
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 4 ân nhân dâng tặng $32,200.0). Vậy xin quý ân nhân có ý 
định tặng nghế chuyển qua ân nhân cho âm thanh hiện đang còn thiếu $137,800.0) 

********** 

MỜI ĐĂNG KÝ KHÓA THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ VÀ ĐỌC SÁCH 
Cộng đồng công giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ tổ chức 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 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 và phiếu ghi danh ở tòa Đức 
Mẹ 

14 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 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; Bà cụ Mai Thị Loang 

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 

Lời Chúa của chúa nhật thứ V thường niên kể cho chúng ta kinh nghiệm gặp Chúa, nhận 
biết Chúa và theo Chúa của con người qua các thời đại. Bài đọc thứ nhất kể về việc ngôn 
sứ Isaia được kêu gọi và thánh tẩy môi miệng bằng than hồng để bắt đâu công cuộc truyền 

rao lời của Chúa. Cũng tương tự trong Tin Mừng hôm nay Thánh Luca kể lại cuộc gặp gỡ 
định mệnh của Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan. Nhờ việc gặp gỡ trên thuyền và mẻ cá kỳ 
diệu đã biến đổi cuộc đời của các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu và họ đã trở thành 
những thợ “thu phục người ta.” 

Trong cuộc sống, dù là thời đại nào chúng ta cũng có những cuộc gặp gỡ định mệnh 
như vậy, nhưng liệu chúng ta có tỉnh thức và nhạy cảm đủ để nhận ra và gặp được Chúa 
cũng như xác tín vào con đường mà Chúa đang mời gọi. Nếu chúng ta đủ nhạy bén để 
theo Chúa, để sống theo giới luật của Ngài thì chúng ta cần phải thận trọng không để cho 
mình lạc xa khỏi động lực khơi nguồn ơn cứu độ. Hay nói đúng hơn, chúng ta không được 
rời xa cái căn cốt của niềm tin, điều mà sinh ơn cứu độ và làm cho đời chúng ta có ý 
nghĩa. Nói theo ngôn từ của thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai là: “Thưa anh em, 
tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang 
nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã 
loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh 
em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng 
như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như 
lời Kinh Thánh.”  

Ước gì mỗi người chúng ta luôn tin vững mạnh và sống niềm tin căn bản này trong 
cuộc đời của chúng ta hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. (J.Tuyen) 

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

LIVING WORD 
When Peter is overcome by the catch of fish and falls on his knees before Jesus, the response 
Jesus makes is to simply say, ‘Do not be afraid’. This phrase is the most often repeated phrase 
in the Bible. It appears more than 60 times throughout the Bible – depending on which transla-
tion one uses. This is an extraordinary number of times for the one phrase to appear. And the 
references stretch from the first book, Genesis, to the last, Revelation. It is God’s message to 
us echoing throughout the Bible: Do not be afraid! 

Living the Gospel – Hearing the Call 

Like Isaiah and Peter, each and every one of us is called. It may not happen through Jesus step-
ping into our boat, but when we quieten our minds and our hearts enough to really listen, we 
become aware that God truly is calling to each and every one of us. The call comes to us 
through our friends; our experiences; our hopes and our fears. Sometimes we are so afraid of 
hearing the call that we fill our lives with noise and distractions. We fear that the call will in-
volve hardship, or at the very least: unpopularity. But that’s no excuse! (From liturgical help) 

CHÚA NHẬT TUẦN V TN 
ĐÁP CA:  Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành 
những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a.        



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

09.02.19 Thứ Bảy,   
10.02.19 Chúa Nhật V TN 
11.02.19 Thứ Hai,  
12.02.19 Thứ Ba,  
13.02.19 Thứ Tư,  
14.02.19 Thứ Năm, Thánh Cyrillô và 
Thánh Mêthôđiô.Lễ Nhớ 
15.02.19 Thứ Sáu,  
19.02.19 Thứ Bảy,   
17.02.19 Chúa Nhật VI TN 
 

 

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) F.x Trí (02.20) 

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:  

Giuse Peter Trần; Anna Nguyễn Thị 
Phương,  
Nhân dịp lễ giỗ:  

Giỗ ba năm Giacôbê Kiệt; Giuse Tuyền, 
Đaminh và Giuse, Gioan Sinh, 07.02 An-
na Niễng,  
Đã qua đời:   
CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN, Laurence 

Lane, Phêrô, 2 Maria, Antôn Bình, Maria 

Băng, Phaolô Thạch, Anna, Gioan Baotix-

ita, Anna Hiền, Anna Hòa, Giuse Nghi, 
Phêrô Tiến, Maria Nụ, Maria Lan, 

Dominicô Tuyn, Phanxicô Xavie Ban, Vũ 

Nguyên, các linh hồn tiên nhân, các linh 

hồn không ai biết đến, các linh hồn thai 
nhi và các linh hồn nơi luyện tội, cùng tất 

cả các linh hồn.   

