
 

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

Trông đợi và tích cực chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa Giáng lâm như người Do 
Thái xưa đã khao khát và trông đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa; củng cố đời sống 
đức tin, đức cậy của ta đối với cuộc chiến thắng và trở lại vinh hiển của Chúa Kitô; 

hân hoan mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Chúa Kitô; qua những ân sủng đó, 
Chúa Kitô tiếp tục chiếu toả sự hiện diện và sự sống của Người. Đây là tâm tình 

những Kitô Hữu nên có trong MÙA VỌNG. Vậy xin cộng đoàn lưu ý sống tâm tình 
Mùa Vọng qua việc chia sẽ những cộng việc sau: 

CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG 

Để lòng bác ai của cộng đoàn được lan rộng đến hết mọi người, đặc biệt những người 
kém may mắn và nghèo khổ trong mùa Con Chúa Giáng Trần, Chúng ta có CÂY 
THÔNG TÌNH THƯƠNG ở phía hông nhà thờ, xin quý ông bà và anh chị em chia sẻ 
những đồ dùng, kẹo bánh… chúng con sẽ thu lại và gửi đến tận tay những người kém 
may mắn hơn chúng ta. Xin cám ơn tất cả đã rộng lòng chia sẻ cho mùa giáng sinh 
trước, rất mong quý vị tiếp tục đóng góp cho mùa giáng sinh 2018 này. 

ĐÈN GIÁNG SINH: Năm nay do việc xây dựng của Trung Tâm nên chúng ta 
chỉ trang trí đèn giáng sinh ở bốn địa điềm chính như sau: Phía khán đài Hang đá; đèn 
ngoài hàng rào trung tâm; đài Đức Mẹ và cuối cùng là gốc cây trước nhà thờ. Xin quý 
ban ngành đoàn thể đã nhận trách nhiệm tiến hành làm càng sớm càng tốt, hầu chúng 
ta có đèn thật đẹp cho đêm nhạc Ngôi Lời Giáng Thế II vào ngày 15.12.2018. 

ĐÊM NHẠC NGÔI LỜI GIÁNG THẾ II: Tiếp nối sự khởi đầu tốt đẹp của 
Giáng sinh 2017, chúng ta sẽ tổ chức đêm nhạc lần hai vào ngày 15.12.2018 Đêm 
nhạc sẽ bắt đầu từ 6.00pm với các gian hàng ẩm thực của Thiếu nhi và các nhóm 
thiện nguyện gây quỹ cho cộng đoàn. Hy vọng cộng đoàn sẽ có một đêm nhạc thật 
vui và nhiều không khí Chúa giáng trần. Rất mong mọi người tham dự đông đủ và 
góp phần cho đêm nhạc này. 

TĨNH TÂM HÒA GIẢI MÙA VỌNG: Như thường lệ, cộng đoàn sẽ có ba ngày 
tĩnh tâm vào 18,19,20/12. Chương trình sẽ bắt đầu bằng thánh lễ vào 7.00pm và sau 
đó cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải DCCT đang du học tại Rome sẽ chia sẻ. (Xin lưu ý, 
Nhà thờ Thánh Giuse Springvale có tĩnh tâm vào Thư Tư 05.12.2018) 

Ngày 21.12.2018 Ngày Hòa Giải. Bắt đầu nghi thức hòa giải truyền thống (nghi thức 
1) vào lúc 7.00pm; 8.00pm bắt đầu nghi thức hòa giải 2 bằng tiếng anh, đặc biệt mời 
các bạn trẻ tham dự đông đủ, hầu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Hài Đồng. (Xin lưu ý, 
nhà thờ Thánh Giuse Springvale có nghi thức hòa giải vào Thư Năm 06.12.2018) 

 

 

 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
225 Hutton Rd, Keysborough - Vic 3173 

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

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều 
sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36) 

