TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

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 Tr ung 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)
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

ĐÁP CA: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để
Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM

Lời Chúa trong tuần thứ hai và thứ ba mùa vọng
tiếp tục chủ đề chính là trông đợi Chúa đến mang
ơn cứu độ. Tuy nhiên, Lời chúa hướng chúng ta
đến với lời kêu mời của Gioan Tẩy Giả mọi người:
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối
cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ
thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Chuyện kể rằng: Vào dịp gần lễ Giáng Sinh. Bọn
cướp chia nhau của cải đã cướp được và vật sót lại
là cuốn Thánh Kinh, không ai thèm lấy. Một tên
cướp pha trò, đề nghị mở Kinh Thánh đọc hầu cho
cả bọn ăn năn sám hối bỏ đường tà. Những tiếng cười thích thú như mới tìm được
một niềm vui lý thú. Tên cướp cầm sách lên mở một đoạn và thêm vào những câu
bông đùa làm cho cả bọn cười. Anh đọc:” Đường gồ ghề, hãy san cho phẳng; hố sâu,
lấp cho đầy; nơi cao bạt xuống. Hãy chuẩn bị tâm hồn và mọi người sẽ thấy ơn cứu
độ. Vừa nghe qua, tên tướng cướp im bặt và khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Hắn gợi
nhớ lại 30 năm trước khi hắn bỏ nhà ra đi, cả gia đình đã tụ họp đọc đoạn Kinh
Thánh này và cầu nguyện cho gia đình được ơn cứu độ. Hắn nhớ về khung cảnh gia
đình năm xưa. Hắn hối hận. Hắn dằng lại cuốn Kinh Thánh, từ giã bọn cướp và tìm
nơi thanh vắng để sám hối làm lại cuộc đời.
Trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, chắc chắn không ai là toàn vẹn. Có
lẽ nhiều lần, nhiều lúc trong cuộc sống vì vô tình hay hữu ý chúng ta đã đi lạc
đường, đi xa khỏi lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngang qua tiếng gọi trong sa mạc
của vị ngôn sứ Gioan, chúng ta được nhắc nhở nhìn lại con người của mình để trở
về...
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cho chúng con có dịp nhìn lại cuộc sống của mình. Xin cho
chúng con luôn kiên vững trên con đường mang tên Giê-su, để chúng con hiểu biết
chân lý và đạt được sự sống đời đời. Amen.
Living the Gospel – Make way!
Today’s gospel is a reminder to us that Advent is a season of preparation. In this
case, the preparation is all about making way for the love of God in our lives. The
love of God surrounds us all the time. It’s like a rapidly flowing stream and sometimes we have placed boulders in the stream that send the water flowing around us.
The call to make a way for the Lord is a call to clear the rocks out of the stream; to
remove the obstacles that are directing the love of God around us and allow it instead
to flow directly through us.

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
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: Tr ước và sau

thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn
trước.

LỊCH PV TUẦN 2 MV
08.12.18 Thứ Bảy, Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên tội. Lễ Trọng
09.12.18 Chúa Nhật II MÙA VỌNG.
10.12.18 Thứ Hai,
11.12.18 Thứ Ba,
12.12.18 Thứ Tư,
13.12.18 Thứ Năm, Thánh Lucia, trinh nữ,
tử đạo. Lễ nhớ.
14.12.18 Thứ Sáu, Thánh Gioan Thánh
Giá, linh mục tử đạo. Lễ nhớ
15.12.18 Thứ Bảy,
16.12.18 Chúa Nhật III MÙA VỌNG.
LƯU Ý: THỨ BẢY 15.12.18 ĐÊM
NHẠC NGÔI LỜI GIÁNG THẾ NÊN
SẼ KHÔNG CÓ LỄ 7.00PM NHƯ
THƯỜNG LỆ.

