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 01.03.19
14 Ân Nhân ẩn danh
Nguyễn Đức Hiếu và Đinh Thi Oanh
Anh Chị Phúc Thủy Anabella
Gia đình Pham thị Lan và Hạnh Đương
Nguyễn Ngọc Tú
Hai bác Nguyễn Văn Tịnh
Trần Văn Minh
Chị Lành, Chị Tốt
Ông bà Nguyễn Văn Gioan
Anh chị Nhậm Nhiệm
Gia đình anh chị Đông Lượng
Hội Legio
Gia đình anh chị Bình Chiến
Ca đoàn Têrêsa
Chị Ngọc Anh
Anh Chị Hiệp Trinh
Anh chị Quyết Ngân
Gia đình Việt-Viviene; GĐ An & Kim; GĐ
Chị Phương và nhóm bác ai cầu nguyện
Hoa Hóa
Gia đình bác Vũ Ngọc Hoài
GĐ Phan Quang Nghi
Bà Phạm thị Ánh Tuyết
Ca đoàn Thánh Linh
Gia đình anh chị Đặng Văn Tuế
Anh chị Hạ Hà
Gia đình anh chị Nghĩa Loan
Anh Chị Mẫn Nga
Mr & Mrs Nguyễn Hữu Lâm
Anh chị Ngãi Nguyệt
Ông bà Phạm Ngọc Anh
Anh chị Thế Phượng
Nguyễn Văn Lợi và Trần Thi Hồng Colling- Chi Hoan; Chị Vang; Chị Khang; Chị Mầu
wood
Anh chị Ngọc cách và ÔB Ngoại
Phạm Thi Nguyên Thảo
GĐ chị Lan
Hiên Vo Baldi
Gia đình Bác Mến
Ông Bà Phạm Luân
AC Tân Hồng
Cụ Nguyễn Minh Thông
AC Phi Oanh (Perth)
Ông bà Nguyễn Văn Trọng NTĐ Trang
GĐ Đức Hiếu
Gia đình Nguyễn Hoàng Phúc
GĐ A. Nhuận;
Gia đình Anh chị Long Cúc
GĐ Phạm Thị Thùy Doanh
Ông bà Lương Văn Thảo
Độ Thị Xuyên; Bà Anna Nguyễn Thị Hoan;
Gia đình anh chị Nhung Phi
Gia đình Văn Linh; Gia đình Nguyễn Văn
Bà Lê Thị Tưởng
Thương; Anna Phước Trinh; Quan Tiểu Thi
Anh chị Phạm Văn Sơn
Canada; Chị Liên mẹ Têrêsa Vi; Martin
Gia đình Phạm Văn Ngọc
Trung Sơn; Bà cụ Mai Thị Loang
Bà Phạm Thị Lan
Anh chị Lịch-Loan và bà cụ. GĐ Hùng-Mai,
Gia đình Đỗ Thị Ngoan
Anh chị Quang Trào và Tuyết Nhung; Vũ
Ông bà Thái Bá Tỵ
Thị Ngọc lan. Chị Thu; Hương Thúy, GĐ
Anh chi Minh Thanh & Vinh
Hoàng Hoa, Bà Mận, Bà Mỹ. Đại GĐ
Gia đình Châu Xuân Mạnh
Keysborough và Noble Park. Ông bà Ngoc
Gia đình Nguyễn Văn Tráng
Tịnh
Bà cố Đức cha Vincent Long

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 các ân nhân đã dâng tặng $70,200.0). Vậy xin quý ân nhân có ý
định tặng nghế chuyển qua ân nhân cho âm thanh hiện đang còn thiếu $99,800.0)
**********

KHÓA THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ VÀ ĐỌC SÁCH
Xin nhắc, quý anh chị em đã đăng ký khóa học thừa tác viên thánh thể và đọc sách ngày
16.03.2019 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Sẽ hết hạn ghi danh cuối tuần này.

Thừa tác viên thánh thể bắt đầu từ
9.30am - 12.30pm (lệ phí $15)

Thừa tác viên đọc sách bắt đầu từ
1.30pm - 4.30pm (lệ phí $15)
Nếu anh chị em học cả hai khóa, cộng đoàn có chuẩn bị cơm trưa để cùng ăn.

