
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 các vật dụng 
và đồ thánh cho nhà thờ mới. Dưới đây là danh sách các ân nhân đã đóng góp và 
hứa đóng góp tính cho đến ngày hôm nay 12.01.19 

Như vậy với sự quảng đại của các ân nhân có tên ở trên, hầu hết các vật dụng đã được 
dâng cúng chỉ còn lại: Các Băng ghế (Còn khoảng 20cái); Màn Hình LCD (1 cái) và Âm 
Thanh (Có một ân nhân hứa + $10,000.0). Xin kêu gọi cộng đoàn tiếp tục đóng góp và giới 
thiệu đến gia đình bạn bè cùng chia sẻ cho công việc tốt lành này. 

******************* 

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 

1. Đêm Giao Thừa (Thứ Hai 04.02.2019) Thánh lễ bắt đầu lúc 8.00pm; sau thánh 
lễ sẽ có bắn phao hoa, đốt phào và Múa Lân 

2. Mùng 1 tết Kỷ Hợi, Thánh lễ Tân Niên (Thứ Ba 05.02.2019) Thánh lễ bắt đầu 
lúc 8.00pm; sẽ có chúc tuổi quý ông bà cụ cao niên trên 75 tuổi trong cộng đoàn 

3. Mùng 2 tết Kỷ Hợi, Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên (Thứ Tư 
06.02.2019) Thánh lễ ngoài tường tưởng niệm bắt đầu lúc 7.30pm 

4. Mùng 3 tết Kỷ Hợi, Thánh lễ cầu cho công ăn việc làm (Thứ Năm 07.02.2019) 
Thánh Lễ bắt đầu như thường lệ lúc 7.00pm 

Ngoài ra cộng đoàn sẽ có bán Hoa Tết vào trước và sau các thánh lễ cuối tuần: 
Lễ 7.00pm Thứ Bảy 26.01.2019 và 10.00am + 5.00pm Chúa Nhật 27.01.2019. 
Kính chúc cộng đoàn vui xuân “Khang An và Thịnh Vượng” 

7 Ân Nhân ẩn danh 
Anh Chị Phúc Thủy Anabella 
Nguyễn Ngọc Tú 
Trần Văn Minh 
Ông bà Nguyễn Văn Gioan 
Gia đình anh chị Đông Lượng  
Gia đình anh chị Bình Chiến 
Chị Ngọc Anh 
Anh chị Quyết Ngân 
Chị Phương và nhóm bác ai cầu nguyện 
Gia đình bác Vũ Ngọc Hoài 
Bà Phạm thị Ánh Tuyết 
Gia đình anh chị Đặng Văn Tuế 
Gia đình anh chị Nghĩa Loan 
Mr & Mrs Nguyễn Hữu Lâm 
Ông bà Phạm Ngọc Anh 
2 gia đình ở Collingwood 
Phạm Thi Nguyên Thảo 
Hiên Vo Baldi 
Ông Bà Phạm Luân 
Cụ Nguyễn Minh Thông 
Ông bà Nguyễn Văn Trọng NTĐ Trang 
Gia đình Nguyễn Hoàng Phúc 
Gia đình Anh chị Long Cúc 
Ông bà Lương Văn Thảo 

Gia đình anh chị Nhung Phi 
Bà Lê Thị Tưởng 
Anh chị Phạm Văn Sơn 
Gia đình Phạm Văn Ngọc 
Bà Phạm Thị Lan 
Gia đình Đỗ Thị Ngoan 
Anh chi Minh Thanh & Vinh 
Gia đình Châu Xuân Mạnh 
Gia đình Nguyễn Văn Tráng 
Bà cố Đức cha Vincent Long 
Nguyễn Đức Hiếu và Đinh Thi Oanh 
Gia đình Pham thị Lan và Hạnh Đương 
Hai bác Nguyễn Văn Tịnh 
Chị Lành, Chị Tốt 
Anh chị Nhậm Nhiệm 
Hội Legio 
Ca đoàn Têrêsa 
Anh Chị Hiệp Trinh 
Gia đình Việt-Viviene; GĐ An & Kim; 
GĐ Hoa Hóa. 

