
VỌNG GIÁNG SINH 24.12.2018  
HOẠT CẢNH GIÁNG SINH BẮT ĐẦU LÚC 8.00PM VÀ TIẾP THEO SAU LÀ 

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH; GIÁNG SINH 25.12 CHỈ CÓ MỘT THÁNH LỄ 
DUY NHẤT LÚC 11.00AM 

 
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. 
 
CẬP NHẬT DANH MỤC VẬT DỤNG VÀ ĐỒ THÁNH CHO NHÀ THỜ MỚI 

Xin hết lòng tri ân quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp. Cho đến nay, 
hầu hết các vật dụng đã được quý ân nhân hứa tặng. Chỉ còn lại những mục sau: 
Chân tượng Thánh Giuse; Các Băng ghế; Màn Hình LCD và Âm Thanh. 
Vì Mành Hình LCD và Âm thanh giá tổng thể khá cao, vậy xin quý ân nhân có thể 
cùng đóng góp, không nhất thiết mình phải tặng hết 100%. Xin quý vị mạnh dạn đóng 
góp trong khả năng của mình. 
 

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

This little gospel story tells us that ‘the baby in Elizabeth’s womb leaped’ and not 
merely leaped, but leaped ‘for joy’. Is this just poetic hyperbole? 

We know that beautiful music can have a wonderful effect on life in the womb. Good 
vibrations. Here, the presence of Jesus, being carried by Mary in her pregnancy, had a 
wonderful effect on the life carried by Elizabeth. Very good vibrations. 

From the moment of the conception of Jesus, good vibrations reverberated out to all 
human beings. The good news is that you and I and every human life ever conceived 
is visited by Our Risen Lord Jesus Christ, and we receive that visit as Original Bless-
ing. 

There is a further and consoling truth. Every mother or father who has lost a baby too 
early needs to know that the same extraordinary sense of Our Lord’s presence was 
felt by your baby. That Divine Presence conferred a powerful Original Blessing on 
that little life within the womb, and that same Presence accompanied your baby into 
the everlasting embrace of Divine Love in Heaven. 

We could pause a moment to pray using the very words of Elizabeth, reciting: 

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 

Blessed art thou among women, 

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 

Holy Mary, mother of God, pray for us sinners 

now and at the hour of our death. Amen. 

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 

SUY NIỆM 

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi 

Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng bao giờ cũng dành chỗ đặc biệt để nói về Đức Mẹ. Mà chẳng đề 
cao vai trò của Đức Mẹ sao được khi mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn lựa để làm mẹ Con 
Thiên Chúa, làm mẹ chính Thiên Chúa và mẹ nhân loại, mẹ Giáo Hội…Mẹ Maria nắm vai trò 
quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ Maria là người được chúc phúc hơn mọi người nữ như lời 
bà Êlisabét ca tụng mẹ. 

Vâng, Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay cho ta gặp gỡ hai người phụ nữ : Đức Maria và và 
Êlisabét, cả hai phụ nữ nay đều đang mang thai. Cả hai thai của hai người phụ nữ đều là những 
phép lạ. Đức Trinh nữ Maria, mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần và bà Êlisabét thụ thai 
cũng bởi quyền năng của Thiên Chúa vì hai ông bà Giacaria, Êlisabét đã già,và mang tiếng là 
son sẻ. Mẹ Maria khi nói lời xin vâng làm theo ý Chúa, đã vội vã lên đường đi thăm bà chị họ 
là Êlisabét.Cuộc gặp gỡ này, tạo điều kiện, cơ hội để Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Êlisabét và 
Hài Nhi Giêsu nơi cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ được gặp nhau trong sự vui mừng, hân 
hoan và tràn đầy Chúa Thánh Thần. Bà Isave đã nhận ra điều mà mắt thường, sự suy nghĩ 
thường không bao giờ có thể nhận ra được.Nhưng với ơn Chúa Thánh Thần bà Isave đã nhận 
ra con trong cung lòng của Mẹ Maria là Đấng Cứu Thế., 

Mẹ Maria đem niềm vui, chia sẻ hạnh phúc với người chị họ Isave, nhưng cũng đem đến cho 
người chị họ sự phục vụ. Mẹ Maria càng xác tín hơn điều mà Mẹ đã lãnh nhận, bởi vì chính 
điều kín ẩn nơi cung lòng của Mẹ đã được người chị họ nhận ra. Mẹ đã tin và chị họ của mình 
cũng đã tin. Do đó, Mẹ cất tiếng ngơi khen Thiên Chúa và ca ngợi Lòng Thương xót của Chúa 
đối với Mẹ…Mẹ biết mình là người có phúc hơn mọi người nữ vì Thiên Chúa chọn mẹ làm mẹ 
Đấng Cứu Thế. Mẹ tin vào Lời của Chúa cũng như người chị họ đã tin vào Lời của Chúa. 

Mẹ đã cưu mang Đấng Mêsia bởi phép Chúa Thánh Thần.Mãi mãi Thiên Chúa gìn giữ Mẹ. 
Mãi mãi cung lòng của Mẹ là nơi Thiên Chúa ngự trị. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm 
Ngôi Lời được cưu mang. Thiên Chúa đã chọn một gia đình để sinh ra có Cha, có Mẹ. Mầu 
nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đức tin. Mẹ đã tin.Nhân loại cũng phải tin như Mẹ. 