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới Qua đời:
Lucia
Nhân dịp lễ giỗ:
2.12 Giuse Quyến, 3.12 Đaminh Đạt, 6.12
giỗ 3 năm Anna Kiểm, 7.12 Maria Minh
8.12 Anna-Teresa Hoa, Phanxicô Hiếu,
9.12 Martin Quốc, Giuse Châu, 13.12
Đaminh Thống
Đã qua đời:
Vincent Justin, Maria Yếng, Phanxicô
Hàm, Vincent Nhân, Phê-rô Sự, Catarina
Hoa, Phê-rô Tư, Maria, Tạ ơn Chúa Đức
Mẹ, Phê-rô Lương, An-tôn Bình, Gioan
Dũng, Vincent Giảng, Maria Huệ, Phêrô
Kiểu và Phêrô Thịnh, các linh hồn không
ai biết đến, các linh hồn tiên nhân.
Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho con gái
được bình an
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những ơn
lành bình an
 Xin ơn bình an
 Xin cho con gái được mạnh khỏe để
tiếp tục học hành
 Xin cho con gái và gia đình biết thờ
Chúa cho phải đạo
 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.

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). Micae 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)

THÔNG BÁO
LỜI NGUYỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG MỞ RỘNG 2020
Lạy Chúa là Đấng Tạo hoá, chúng con cảm ơn
Ngài đã cho chúng con gặp gỡ nhau hôm nay.
Chúng con biết rằng, nơi đâu có hai hoặc ba
người họp lại, Ngài sẽ hiện diện ở giữa chúng
con. Cảm ơn Ngài luôn ở cạnh chúng con và
cho chúng con sự can đảm để nói năng mạnh
dạn với niềm đam mê, cùng sự khiêm tốn để
lắng nghe bằng trái tim rộng mở. Xin tiếp tục
đồng hành với chúng con, để chúng con tìm
thấy con đường hướng về tương lai mà Chúa
đang mời gọi. Amen.
MELBOURNE OVERSEAS MISSION
Như thường lệ mỗi năm, Tổng Giáo Phận Melbourne 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.
TIỆC VUI MỪNG XUÂN KỶ HỢI
25.01.2019 TẠI ANABELLA RECEPTION
Kính thưa cộng đoàn, tiệc vui gia đình mừng
xuân là sự kiện hằng năm của cộng đoàn. Vậy
đón mừng Xuân Kỷ Hợi năm nay, kính mời
cộng đoàn mua vé tiệc và vé xổ số mừng xuân
Kỷ Hợi. Đây là tiệc vui mừng xuân, không
mang tính chất gây quỹ xây dựng. Rất mong
được quý ông bà và anh chị em tham gia tiệc
vui này. Nếu có tiền lời, chúng ta sẽ trích 50%
để làm việc bác ái của cộng đoàn. Kế hoạch
cho việc bác ái cụ thể chúng con sẽ trình bày
đến cộng đoàn sau.
DANH MỤC VẬT DỤNG & ĐỒ THÁNH
CHO NHÀ THỜ MỚI
Kính thưa cộng đoàn, chúng con rất vui được
gửi đến cộng đoàn danh mục các vật thánh như
bàn thờ, tượng ảnh và các vật dụng cho nhà thờ
mới của chúng ta. Hy vọng quý ông bà và anh
chị em rộng lòng đóng góp, để khi nhà thờ mới
được hoàn tất, chúng ta cũng có những vật
thánh và đồ dùng trong nhà thờ cho trang trọng
và tương xứng.
WORKING BEES 22.12.2018
Do nhu cầu thu dọn vệ sinh cho đại lễ cũng như
chuẩn bị cho việc di chuyển các dãy nhà cho
việc xây dựng, vậy xin tất cả các ban ngành
đoàn thể tham gia thật đông đủ trong ngày lao
động này.

KÊU GỌI SỰ CỘNG TÁC
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.
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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Thức ăn XDTT…………….
Lễ cưới + thanh tẩy +
Xóm giáo + Lễ giỗ

$3,965.0
$1,213.0
$775.0
$1,200.0
$1,170.0

