiền dâng cúng xây dựng Trung 
Tâm. Xin Chúa chúc lành và trả công bội 
hậu. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,575.0 
$1,846.0 

$846.0 
$1,150.0 

 

  

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 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kính thưa cộng đoàn, kết hợp từ  
những ý tưởng sáng tạo của nhiều anh 
chị em tham gia vẽ logo. Đây là bản vẽ 
của họa sĩ. 
 
 

LOGO TTTM LAVANG 


