
THÁNG 11 THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng 

sẽ được sống.” (Ga 11,25).  

CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT VỚI CÁC Ý CHỈ XIN LỄ CHO: 
Linh hồn: Giuse Trí, Hà Trọng Chính, Trần T. Ty, Tô-ma Trung, Vincent 
Khương, Thomas S. Foy, Thomas H. Hill, Brenton D.N. Largridge, James L. Hardie, 
Harold E. Bould, John A.M. Bem, Harry Saunders, Rexleigh W. Curram, Henry Lam-
bert, Vincent Justin, Giuse Quang, Giuse Hoan, Giuse Thanh, Anna Trong, Anna Từ, 
Maria Sim, Giuse Mười, An-tôn Chay, Teresa Tâm, Catarina Thủy, Giacôbê Thanh, 
Gioan Chúc, Giacôbê Mạnh, Giuse Triệu, Gioan B. Xứng, An-rê Hồng, Phao-lô Các, 
Phao-lô Đến, Isave Ánh, Maria Hoa, Phê-rô Chức, Gioan Tơ, Giuse Hoàng, Catarina 
Dung, Maria Chuyện, Phê-rô Vọng, Maria Chiến, Đaminh Giám, Maria Phước, Isave 
Đượm, Phanxicô Hải, Maria Hương, Rosa Huệ, Phao-lô Viện, Anna, Stephano Vị, 
Anna, Giuse Vị, Teresa, Giuse,Teresa, Phao-lô Toàn, Phê-rô Hưởng, Phaxicô Ẩn, 
Anna Hơn, Maria Dung, Maria Yến, Phê-rô Chức, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh. 
Các linh hồn: Teresa, Anna, Đaminh, Mar ia, Vincent, Matthew, Madalena, Gi-
oan Kim, Heronimo, Giuse, Phê-rô, hội viên Legio, tiên nhân, thai nhi, không ai biết 
đến, nơi luyện tội, các linh hồn.  

********** LIVING WORDS********* 

Reflection by Greg Sunter 
Generally, in the gospels, the scribes are shown as antagonistic towards Jesus and 
when we begin this passage we may be expecting a trap being laid by the scribe. In 
Jewish tradition, a lot of teaching occurs through a question and answer style and of-
ten the question is related to a particular teaching from Torah. Here, the scribe ap-
proaches Jesus as a teacher, a rabbi, and poses a question just as he would to any oth-
er worthy teacher. He asks which of the commandments Jesus regards to be foremost. 
This could be an opening question to any teacher and one would expect it to be the 
start of a long conversation. Neither of the commandments Jesus quotes come from 
the Ten Commandments with which we are most familiar, but, rather, they come from 
other parts of Torah (the Law). His qualification of the first commandment – to love 
God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your 
strength – is a way of capturing the whole person. What Jesus is saying is to love God 
completely and utterly with your whole person. Then he follows up and adds another 
commandment – ‘You must love your neighbour as yourself.’ The scribe agrees with 
Jesus’ teaching and adds that these are far more important than offering sacrifice. 
This is a pretty controversial statement from a scribe! Sacrifice has been the official 
form of prayer practised in the Temple for a very long time and he suggests that love 
of God and love of neighbour are far more important! It is because of this understand-
ing about the priority of love over religious practice – the hallmark of the kingdom of 
God that Jesus proclaims – that Jesus pronounces the scribe to be ‘not far from the 
kingdom of God.’ 
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YÊU THƯƠNG 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Giới răn trọng nhất chính là: Yêu Chúa trên hết mọi 
sự và yêu thương anh chị em như chính mình. Hai 
giới răn gồm tóm tất cả điều luật Chúa truyền. Chúng 
ta có thể nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, 
nhưng khó mà yêu anh chị em. Thiên Chúa vô hình 
làm sao chúng ta có thể đo lường được tình yêu của 
chúng ta dành cho Chúa. Nếu chúng ta nói chúng ta 
yêu Chúa mà ghét anh em mình, chúng ta là những kẻ 
nói dối. 

Anh chị em là những người ngay bên mà chúng ta 
không yêu thương được, thì làm sao chúng ta có thể 
yêu thương Đấng mà chúng ta không thấy và không cảm được. Chúa mời gọi chúng 
ta không những yêu thương anh chị em mà còn yêu cả kẻ thù. Yêu anh chị em không 
dễ đâu, vì ngay cả những người trong gia đình đôi khi còn khó thương. 

Yêu tha nhân bao gồm mọi thành phần và không phân biệt. Không chỉ yêu những 
người chúng ta quen biết hay giầu sang phú qúi hoặc có danh vọng. Yêu mọi người 
không trừ một ai. Chúa đã yêu thương nhân loại. Chúa yêu thương chúng ta trước. 
Ngài hạ thân làm người cũng chỉ vì yêu. Chúa đã yêu đến nỗi đã hy sinh mạng sống 
vì người yêu. Một tình yêu vô điều kiện. Chỉ có tình yêu mới có thể làm những việc 
vĩ đại như thế. Đôi khi người ta nói yêu như điên rồ. 

Tại sao mẹ Têrêxa và các Nữ tử Bác Ái dám ôm những kẻ cùi hủi, bệnh hoạn, vết 
thương hôi thối vào trong lòng ? Các Dì đã nhìn thấy gì nơi những người hấp hối, 
nếu không phải là hình ảnh của Chúa Kitô. Làm sao các Dì dám động sờ vào vết 
thương lở loét hôi thối và bẩn thỉu đó? Tình yêu của Chúa phủ trùm tất cả. 