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn cầu bình an như ý 
 Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 52 năm hôn 

phối 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 71 
 Tạ ơn Chúa nhân sinh nhật con gái; Tạ 

ơn Chúa nhân dịp sinh nhật con trai. 
Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành 
nâng đỡ trên đường theo Chúa. 

 Tạ ơn và xin bình an mạnh khỏe trong 
năm mới. 

 

 Cầu nguyện cho việc chuẩn bị bầu cử 
ban thường vụ của cộng đoàn 

 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  ẨM THỰC GẪY QUỸ SẼ TRỞ 
LẠI CN 17.02.19 
Sau thời gian nghỉ ngơi, nhóm nấu ăn gây 
quỹ xây dựng cộng đoàn sẽ trở lại vào Chúa 
Nhật 17.02.19. Xin cộng đoàn tiếp tục rộng 
tay ủng hộ. Nhóm cũng kêu gọi quý anh chị 
em rộng lòng tham gia để cho công việc 
được nhẹ nhàng và thức ăn được thêm phong 
phú. Nếu được, xin liên hệ với cô Khen hoặc 
anh chị em trong nhóm để biết thêm chi tiết 
và đăng ký. 
TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ TNTT 
Trường Việt Ngữ Thánh Mẫu La Vang và 
Thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện 
đã khai giảng vào ngày 10.02.2019. Xin quý 
vị phụ huynh muốn con em mình được học 
và sinh hoạt tại trung tâm, nhận đơn, điền 
thông tin và gửi lại cho quý thầy cô cùng các 
em huynh trưởng. 
Lưu ý, cộng đoàn chỉ sinh hoạt với các em có 
đăng ký, vì đây là quy định về an toàn cho trẻ 
em và giới trẻ của giáo phận. 
Xin đưa đón con em mình đúng giờ. 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ GIỚI TRẺ 
MÙA CHAY 16&17.03.19 TẠI TRUNG 

TÂM MARIA-TAPINU SHRINE  
(15 Flanagans Dr, Merrimu, Vic 3340) 

Thân mời các bạn tham dự hội ngộ giới trẻ 
Mùa Chay do cộng đồng công giáo Việt Nam 
TGP Melbourne tổ chức vào hai ngày cuối 
tuần 16 và 17 tháng ba. Đây là sự cố gắng 
giúp giởi trẻ cộng giáo việt nam chuẩn bị tâm 
hồn mừng trọng thể sự thương khó và phục 
sinh của Chúa. Xin quý cha mẹ khuyến khích 
con em mình tham dự.  
Ủy viên giới trẻ sẽ đến trình bày chi tiết cho 
cộng đoàn chúng ta sau lễ 10.00am Chúa 
nhật 17.02.19. 
Ngoài ra, để gây quỹ cho việc tổ chức 
chương trình này, rất mong cộng đoàn ủng 
hộ hai đêm nhạc “ACOUSTIC & LIVE MU-
SIC NIGHTS” từ 7-9pm tại hai đỉa điểm: * 
tại St Joseph’s Hall 46 Otter St, Collingwood 
ngày 24.02.2019, Vic 3066; * tại Glengala 
Hall 10 Simmie St, Shunshine West, Vic 
3020 ngày 02.03.2019. Vé sẽ được phân phối 
với giá $25/1vé. Xin cộng đoàn ủng hộ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

Chưa tổng 
kết tuần 

này. 
 

  

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 

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như 
thông báo trong bản tin từ nhiều tuần trước, 
nhiệm kỳ của ban thường vụ (BTV) cộng đoàn 
sẽ kết thúc vào cuối tháng hai 2019. Tuy 
nhiên, vì điều kiện thời gian, chúng ta sẽ bầu 
lại BTV vào cuối tháng ba, và kết quả bầu cử 
sẽ có hiệu lực ngay sau khi bầu cử. Trong thời 
gian hiện tại, BTV đương nhiệm tiếp tục cộng 
việc cho đến khi có BTV mới. 
Luật lệ bầu cử BTV vẫn áp dụng tương tự lần 
bầu BTV của hai năm trước (Hai cha tuyên úy 
sẽ toàn quyền quyết định về cách thức bầu cử.) 
Vậy xin kêu gọi quý ông bà và anh chị em 
mạnh dạn đề cử những người có khả năng và 
sẵn sàng hy sinh phục vụ cộng đoàn ra ứng cử. 
Ngoài ra, mỗi người đều có quyền tự ứng cử 
để tham gia trong đợt bầu cử này. 
Vì lợi ích chung của cộng đoàn, BẮT BUỘC 
tất cả các ban ngành, đoàn thể và xóm giáo cử 
ít nhất một hoặc hai đại diện để tham gia đợt 
bầu cử này (Có quyền cử nhiều hơn hai ứng cử 
viên) 
Rất mong, và tha thiết kêu gọi quý ông bà và 
anh chị em, đặc biệt những người trẻ hy sinh 
cộng tác cho công việc chung của cộng đoàn. 
Nguyện xin Chúa và Thánh mẫu La vang chúc 
lành cho cộng việc quan trọng này của cộng 
đoàn. 

BẦU LẠI BAN THƯỜNG VỤ 
CỘNG ĐOÀN 26.03.19 