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 

CƠ HỘI LÀM VIỆC THIỆN 
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 

Cuộc sống cho ta rất nhiều cơ hội để làm việc thiện. Việc thiện cho gia đình. Việc thiện cho 
bạn bè. Việc thiện cho xã hội. . . Nhưng điều quan yếu là ta có đủ tình yêu để quảng đại dấn 
thân hay không? Cơ hội sẽ trôi qua khi chúng ta chỉ lo cho bản thân, sống ích kỷ hưởng thụ để 
rồi từ chối phục vụ tha nhân. 
Tôi đã nhiều lần thấy ở cùng một hoàn cảnh, có người nghĩ phải dấn thân phục vụ, nhưng có 
người lại thụ động tìm an nhàn cho bản thân. Một thiếu nữ độc thân nói: “Tôi còn đơn thân. 
Tôi đâu có điều kiện để phục vụ”. Một thiếu nữ độc thân khác nói: “Tôi chưa có gia đình, tôi 
có nhiều thì giờ. Tôi muốn làm việc cho Chúa trong giáo xứ”. Một bà mẹ trẻ nói: “Con tôi còn 
nhỏ. Tôi chỉ có thể đi nhà thờ rồi về ngay. Tôi không có thì giờ làm việc gì trong giáo xứ”. 
Một bà mẹ khác lại  nói: “Tôi trông con cũng rảnh. Tôi muốn làm điều gì đó cho Giáo hội”. 
Người ta nói “cơ hội chỉ đến một lần”. Hãy nắm bắt cơ hội để phục vụ. Hãy dấn thân một cách 
quảng đại khi ta có cơ hội. Đừng chần chờ kẻo cơ hội vuột qua lại nuối tiếc. Có người nuối tiếc 
vì đã không dành thời gian chăm sóc cha mẹ, nay họ không còn lại ân hận. Có người thấy đói 
mà không giúp, nay người nghèo bên cạnh đã ra đi lại nuối tiếc. Có người khi khỏe mạnh lại 
chẳng tham gia phục vụ Giáo Hội, khi  thời gian trôi qua, sức lực chẳng còn lại thốt lên 2 chữ 
giá mà trong nuối tiếc. 
Chúa Giê-su luôn nắm bắt cơ hội phục vụ. Ngài phục vụ mọi nơi. Ngài phục vụ trong mọi tình 
huống. Sự phục vụ của Ngài không chờ nơi chốn hay thời gian. Chỉ cần có cơ hội để phục vụ 
là Ngài luôn sẵn lòng. Đôi bàn tay Ngài luôn sẵn sàng trao ban khi có cơ hội để dấn thân phục 
vụ. Có thể nói Ngài không bỏ lỡ một cơ hội nào để thể hiện lòng thương xót cho nhân loại khổ 
đau. 
Tại tiệc cưới Cana, dù thời gian chưa đến, thế mà Ngài vẫn đong đầy tình yêu cho buổi tiệc 
qua việc đong đầy rượu ngon. Ngài đã đến dự tiệc cưới để chúc lành cho đôi hôn phối. Ngài 
còn trao ban rượu ngon cho niềm vui gia đình được trọn vẹn. 
Cuộc đời này sẽ trôi qua. Thời gian trôi qua sẽ không quay trở lại. Hãy tận dụng thời gian hiện 
tại để biểu lộ tình yêu cho những người chúng ta yêu. Đừng chần chờ. Đừng đợi thời gian. Hãy 
làm điều gì đó cho anh em trong hoàn cảnh của mình. Hãy dành thời gian cho gia đình. Hãy 
dùng tài trí, sức lực Chúa ban để mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân qua tinh thần phục 
vụ của chúng ta. 
Ước gì lòng Chúa xót thương đã luôn đong đầy trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta cũng hãy 
xót thương anh em của mình trong khả năng Chúa ban. Amen 

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

This week we are at a wedding in Cana where Jesus reveals his Divine power by his first mira-
cle, transforming water into wine. The Bible begins with one wedding, that of Adam and Eve 
in the garden (Genesis 2:23-24), and ends with another, the marriage supper of the Lamb 
(Revelation 19:9, 21:9, 22:17).Jesus also blesses a marriage, perhaps at that moment instituting 
the Sacrament of Matrimony. Throughout the Bible, marriage is the symbol of the Covenant 
relationship between God and His chosen people.   God is the faithful Groom and humanity is 
His beloved bride.  Let us pray for God’s daily miracles in our families.  

CHÚA NHẬT TUẦN II TN 
ĐÁP CA:  Hãy kể cho muôn dân được biết, những kỳ công Chúa làm.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để 
chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a.      



