
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 02.02.19 

Như vậy với sự quảng đại của các ân nhân có tên ở trên tất cả các vật dụng đã được dâng cúng 
chỉ còn lại Âm Thanh (hiện tại có hai ân nhân dâng tặng $30,000.0). Vậy xin quý ân nhân có ý 
định tặng nghế chuyển qua ân nhân cho âm thanh hiện đang còn thiếu $140,000.0 

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 

 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 
Nguyễn Văn Lợi và Trần Thi Hồng Colling-
wood 
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 
Ông bà Thái Bá Tỵ 
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 
GĐ Phan Quang Nghi 
Ca đoàn Thánh Linh 
Anh chị Hạ Hà 
Anh Chị Mẫn Nga 
Anh chị Ngãi Nguyệt 
Anh chị Thế Phượng 
Chi Hoan; Chị Vang; Chị Khang; Chị Mầu 
Anh chị Ngọc cách và ÔB Ngoại 
GĐ chị Lan 
Gia đình Bác Mến 
AC Tân Hồng 
AC Phi Oanh (Perth) 
GĐ Đức Hiếu 
GĐ A. Nhuận; GĐ anh chị Vượt Khen 
GĐ Phạm Thị Thùy Doanh 
Độ Thị Xuyên; Bà Anna Nguyễn Thị Hoan; 
Gia đình Văn Linh; Gia đình Nguyễn Văn 
Thương; Anna Phước Trinh; Quan Tiểu Thi 
Canada; Chị Liên mẹ Têrêsa Vi; Martin 
Trung Sơn. 

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 
Tin mừng tuần trước CN III, Chúa Giê-su công bố một năm hồng ân, một thời đại mà 
ơn cứu độ, sự giải thoát vượt ra khỏi ngôi làng Nazareth nhỏ bé, vượt ra khỏi khuôn 
khổ truyền thống Do-thái thời xưa mà đến tận chân trời góc biển, nơi mà có những 
con người nghèo khổ nhất. Chính vì TIN MỪNG mà Chúa Giê-su công bố  đó, Ngài 
đã bị chống đối bởi những người thân quen đồng hương với Ngài. Việc Chúa Giê-su 
bị chống đối và khước từ được kể lại trong tin mừng CN IV hôm nay gợi cho chúng ta 
vài điều để suy nghĩ. 
Sự phổ quát của ơn cứu độ-Lòng Chúa xót thương. Dân Do-thái xưa không chấp 
nhận lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa 
quá nhân từ khác với ý nghĩ của họ, đặc biệt họ càng không chấp nhận một Ngôi Hai 
Thiên Chúa lại là con của bà Maria và ông Giuse giản dị như họ. Bởi vì Thiên Chúa 
của họ phải ở trong khuôn khổ suy nghĩ của họ. Nhìn lại cuộc sống hàng ngày của 
chúng ta, chúng ta đôi khi cũng gặp khó khăn phải nghe “những lời chói tai” của Chúa 
Giê-su hay phải thực hành những đòi hỏi triệt để của Tin mừng. Thay vào đó chúng ta 
lại đòi hỏi Thiên Chúa phải trở nên giống như mình mong muốn để “thuận tiện” cho 
cuộc sống của chúng ta. 
Tin mừng hôm nay cho ta thấy việc loan báo Tin mừng cho dân ngoại, việc chia sẻ 
tình thương và ơn cứu độ cho dân ngoại là một ơn gọi, chúng ta được diễm phúc chia 
sẻ. Để trở thành chứng tá Tin mừng cho thế giới hôm nay là một chuyện không dễ 
dàng, nó đòi hỏi sự nhẫn nại, thậm chí hy sinh và đương nhiên là cần có ơn Chúa. Tuy 
nhiên nếu chúng ta tin tưởng Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta, thì chúng ta sẽ đủ 
can đảm hy sinh vì Ngài. Nếu chúng ta thật sự muốn trở nên giống Ngài là Đấng nhân 
từ và đầy lòng xót thương, thì chúng ta hãy học ở nơi Đức Giê-su đó là chấp nhận thử 
thách và hy sinh bản thân. 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng đón lấy lời Chúa với hết lòng yêu mến tôn 
thờ, và ban cho chúng con sự can đảm để dấn thân trong việc loan báo Tin mừng 
bằng những gương lành trong đời sống hàng ngày chúng con. (J.B Trường) 

Salvation for all 
Luke is written for a predominantly non-Jewish (gentile) Christian community. Alt-

hough it had been resolved that one did not have to become a Jew to become a Chris-
tian there was still a lingering doubt about preference being given to the Jews. The 

gospel writer goes to great lengths to reassure his audience community that the mes-

sage of Jesus was for all people – gentile and Jew alike. This week’s gospel is one of 

many passages that feature gentile people receiving God’s acceptance and favour. It’s 
a clear message that the salvation promised by Jesus is available to all who seek it. 

CHÚA NHẬT TUẦN IV TN 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công 
bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.      



