TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

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:
Các Băng ghế (Còn khoảng 60); Màn Hình LCD (2 cái) và Âm Thanh (Có một ân
nhân hứa).
Vì các băng ghế; 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.
*******************
THE MAGIC BANK ACCOUNT

(A MOMENT OF REFLECTION FOR A NEW YEAR 2019)

Imagine that you had won the following prize in a contest:
Each morning your bank would deposit $86,400 in your private account for your use.
However, this prize has rules:
The set of rules:
1. Everything that you didn't spend during each day would be taken away from
you.
2. You may not simply transfer money into some other account.
3. You may only spend it.
4. Each morning upon awakening, the bank opens your account with another
$86,400 for that day.
5. The bank can end the game without warning; at any time it can say, “Game
Over!". It can close the account and you will not receive a new one.
What would you personally do?
You would buy anything and everything you wanted right? Not only for yourself, but
for all the people you love and care for. Even for people you don't know, because you
couldn't possibly spend it all on yourself, right?
You would try to spend every penny, and use it all, because you knew it would be
replenished in the morning, right?
This game is real...
Each of us is already a winner of this prize. We just can't seem to see it.
The prize is time
1. Each morning we awaken to receive 86,400 seconds as a gift of life.
2. And when we go to sleep at night, any remaining time is not credited to us.
3. What we haven't used up that day is forever lost.
4. Yesterday is forever gone.
5. Each morning the account is refilled, but the bank can dissolve your account at
any time without warning...
So, what will YOU do with your 86,400 seconds?
Those seconds are worth so much more than the same amount in dollars.
Think about it and remember to enjoy every second of your life, because time races
by so much quicker than you think.
So take care of yourself, be happy, love deeply and enjoy life!
Here's wishing you a wonderful and beautiful day. Start “spending”....
Source: This was found in the billfold of Coach Paul Bear Bryant of the University of
Alabama after he died in 1982
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MÙA GIÁNG SINH 2018

ĐÁP CA:

Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để
chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM
Lm. Jos Tạ duy Tuyền
Nếu có một nơi bình yên nhất trên thế gian này, nơi đó sẽ chẳng phải đâu khác ngoài
gia đình. Khi chúng ta còn bé thơ, gia đình là mái ấm bảo vệ, che chở, yêu thương và
nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, tới khi trưởng thành, gia đình lại trở thành hậu phương,
ủng hộ, cổ vũ, tiếp lửa cho chúng ta mạnh dạn và hăng hái bước vào đời.
Hôm nay lễ Thánh Gia Thất là bổn mạng của các gia đình. Nơi đây cho ta những mẫu
gương tuyệt vời của những thành viên trong gia đình. Các ngài luôn biết tuân phục
thánh ý Thiên Chúa, luôn phó thác cậy trông vào Chúa. Gia đình đó có thánh Giuse đã
vì Chúa mà đón nhận Maria về làm bạn mình, đã vì Chúa mà lận đận vượt trăm ngàn
nguy khó để bảo vệ sự sống cho hài nhi và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Gia đình đó có
Đức Maria, một người Mẹ của cầu nguyện và hy sinh. Mẹ đã phó thác hoàn toàn cho
thiên ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ đã tận hiến đời mình như một nữ tỳ nhỏ bé để
phụng sự Thiên Chúa. Gia đình đó còn có Chúa Giê-su, một người con hằng yêu mến
cha mẹ, càng lớn càng khôn ngoan, hằng đẹp lòng Thiên Chúa và người ta.
Và cho đến hôm nay, mỗi khi chúng ta thấy có những người cha, người mẹ biết sống
tôn thờ Thiên Chúa là họ đang để cho Chúa canh tân, gìn giữ gia đình. Họ đang vui
với phận mình trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Họ có thể nghèo khó
nhưng tấm lòng họ lại thanh thoát, không gian tham của người. Họ có thể lam lũ, một
nắng hai sương nhưng tấm lòng họ lại thanh
cao như đóa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn”. Họ vì Chúa mà đón nhận nhau trong
yêu thương tha thứ, không chỉ một lần mà trải
rộng mọi ngày cho đến suốt cuộc đời. Họ là
những gia đình thánh gia cho thời đại hôm nay.
Họ vẫn tiếp tục nêu gương sáng trong bổn
phận, trong đời sống thanh cao và giầu lòng
quảng đại.
Nguyện xin Thánh gia nâng đỡ các gia đình
đang gặp những khó khăn thử thách. Xin cho
các gia đình Công Giáo biết noi gương thánh
gia để sống hy sinh cho nhau và cùng nhau xây
dựng hạnh phúc gia đình. Trên hết mọi sự luôn
có lòng tín thác vào Thiên Chúa quyền năng để
sống theo thánh ý Ngài. Amen.