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

19.01.19 Thứ Bảy, 
20.01.19 Chúa Nhật   
21.01.19 Thứ Hai, Thánh Anê, trinh nữ tử 
đạo. Lễ nhớ. 
22.01.19 Thứ Ba,  
23.01.19 Thứ Tư,  
24.01.19 Thứ Năm, Thánh Phanxicô 
Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ 
nhớ 
25.01.19 Thứ Sáu, Thánh Phaolô Tồng Đồ 
trở lại. Lễ kính 
26.01.19 Thứ Bảy, Thánh Timôthêô và 
thánh Titô, Giám mục. Lễ nhớ 
27.01.19 Chúa Nhật III TN 
 
LƯU Ý: DO TỐI THỨ SÁU 25.01 CÓ 
TIỆC MỪNG XUÂN CỘNG ĐOÀN 
NÊN KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 7.00PM, 
NHƯNG SẼ CÓ LỄ 10.00AM 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Giuse Phong, Monica Lai và Maria Mến (02-2019); Augustinô Maria Đích (02-2019); 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 (12.19) Vincent Hùng (01.20) 

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 MÙA TN TUẦN II 

Mới Qua đời:  

Maria Ren; Phêrô Định 
 
Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 100 ngày Giuse, 20.1 Phê-rô Khai, 
Giuse Phong, Anna Giáo, Anna Hương, 
Martino Thản, 20.1 Vincent Tĩnh, 23.2 
Giuse Quyền, 26.1 Phê-rô Trương, Gioan 
Baotixita Tố  

 
Đã qua đời:   
Maria; Micae Tuấn các linh hồn tiên nhân 
ông bà nội ngoại, các linh hồn nơi luyện 
tội; linh hồn không ai biết đến, các linh 
hồn thai nhi, các đẳng linh hồn.   

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho Sr Đào 
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những ơn 

lành bình an 
 Xin ơn đi đường bình an 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm và 

bình an cho gia đình 
 Xin ơn chữa lành 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 

THÁNH TẨY TRẺ EM 9.45am 26.01.19 
Xin quý ông bà anh chị em có con cháu 
muốn lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào Thứ 
Bảy 26.01.2019 nộp đơn cho quý cha trước 
Thứ năm 24.01.2019. 
LỜI CẢM ƠN CỦA THIẾU NHI THÁNH 
THỂ ĐẾN CỘNG ĐOÀN 
Thiếu nhi Thánh Thể chúng con xin cảm ơn 
chân thành đến sự quảng đại và lòng thương 
yêu của cộng đoàn, các cô chú, anh chị từ 
ban phụ huynh đã giúp chúng con được tham 
dự Trại Nắng Hồng đầy thành công và nhiều 
niêm vui tại Brisbane. 
KHÓA THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 
VÀ ĐỌC SÁCH 
Cộng đồng công giáo Việt Nam TGP Mel-
bourne sẽ tổ chức hai khóa bồi dưỡng Thừa 
Tác Viên Thánh Thể và Đọc Sách do hai cha 
Giuse Trần Ngọc Tân, SSS và Giuse Phạm 
Văn Ái SJ hướng dẫn: 
Khóa I: Thứ Bảy 09.03.2019 tại Trung 
Tâm Vinh Sơn Liêm Flemington 
Khóa II: Thứ Bảy 16.03.2019 Tại Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang Keysborough. 
Khóa học sẽ bắt đầu từ 9.30am—4.30pm 
Rất mong sự tham dự đông đủ của quý anh 
chị em đang hoặc ước muốn trở thành thừa 
tác viên Thánh Thể và Đọc Sách. Chi tiết xin 
xem ngoài bản tin. 
CÁC KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN 2019 

Cộng đồng công giáo Việt Nam TGP Mel-
bourne sẽ tổ chức ba khóa giáo lý hôn nhân 

trong năm 2019 như sau: 
Khóa I: Các Thứ Bảy 23.02.19 và 02.03.19 
tại St Margaret Mary’s 51 Mitchell St, 
Brunswick Vic 3056 
Khóa II: Các Thứ Bảy 29.06.19 và 
06.07.19 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 
Keysborough. 225 Hutton Rd, Keys Vic 
3173 
Khóa III: Các Thứ Bảy 19.10.19 và 
26.10.19 tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn 
Liêm, 95 Mount Alexander Rd, Fleimington 
Vic 3031 
Ghi danh và liên hệ chi tiết xin xem ngoài 
bảng tin cộng đoàn hoặc liên hệ quý cha tại 
các địa điểm khóa học hoặc ông Phaolô 
Nguyễn Ngọc Trúc Đt: 0418 926 986 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng cúng XDTT………... 
Wishlist……………………….. 
Đám tang……………………. 
 

$3,295.0 
$1,533.25 

$864.0 
$600.0 

$13,200.0 
$700.0 

 

  

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  