Bà Êlisabét đã tin vào Lời của Chúa.Mẹ Maria cũng đã tin vào Chúa. Tất cả đều thành sự như 
lời Thiên Chúa truyền… 

Mừng mầu nhiệm Giáng Sinh Nhập Thể, mọi Kitô hữu trên thế giới phải yêu mến gia đình, tôn 
trọng phụ nữ và tôn trọng thai nhi.Biết bao phụ nữ lầm lỗi đã phá đi biết bao mạng trẻ vô 
tội.Chúng ta cầu nguyện cho mọi phụ nữ trên thế giới, đặc biệt trong giáo xứ chúng ta biết bảo 
vệ phẩm giá làm người của mình, đừng biến thân xác mình làm trò chơi cho thiên hạ.Tin mừng 
Giáng Sinh và Sứ điệp Giáng Sinh là kính trọng thân xác phụ nữ, tôn trọng thai nhi. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn một gia đình có Cha có Mẹ để sinh ra.Xin giúp chúng con biết 
yêu mến và bảo vệ sự hạnh phúc của gia đình.Amen. 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 
ĐÁP CA:  Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, 
  để chúng con được ơn cứu độ. 
  Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm 
  cho tôi như lời sứ thần nói. Ha-lê-lui-a.       



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

22.12.18 Thứ Bảy, 
23.12.18 Chúa Nhật IV MÙA VỌNG.  
24.12.18 Thứ Hai, Lễ Vọng Giáng Sinh 
25.12.18 Thứ Ba, Chúa Giáng Sinh. Lễ 
Trọng và tuần bát nhật 
26.12.18 Thứ Tư, Thánh Stêphanô, tử đạo 
tiên khởi. 
27.12.18 Thứ Năm, Thánh Gioan Tông đồ 
tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính 
28.12.18 Thứ Sáu, Các Thánh Anh Hài tử 
đạo. Lễ Kính 
29.12.18 Thứ Bảy, 
30.12.18 Chúa Nhật  LỄ THÁNH GIA 
THẤT. LỄ KÍNH  
 
Lưu ý: Sáng 24.12 Thứ Hai vẫn có 
thánh lễ 10.00am như thường lệ. Lễ 
Vọng Giáng Sinh từ 8.00pm; Thứ Ba 
Giáng sinh, chỉ có một thánh lễ 11.00am 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Phêrô Linh (12.9) 

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 4 MV 

Mới Qua đời:  

Maria Ren 

 
Nhân dịp lễ giỗ:  
15.12 Maria, 17.12 Đaminh, 20.12 Micae, 
Giỗ 16.12 Anna Paul, 18.12 Gioan Phiên  
24.12 Anna Phước, 25.12 Giuse Khẩn, 
25.12 Maria, 28.12 Phao-lô Trượng, 29.12 
giỗ 2 năm Maria Madalêna Thương, Ma-
ria Rần, Maria, Micae Sáu, Phanxicô Trác, 
Luca Hiền.   
 
Đã qua đời:   
Papetua Tiên, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, 
Phao-lô Ngọc, Phê-rô, Maria, Phao-lô, 
Phê-rô, Maria, Phêrô Kiểu và Phêrô 
Thịnh; các linh hồn tiên nhân, các linh 
hồn thai nhi, các đẳng linh hồn.  

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 100 
và 67 tuổi 

 Tạ ơn Chúa 35 năm hôn phối. 
 Tạ ơn vì gia đình được bình an trong 

năm qua 
 Tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban 
 Tạ ơn Chúa vì con cái thi cử tốt đẹp 
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Xin cho con gái sinh nở được bình an 

và xin như ý 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Xin bình an trong năm mới 
 
 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 

TỪ CHÚA NHẬT 30.12.2018 SẼ KHÔNG 
CÓ THÁNH LỄ THIẾU NHI LÚC 
12.30PM CHO ĐẾN KHI THIẾU NHI 
SINH HOẠT TRỞ LẠI 10-02-2019 
 
LỊCH THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA 
Đã có lịch công tác cho các Thứa Tác Viên 
Lời Chúa, vậy xin quý anh chị em nhận lịch 
công tác vào lễ 5.00pm Chúa nhật 
23.12.2018. Hoặc liên hệ với chị Ánh để biết 
thêm chi tiết. 
 
THAY ĐỔI GIỜ THÁNH TẨY TRẺ EM 
Do công việc của cộng đoàn vào cuối năm, 
nên giờ thanh tẩy trẻ em được đổi lại vào lúc 
10.00am Thứ Bảy ngày 29.12.2018. Xin quý 
ông bà và anh chị em có con em muốn thánh 
tẩy nộp đơn và lưu ý sự thay đổi này. 
 
TIỆC VUI MỪNG XUÂN KỶ HỢI 
25.01.2019 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 để 
cùng chung vui. Xin các đoàn thể, xóm giáo 
nhận vé để phân phối nơi phòng áo. Lưu ý, 
đây là tiệc 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. 
 
CHÚC TUỔI 
Chúc tuổi ông bà, cha mẹ và những người 
lớn tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam. Vậy xin các hội đoàn và xóm 
giáo cùng quý anh chị em đăng ký để cộng 
đoàn có thể chuẩn bị quà chúc tuổi đến quý 
ông bà thật chu đáo trong dịp tết nguyên 
đán này. Điều kiện đăng ký là quý ông bà 
từ 75 tuổi trở lên và gia đình có sinh hoạt 
với Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện. 
Xin ghi danh ở danh sách dưới chân Đức 
Mẹ La Vang. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$2,850.0 
$1,670.0 

$941.0 
$1,000.0 

$16,100.0 
 

  

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  