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

02.02.19 Thứ Bảy,  dâng Chúa Giêsu 
trong đền thánh. Lễ kính 
03.02.19 Chúa Nhật IV TN 
04.02.19 Thứ Hai,  
05.01.19 Thứ Ba, Mồng một tết Kỷ Hợi, 
Cầu bình an năm mới 
06.01.19 Thứ Tư, Mồng hai tết Kính Nhớ 
Tổ Tiên 
07.01.19 Thứ Năm, Mồng ba tết thánh hóa 
Công Ăn Việc Làm 
08.02.19 Thứ Sáu,  
09.02.19 Thứ Bảy,   
10.02.19 Chúa Nhật V TN 
 
Lưu ý: Vẫn có lễ sáng các ngày mồng 1, 
mồng 2 và mồng 3 lúc 10.00am và các lễ 
tối theo chương trình riêng phía sau bản 
tin. 
 

 

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 4 

Mới Qua đời:  

Anna Nguyễn Thị Phương, Augustinô và 
Nguyễn Thị Xuân; Phanxicô Xaviê 

 
Nhân dịp lễ giỗ:  
Catarian Thủy giỗ 100 ngày; 2.2 Maria 
Mai, 27.1 Augustine Tâm, 27.1 Maria 
Huấn, 3.2 An-tôn Bình, 30.1 Phê-rô 
Phụng, 5.2 An-nê Phượng và An-nê Lang, 
6.2 Phê-rô, 7.2 An-tôn Giao, Giuse Luân.  
 
Đã qua đời:   
Gioan Baotixita. Hảo, Đaminh Ngọc, 
Phanxicô Xaviê Hàm, Maria Yễng, Phê-rô 

Rong, Maria Gương, Vincent Nhân, Hải, 

Anna Tim, Phê-rô Sự, Teresa Vẽ, Teresa 

Vuốt, Teresa Hà, Teresa Tư, Giuse, Ma-
ria, Phê-rô, các linh hồn tiên nhân, các 

linh hồn không ai biết đến, các linh hồn 

thai nhi và các linh hồn nơi luyện tội.    

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ ban ơn gìn giữ đi 
đường bình an 

 Tạ ơn Chúa đã vượt qua khó khăn 
trong công việc 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban nhiều ơn 
lành cho gia đình trong năm qua 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ ban ơn bình an cho 
gia đình 

 Xin cho gia đình hòa thuận yêu thương 
nhau, các cháu mau hết bệnh 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 

 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 

NHÓM TRẺ BÁC ÁI 
Như trong đêm tiệc Mừng Xuân đã thông 
báo, hai cộng đoàn người việt công giáo 
Tôma Thiện và St Joseph Springvale sẽ 
thành lập nhóm trẻ bác ái và được sự ủng hộ 
rất nhiệt tình từ quý ông bà và anh chị em. 
Chúng con mong được đón nhận tất cả các 
bạn trẻ từ 18-35 tuổi ghi danh và tham gia 
công việc bác ái này. Vậy các bạn trẻ muốn 
tham gia, xin liên lạc với quý cha của St Jo-
seph Springvale và Our Lady of La Vang 
Shrine hoặc anh Phaolô Trúc để ghi danh 
hoặc biết thêm chi tiết. 
 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ TNTT 
Trường Việt Ngữ Thánh Mẫu La Vang và 
Thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện 
sẽ khai giảng vào ngày 10.02.2019. 
Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ sinh hoạt từ 
12.30pm (Thánh Lễ Thiếu Nhi) và kết thúc 
bằng chầu Thánh Thể 3.45pm. Xin quý ông 
bà và anh chị em có con em muốn được sinh 
hoạt TNTT lấy đơn ghi danh và đăng ký cho 
con em mình. Lưu ý: Vì sự an toàn cho đoàn 
sinh, theo quy định của tổng giáo phận Mel-
bourne, xứ đoàn Tôma Thiện chỉ chịu trách 
nhiệm và sinh hoạt với các em có đơn đăng 
ký cho năm 2019 (không kể mới cũ, tất cả 
đều phải ghi danh và đăng ký cho năm mới) 
 
Tương tự với các em học Tiếng Việt, xin quý 
phụ huynh nhận đơn ghi danh vào ngày khai 
giảng và các tuần lễ tiếp theo để làm thủ tục 
nhập học. Giờ học việt ngữ bắt đầu lúc 
9.30am và kết thúc 12.00 trưa. Xin quý ông 
bà và anh chị em đưa đón con em mình đúng 
giờ. 
 
LỄ THIẾU NHI CHÚA NHẬT 12.30PM 
Thánh lễ Thiếu Nhi sẽ bắt đầu trở lại vào 
Chúa Nhật 10.02.2019, mong quý ông bà anh 
chị em đưa đón con em đến sinh hoạt đúng 
giờ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng cúng XDTT………... 
Wishlist……………………….. 
Tiệc cộng đoàn…………… 
Tiền rượu……………………. 
 

$3,130.0 
$1,586.0 

$962.0 
$2,000.0 

$22,800.0 
$18,825.0 

$410.0 
 

  

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  


