
THÁNG 11 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: 
 
Linh hồn:  Gioan B., Maria, Giuse,  Giuse Sương, Maria Phẩm, Giuse Nhượng, hội 
viên legio qua đời, Maria Kính, Maria, Phanxicô Ấn, Anna Hơn, Maria Dung, Maria 
Yến, Phê-rô Chức, Phanxicô X. Viết, Phê-rô Luân, Phê-rô Tuấn, Tân Vinh, Trần 
Liên, Maria Hoài, Hoàng Sơn, Ngọc Hòa, Ngọc Hà, Anh Anh, Giuse Kiềm, Maria 
Đoài, các linh hồn tiên nhân, các đẳng linh hồn, các linh hồn nơi luyện tội.  
 
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 Lambert, Vincent Jus-
tin, 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, Phan-
xicô 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, Ma-
ria 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********* 

In ancient Jewish culture, until a woman was married she was literally the property of her fa-
ther. Upon marrying, the woman left her family and became part of her husband’s family and 

became specifically the property of her husband. If the woman’s husband were to die, leaving 
her a widow, she no longer had anywhere to belong. Because a woman’s identity was based 

on which man she belonged to, she effectively ceased to belong anywhere. It is for this reason 
that the Torah names widows as deserving of special care and protection from the whole com-

munity.  
Throughout the gospels, what Jesus appears to abhor more than anything else is hypocrisy. His 
harshest condemnation of the scribes and the Pharisees is that they are hypocrites. In this pas-

sage, whilst Jesus hates the scribes’ parading around and claiming honour that is not their due, 
what really sees him condemn them is their mistreatment of widows ‘while making a show of 

lengthy prayers’. We cannot praise God in prayer while at the same time mistreating our 
neighbour. That is hypocrisy! Our actions are an extension of our prayer. We cannot celebrate 

the Eucharist on Sundays and fail to live it the rest of the week!  
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SUY NIỆM 

Trong bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho ta thấy hình ảnh 
thật đẹp về hai người đàn bà góa, hai bà dám mang tất cả những gì họ có để thực thi 
lời mời gọi của niềm tin và của Thiên Chúa. Thật vậy, hành động mang bột và dầu 
còn lại để làm cái bánh cuối cùng, không phải cho con và cho bản thân nhưng cho 
ngôn sứ của Thiên Chúa diễn tả một niềm tin mạnh liệt vào lời ngôn sứ của Thiên 
Chúa. Tương tự hình ảnh bà góa trong Tin Mừng bỏ một xu nhỏ đóng góp vào công 
việc nhà Chúa cũng là hành động của lòng quảng đại hết sức lớn lao. Theo lời của 
Đức Kitô trong Tin Mừng, người đàn bà góa này đã bỏ tất cả những gì mình có vào 
công việc nhà Chúa. Vậy những người đàn bà góa này là ai trong xã hội Do Thái lúc 
bấy giờ? Tại sao họ lại tin mạnh mẽ và quảng đại như vậy? 

Trong văn hóa cổ của người Do Thái, người phụ nữ trước khi kết hôn là tài sản của 
cha họ và sau khi kết hôn thì cô được chuyển quyền sỡ hữu cho chồng của cô. Vì 
vậy nếu như chồng cô chết và không có con trai trong nhà thì cô trở thành người 
ngoài dòng tộc và không có nơi nương tựa, theo luật thì các bà góa bụa như vậy phải 
được cộng đồng thương xót và giúp đỡ. 

Trong bối cảnh văn hóa này, chúng ta thấy niềm tin và lòng quảng đại của các bà góa 
trong Lời Chúa hôm nay thật là lớn lao. Họ mang chính mạng sống và tất cả những 
gì mình có để thực thi đòi hỏi của tôn giáo và lề luật. Đặt trong hoàn cảnh này chúng 
ta hiểu được thái độ khắt khe và khiển trách của Chúa Giêsu đối với những người 
Pharisêu và Biệt phái cũng như các người trưởng hội đường đáng bị lên án biết là 
dường nào. Vì họ đang sống giả tạo để mưu lợi cho bản thân và làm hại những người 
nghèo khổ tận cùng của Thiên Chúa, họ che mắt thiên hạ để trục lợi bất chính trên 
những con người đáng lẽ ra họ cần phải làm nghĩa vụ mà luật lệ quy định là bảo vệ 
họ. 