Tình yêu dẫn chúng ta đến việc hy sinh và phục vụ tha nhân. Chúa ẩn náu nơi những 
kẻ nghèo hèn và nơi những mảnh đời bất hạnh. Mỗi lần chúng ta bày tỏ tình yêu 
thương với họ là chúng ta đang bày tỏ tình yêu thương chính Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu đã đồng hóa chính mình với những kẻ bần cùng nhất. Phục vụ tha nhân là 
phục vụ chính Chúa 

Yêu Chúa, yêu người sẽ hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Lạy Chúa, 
chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết chia xẻ tình yêu Chúa nơi anh chị 
em chúng con. 

CHÚA NHẬT 31 TN 
ĐÁP CA:  Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến 
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

03.11.18 Thứ Bảy,  
04.11.18 Chúa Nhật XXXI TN.  
05.11.18 Thứ Hai,  
06.11.18 Thứ Ba,  
07.11.18 Thứ Tư,  
08.11.18 Thứ Năm, . 
09.11.18 Thứ Sáu, CUNG HIẾN THÁNH 
ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ Kính. 
10.11.18 Thứ Bảy, Thánh Lê-ô Cả Giáo 
Hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ 
11.11.18 Chúa Nhật XXXII TN.  
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phanxicô Thặng(11-2018); Giuse Phong, Monica Lai và Maria Mến (02-2019); Augustinô 
Maria Đích (02-2019); Maria Chín (01-19) Giuse Phong (02-2019); Phaolô Tương (3-2019); 
Gioan Baotixita Phúc (5-19) Giuse Chương (6-19) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.2019). Mi-
cae Năm (07.19) Madalena Sửu và Antôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); Giuse 
Hùng Cường; Phêrô Đường; Giuse Bộ (8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse Minh; 
Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19) 

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 31 TN 

Mới Qua đời:  

Maria Thâm, Micae Ngô Tuấn 
 
Nhân dịp lễ giỗ:  
30.10 Maria Huệ, 03.11 giỗ 2 năm Vicente 
Phước, 4.11 Matta Kiều, Giỗ 9.11 Maria Nụ, 
Giỗ Phê-rô, 11.11 Gioan Kim,  
 
Đã qua đời:   
Các linh hồn phía sau bản tin và trên bảng 
cầu nguyện của tháng 11. 

 Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa vì được bình an 
 Tạ ơn Chúa vì đã có công việc làm 
 Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 30 năm hôn 

phôi 
 Tạ ơn Chúa vì đã sanh nở bằng an 
 Xin cho con gái mau khỏi bệnh 
 Xin ơn chữa lành 
 Xin ơn như ý 
 
 
 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 

 
DVD ĐẠI HỘI LA VANG LẦN III 
Kính thưa quý cha và quý anh chị,  
Theo như tinh thần trong buổi họp Cộng 
Đồng vừa qua, DVD Đại Hội Thánh Mẫu 
La Vang III đã được phát hành. Xin quý 
cha và quý anh chị giúp bán các DVD này 
như là một kỷ niệm lưu giữ trong các gia 
đình.  
Giá là: $15 cho một bộ DVD (1 bộ có 3 
dĩa)  
Số tiền thặng dư sau khi trừ hết phí tổn làm 
DVD sẽ được giao lại cho Cộng Đoàn CG 
Thánh Tôma Thiện để một phần nào giúp 
vào việc xây dựng nhà thờ mới tại Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang. (Phaolô Nguyễn 
Ngọc Trúc) 
DVD SẼ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SAU CÁC 
THÁNH LỄ, CÁC ĐOÀN THỂ XÓM 
GIÁO LIÊN HỆ VỚI CHỊ NGUYỆT ĐỂ 
NHẬN PHÂN PHỐI. 
 
VÉ XE BUS ĐI LỄ CÁC THÁNH TỬ 
ĐẠO VIỆT NAM 02.12.2018 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho ông bà và 
anh chị em tham dự lễ mừng CÁC 
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM vào ngày 
02.12.2018 tại nhà thờ chánh tòa tổng giáo 
phận Melbourne. Cộng đoàn sẽ tổ chức xe 
Bus để đưa rước. Giá vé là $15/1vé. Xin 
OBACE liên hệ anh Thủy để đặt vé qua số 
đt: 0415059227.  
 
YOU ARE MISSION 2018 
Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã rộng 
tay đóng góp cho việc truyền giáo của tổng 
Giáo phận Melbourne và của người công 
giáo Úc Châu. Tổng số tiền thu được năm 
nay là 2,550. Nguyện xin Chúa ghi công và 
ân thưởng cho sự quảng đại của tất cả. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn  XDTT……………. 
Dâng cúng XDTT………… 
Đám tang, ………………….. 
An vị + Rượu ……………... 
 
 

$5,265.0 
$1,548.0 

$968.0 
$1,400.0 
$5,500.0 
$2,885.0 

$630.0 
 

  

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 

 

Để gây thêm quỹ cho cộng đoàn, 
chúng con có nhập trên 200 mẫu tượng  
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 Thánh lễ  
10.00am  Chúa Nhật hàng tuần. Rất 
mong được phục vụ quý ông bà và anh 
chị em.  

KHO TƯỢNG THÁNH 