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 MÙA GS
29.12.18 Thứ Bảy,
30.12.18 Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA
THẤT. LỄ KÍNH
31.12.18 Thứ Hai,
01.01.19 Thứ Ba, Thánh Maria Mẹ Thiên
Chúa. Lễ Trọng
02.01.19 Thứ Tư, Thánh Basiliô cả và
Thánh Grêgôriô Giám mục Tiến sĩ hội
thánh. Lễ nhớ
03.01.19 Thứ Năm,
04.01.19 Thứ Sáu,
05.01.19 Thứ Bảy,
06.01.19 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH
LỄ TRỌNG
Lưu ý: Thư Ba là ngày đầu năm mới
Dương lịch, cũng là ngày cuối cùng của
bát nhật Giáng Sinh và là lễ Mẹ Thiên
Chúa nên có lễ 10.00am và 7.00pm

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới Qua đời:
Phêrô Trần Văn Linh, Catarina Viên và
Giuse
Nhân dịp lễ giỗ:
27.12 Joanna Chúc, 29.12 Đaminh Tuynh,
29.12 giỗ 2 năm Maria Mađalêna Thương
31.12 Catarina, Giacôbê, Anna, Maria.
Đã qua đời:
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; Giuse, Phaolô, Anna, Maria, Maria, Phanxicô, các linh
hồn tiên nhân, các linh hồn không ai biết
đến, các linh hồn thai nhi, các đẳng linh
hồn.
Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa cho các cháu được bình an
 Tạ ơn Chúa và mẹ nhân dịp các cháu
được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy
 Ta ơn Chúa, Mẹ và Thánh Giuse ban
cho gia đình bằng an trong năm qua
 Tạ ơn và cầu bình an
 Cầu nguyện cho cha Trường cùng các
anh chị huynh trưởng đi trại nắng hồng
được vui khỏe và bình an.
 Xin cho con dâu đang mang thai được
khỏe mạnh bằng an
 Xin thánh hóa công ăn việc làm
 Xin ơn bình an cho gia đình 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.

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)

THÔNG BÁO
ĐÊM THÁNH CA DẤU ẤN TÌNH YÊU
do Linh Muc Nhạc Sỹ Ân Đức đến từ VN
để chia sẻ Ơn Gọi và Tận Hiến của đời
Linh Mục. Kính mời quý cha, quý tu sỹ
nam nữ, ông bà và anh chị em tới tham dự.
Vào cửa tự do tại St Joseph Springvale vào
lúc 8g tối Thứ Bảy 05-01-2019
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.
MELBOURNE OVERSEAS MISSION
Xin cảm ơn cộng đoàn đã rộng tay đóng
góp cho MOM, tổng số tiền quý ông bà
anh chị em đã đóng góp cho việc truyền
giáo này của giáo phận là $3,355.00.
Nguyện xin Chúa chúc lành và ân thưởng
cho quý vị.
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

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: ……………..
Dâng cúng XDTT………...
Wishlist………………………..
Trợ cấp trường VNgữ…
Tiền quyên lễ GS………….

$6,400.0
$1,750.0
$900.0
$6,200.0
$14,200.0
$37,490.0
$7,302.0