 
Suy niệm: Thánh Lu-ca đã dùng lối văn khải huyền của người Do Thái, để diễn tả 
ngày Đức Ki-tô lại đến lần thứ hai trong vinh quang của Thiên Chúa. Những biến cố 
chiến tranh loạn lạc, cùng với những hiện tượng vũ trụ rung chuyển khiến muôn 
người khiếp sợ. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng vũ trụ này không phải là một cuộc 
xoay vần vô tận mà có lúc tận cùng, có một điểm đến; và vì thế, mỗi người chúng ta 
phải biết sẵn sàng, đừng để mình bị sa lầy vì “chè chén say sưa và lo lắng sự đời”, 
trái lại biết tỉnh thức cảnh giác để ứng phó với ngày định mệnh đầy bất ngờ này. 
Thái độ tích cực nhất để đón chờ ngày cuối cùng đầy bất ngờ này là đứng vững trong 
niềm tin vào Đức Ki-tô, Đấng Cứu Độ: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh 
em sắp được cứu chuộc.” 
Mời Bạn: Vũ trụ này phải có lúc chung cuộc, và ai cũng có ngày chung cuộc của đời 
mình. Ngày đó thật bất ngờ nhưng sẽ trở thành không bất ngờ khi chúng ta “sẵn 
sàng, tỉnh thức và cầu nguyện luôn” để sống thánh thiện từng giây phút như thể đó 
là giây phút cuối cùng của đời mình. 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm trong mùa Vọng này chừa bỏ một nết xấu đang làm bạn 
sa lầy, trì trệ trong đời sống thiêng liêng, một thói quen đang làm phiền lòng, xúc 
phạm đến người chung quanh bạn, hay một cách cư xử, một lối sống đang gây mâu 
thuẫn bất hoà trong gia đình bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết luôn sẵn sàng đón Chúa đến 
với con; và xin Chúa đón nhận con được vào nhà Chúa trong ngày sau hết. 

********** 
LIVING WORD 

A message of warning and hope: The Church begins the Advent season of Liturgical Cycle 
C by presenting the second coming of Christ in glory, in order to give us a vision of our fu-

ture glory in Heaven and to show us the preparation needed for it.  She reminds us that we 
are accountable for our lives before Christ the Judge.  Today’s readings invite us to assess 
our lives during Advent and to make the necessary alterations in the light of the approaching 

Christmas celebration. Advent is the time for an improvement of our lives and for deepening 
the sincerity of our religious commitment.  It is a call to “look up” to see that Christ is still 

here.  We must raise our heads in hope and anticipation, knowing that the Lord is coming 
again.  Luke reminds us to trust in Jesus, amid the tragedies that sometimes occur in our daily 

lives.  Our marriage may break up; we may lose our job, discover that we have cancer or 
some terminal illness or become estranged from our children.  In all such situations, when we 

feel overwhelmed by disaster and feel that our lives have no meaning, Jesus says: "Stand up, 
raise your heads, because your salvation is near" (Lk 21:28).  

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 
 Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương 
 của Chúa / và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.   



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

01.12.18 Thứ Bảy, đầu tháng 
02.12.18 Chúa Nhật I MÙA VỌNG.  
03.12.18 Thứ Hai, Thánh F.X linh Mục. 
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính 
04.12.18 Thứ Ba,  
05.12.18 Thứ Tư,  
06.12.18 Thứ Năm,  
07.12.18 Thứ Sáu, Thánh Ambrosiô Giám 
mục, tiến sĩ hội thánh, Lễ nhớ. 
08.12.18 Thứ Bảy, Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên tội. Lễ Trọng 
09.12.18 Chúa Nhật II MÙA VỌNG.  
 

Lưu ý:  
Tối Thứ ba lúc 7.00pm Lễ Cầu Hồn 
cho Bà Maria Nguyễn Thị Thái; Thứ 
năm, lễ bổn mạng Legio lúc 7.00pm 

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); Micae Tuấn, Maria Tuất, Giuse Quyền (11.19) 

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 1 MV 

Mới Qua đời:  

Maria Nguyễn Thị Thái, Đôminicô, Gioan 
Baotixita Ngự  
 
Nhân dịp lễ giỗ:  
23.11 Phao-lô Maria, 27.11 Phê-rô Long, 
29.11 Giuse Chương, 2.12 An-tôn Ngự, 
2.12 giỗ 1 năm An-nê Tuyết, Phê-rô Ly   

Đã qua đời:   
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; An-tôn, Mi-
cae Chấn, Maria Thu, Giuse Lợi, Giuse 
Phương, Giuse Quyền, Phao-lô Ngọc, 
Giuse, Maria, Augustinô, Maria, Vincent, 
Maria, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
ân nhân, các linh hồn thai nhi, các linh 
hồn không người biết đến, các đẳng linh 
hồn, các linh hồn nơi luyện tội.  
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn chúa và Đức Mẹ đã ban ơn bình 
an; Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Thánh Giuse 
nhân sinh nhật 45. 