Được soi dẫn của ánh sáng lời Chúa và Tin Mừng, mỗi người chúng ta thấy mình 
như thế nào trước mắt Thiên Chúa-nhớ rằng Chúa nhìn thấy tận trong thâm sâu của 
lòng ta. Ta đang là những môn đệ của Chúa, hay người giàu sang phú quý, ta là 
người giàu có hay góa bụa nghèo khổ, ta là người biệt phái kinh sư giả dối hay là 
người đứng bên ngoài dửng dưng. Chúng ta cũng được mời gọi để nhận định trong 
xã hội chúng ta đang sống có người nào là bọn pharisêu giả hình không? Có ai là 
những bà góa cần được xã hội chăm sóc hay không? Có còn ai tin tưởng và quảng 
đại như những bà góa trong Lời Chúa hôm nay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con 
biết Chúa và chúng con biết chính con để mỗi ngày chúng con rèn luyện biến đổi đời 
mình nên giống Chúa mỗi ngày. 

CHÚA NHẬT 32 TN 
ĐÁP CA:      Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 

 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là     
 của họ. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

10.11.18 Thứ Bảy, Thánh Lê-ô Cả Giáo 
Hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ 
11.11.18 Chúa Nhật XXXII TN.  
12.11.18 Thứ Hai, Thánh Jôsaphát, Giám 
Mục Tử đạo. Lễ nhớ 
13.11.18 Thứ Ba,  
14.11.18 Thứ Tư,  
15.11.18 Thứ Năm, . 
16.11.18 Thứ Sáu,  
17.11.18 Thứ Bảy,  Thánh Nữ Elisabeth 
Hungari. Lễ Nhớ 
18.11.18 Chúa Nhật XXXIII 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 32 TN 

Mới Qua đời:  

Bà cố Maria Phạm Thị Tuất, Micae Tuấn, 
Phao-lô Trí 

Nhân dịp lễ giỗ:  
4.11 Anna. 11.11 giỗ 1 năm Giuse Phong, 
11.11 Gioan-Kim Trực, Giuse Công, An-
na Nguyệt, 13.11 Maria Ngát,  

 
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 nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 
50,  xin cho con luôn sống yêu thương 
phục vụ Chúa 

 Tạ ơn Chúa cho gia đình được bình an, 
hòa thuận và yêu thương. 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ nhân kỷ niệm 30 
năm hôn phối 

 Xin đi đường được bình an 
 Xin kiên trì chữa bệnh và ơn chữa lành 
 Xin có công việc làm và được bình an 
 Xin ơn sức khỏe cho chồng và bình an 
 Xin ơn trở lại và 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 

 
BAN GÂY QUỸ-ẨM THỰC NGHỈ HÈ 
TỨ 09.12.2018 - 10.02.2019 
Xin cám ơn sự quảng đại hy sinh của quý 
anh chị trong ban gây quỹ qua việc bán 
thức ăn sau thánh lễ 10.00am ngày Chúa 
nhật. Xin Chúa chúc lành cho quý anh chị 
cách đặc biệt để sau những ngày nghỉ ngơi 
lại sức sẽ tiếp tục làm việc gây quỹ xây 
dựng nhà Chúa và Cộng Đoàn. 
Trong thời gian ban ẩm thực nghỉ, nhóm 
phụ huynh các em thiếu nhi cũng sẽ tiếp 
tục công việc bán thức ăn để gây quỹ cho 
Thiếu Nhi Thánh Thể Sứ Đoàn Tôma 
Thiện, vậy xin quý ông bà và anh chị em 
rộng tay ủng hộ. 
 
GHI ƠN 
Trong tuần qua cộng đoàn có nhận 
$10,000.0 tiền dâng cúng xây dựng Trung 
Tâm, Xin Chúa ghi công và ân thưởng. 
 
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. 
 
  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,835.0 
$1,647.0 

$859.0 
$1,620.0 

$50.0 
 

  

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 

 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của 
người Việt Nam Công Giáo trong tổng 
Giáo Phận Melbourne, kính mời quý 
ông bà và anh chị em thu xếp tham dự 
lễ mừng CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM vào ngày 02.12.2018. 
Được biết thánh lễ sẽ do Đức Tổng 
Giáo Mục mới của Melbourne Peter 
Comensoli chủ tế. 
Cuối Thánh Lễ sẽ có nghi thức nhận 
phép lành của Đức Thánh Cha cho 
những ai đăng ký mừng kỷ niệm hôn 
phối. 
Quý ông bà và anh chị em có nhu cầu 
đi xe bus xin vui lòng liên hệ anh Thủy 
để đặt vé ($15/1vé người lớn). Số ĐT 
của anh Thủy: 0415 059 227 

LỄ CÁC THÁNH TỬ 
ĐẠO VIÊT NAM 2018 