 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse đã 
ban cho công việc gia đình được thành 
công 

 Xin như ý, Xin thánh hóa công ăn việc 
làm; xin ơn ăn năn trở lại  

 
 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 

ĐẠI HỘI ĐỒNG MỞ RỘNG 2020 
Lắng Nghe Những Gì Thánh Linh Đang Nói 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ĐẠI HỘI 
ĐỒNG MỞ RỘNG là chương trình chung của 
Giáo Hội Công Giáo Úc Châu, nhằm lắng nghe 
tiếng nói của Thánh Thần trong thời đại chúng 
ta ngang qua tiếng nói của mọi thành phần 
trong Giáo hội, đặc biệt là tiếng nói của những 
giáo dân, những người nhỏ bé ít được lên tiêng 
trong Giáo hội. Vậy trên tinh thần đó, Giáo 
Phận Melbourne cử cha Giuse Vũ Phước Hiến 
và một số thành viên khác đến với cộng đoàn 
chúng ta để lắng nghe cộng đoàn chúng ta vào 
hai thánh lễ Chúa Nhật 09.12.2018 lúc 

10.00am (tiếng việt) và 12.30 (tiếng anh). 
Kính mong cộng đoàn tham dự thật đông 
đủ. Chương trình chi tiết xin xem ngoài 
bảng tin. 
MELBOURNE OVERSEAS MISSION 
Như thường lệ mỗi năm, Tổng Giáo Phận Mel-
bourne mời gọi chúng ta đóng góp vào việc 
truyền giáo của địa phận. Vậy xin cộng đoàn 
vui lòng nhận phong bì ở phía cuối nhà thờ 
trong tuần này 02.12.2018. Xin đóng góp phần 
mình vào cộng việc truyền giáo này và gửi lại 
vào Chúa nhật 09.12.2018. Rất biết ơn quý ông 
bà và anh chị em. 
BAN GÂY QUỸ-ẨM THỰC NGHỈ HÈ TỪ 
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. 
KẾT THÚC NĂM HỌC CN 09.12.18 
Kính mời, quý phụ huynh cùng các em TNTT 
và học sinh trường Việt Ngữ La Vang đến tham 
dự lễ bế giảng năm học vào lúc 12.30pm Chúa 
Nhật 09.12.18. Sau Thánh Lễ sẽ có ghi thức 
phát thưởng cho các em ở tầng dưới nhà thờ. 
Rất mong tất cả tham dự đông đủ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn  XDTT……………. 
Rượu ………………………….. 
Đám Tang + Kinh Thánh 
Dâng Cúng XDTT…………. 
 
 

$3,800.0 
$1,772.0 

$931.0 
$1,150.0 

$130.0 
$750.0 

$3,500.0 

  

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 

 

Có thể nói, hai năm trở lại đây cộng đoàn của 
chúng ta đã và đang tiến những bước rất đáng 
kể. Tất cả những điều này là thành quả của tất 
cả chúng ta và trong đó có phần rất lớn từ 
những người đã hy sinh trong vai trò là trưởng 
phó của các xóm giáo, đoàn thể và đặc biết là 
ban thường vụ. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa 
nhiệm kỳ hai năm của ban thường vụ sẽ kết 
thúc. Với vai trò là cha tuyên úy, con thay mặt 
cộng đoàn cám ơn quý ông bà và anh chị em 
đã hy sinh trong những công việc lớn cũng 
như nhỏ của cộng đoàn. Con cũng kêu gọi tất 
cả cùng hy sinh thêm nữa cho cộng việc xây 
dựng Trung Tâm của chúng ta trong những 
nhiệm kỳ kế tiếp. Trong tinh thần hy sinh xây 
dựng, con xin mời gọi quý ông bà và anh chị 
em, đặc biệt những ai còn trẻ, khỏe, xin tình 
nguyện tham gia các công việc trong cộng 
đoàn. Xin được chào đón tất cả những ai nhiệt 
tình, hăng say phục vụ. Xin đừng từ chối khi 
chúng con mời gọi đích danh hoặc tốt nhất xin 
tự nguyện dấn thân và liên hệ cùng ban thường 
vụ hoặc hai cha tuyên úy kể từ tuần này. 
Tất cả các xóm giáo, ban ngành, đoàn thể 
được mời gọi thay đổi cho nhiệm kỳ mới (kêu 
gọi các trưởng cố gắng tìm người thay thế 
mình) Riêng ban thường vụ sẽ bầu lại vào cuối 
tháng 2 năm 2019. Thể lệ và chi tiết bầu cử sẽ 
được thông báo sau. 

KÊU GỌI SỰ CỘNG TÁC  