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

CHÚA NHẬT TUẦN I MC

ĐÁP CA:
Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán ra.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay rất quen thuộc với mọi tín hữu, qua trình thuật cám dỗ này người tin nhận
biết rằng Đức Giêsu Kitô của mình là Thiên Chúa thật và là người thật. Việc Đức Giêsu chịu
cám dỗ minh chứng rằng Ngài đã nên giống chúng ta trong mọi phương diện, Ngài kinh
nghiệm những lo lắng, hoài nghi và sợ hãi giống như chúng ta. Ba điều cám dỗ mà Đức Kitô
phải đối mắt, cũng chính là cám dỗ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Điều
thứ nhất là cám dỗ về việc lo lắng cho bản thân thay vì hướng đến tha nhân; điều thứ hai là nại
vào sức riêng và tài trí để giải quyết mọi việc theo cách của mình hơn là để cho đường lối của
Chúa được thực hiện; cuối cùng là về việc chú tâm vào vẻ hào nhoáng, tốt lành bên ngoài để
lôi kéo nhằm đạt được mục đích mình muốn. Nói một cách khác, trình thuật cám dỗ thách đố
Chúa Giêsu và hội thánh phải diễn tả hình ảnh CON THIÊN CHÚA - Đấng Messia như thế
nào? Thiên Chúa-Giáo Hội đầy quyền lực như mọi người mong đợi hay Thiên Chúa-Giáo Hội
phục vụ người nghèo khổ, bị sỉ nhục và bị hành hạ cho đến chết… Đối diện với những thách
đố khó khăn Đấng Messia và Giáo hội có nên dùng quyền lực và sức mạnh để giải quyết mọi
sự một cách mau chóng dễ dàng, hay khiêm tốn chịu đựng để thể hiện khuôn mặt nhân từ và
lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa. Suy gẫm Tin Mừng hôm nay, hình bóng Giáo hội Úc
Châu và Giáo hội hoàn vũ đang bị cám dỗ rất rõ ràng. Đặc biệt qua việc kết án Hồng y George
Pell. Chúng ta phải hành xử thế nào để có thể bảo vệ được công lý và sự thật mà vẫn phản
chiếu được khuôn mặt của Đức Kitô cho thế giới hôm nay.
Nguyện xin Chúa ban ơn đức tin, khôn ngoan và can đảm cho
tất cả chúng con. Amen (J.Tuyen)

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

The episode of the temptations is a clear indicator of the humanity of Jesus – he experienced doubt, uncertainty and fear
just as we do. If the gospel intended to emphasise the divinity
of Jesus, none of these temptations would have been an issue.
We are told that Jesus was indeed tempted, not just pestered
by the devil. The opportunities laid before Jesus were actually tempting to him. They challenged his resolve. They made Jesus question the sort of Messiah that he was to be: the allconquering, powerful Messiah that the people expected; or the servant to the poor who will be
tortured and put to death. Jesus is tempted to use his power to make his task easier or to display his authority to others. Had he chosen to do this, surely it would have been easier to get
people’s attention – and that was the temptation: to take the easier path or stick to the more
subtle, more personal, more difficult path.
Living the Gospel: The 40 days that Jesus spent praying and preparing in the wilderness is
reflected in the season of Lent that lasts 40 days from Ash Wednesday until the day before
Easter Sunday (not counting Sundays in the season). It has been traditional that during the time
of Lent Christian people renew their efforts in prayer, fasting and almsgiving. All three of
these practices are actions of preparation. Just as Jesus prepared for his ministry in the wilderness, so too is Lent an opportunity for us to be deliberate about our reflection on what we are
called to do in this world. (From Liturgical help)

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 MÙA MC TUẦN 1

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới Qua đời:
Maria, Vinh Sơn, Anna Nguyện, Maria Hay.
L.m Kevin Crock DCCT, Maria Hương qua
đời ở VN
Nhân dịp lễ giỗ:
10.3 Giuse, 11.3 giỗ 1 năm Giuse Á, 12.3
Maria Tiếng, 3.3 Phanxicô Hải, 3.3 Giuse
Phong, 6.3 Giacôbê, 7.3 An-rê Hùng, 7.3
Maria Hương, 9.3 Giuse Ninh, giỗ 2 năm
Giuse Dụng. Anna Cấp, 9.3 Rosa Cấp, Anrê Phú Yên Hùng, Giuse, Gioan, Maria Huệ,
Matta Lý, Phanxicô Hải
Đã qua đời:
Linh hồn Paul và các linh hồn trong gia đình
Minh Trần, An-tôn Bình, Maria Băng, Phaolô Thách, Anna, Gioan B, An-tôn, Anna,
Gioa B. Giuse Khanh, Maria Liễu, Phêrô
Kiểu và Phêrô Thịnh các linh hồn không ai
biết đến, các linh hồn nơi luyện tội, các linh
hồn thai nhi, các linh hồn.

09.03.19 Thứ Bảy
10.03.19 Chúa Nhật I MC
11.03.19 Thứ Hai,
Các ý cầu nguyện khác
12.03.19 Thứ Ba,
13.03.19 Thứ Tư, Kỷ niệm 6 năm ngày  Xin cho Bà được mau hết bệnh
 Cầu cho cháu mau khỏe
Đức giáo hoàng Phanxicô đắc cử.
 Xin đi đường được bình an
14.03.19 Thứ Năm,
 Cầu cho gia đình hòa thuận bình an
15.03.19 Thứ Sáu,
16.03.19 Thứ Bảy
 Cầu nguyện cho việc chuẩn bị bầu cử
17.03.19 Chúa Nhật II MC
ban thường vụ của cộng đoàn được tốt
đẹp theo thánh ý Chúa.
 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
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. Xin các bạn trẻ ghi danh tham
dự online hoặc trực tiếp vào các thánh lễ cuối
tuần. Sẽ có xe bus đưa rước các bạn từ Trung
Tâm Thánh Mẫu La Vang. Rất mong quý bạn
trẻ tham dự.
THÁNH TẨY TRẺ EM 23.03.2019
Do một số công việc nên việc thánh tẩy trẻ em
tháng này sẽ bắt đầu lúc 10.30am ngày
23.03.2019. Vậy xin quý ông bà và anh chị em
có con em muốn được thánh tẩy lưu ý và gửi
đơn cho hai cha trước Thứ năm ngày 21
TNTT THÔNG BÁO
1. Ngày 10.03 sẽ không có sinh hoạt TNTT, xin
quý phụ huynh lưu ý để đón rước con em
mình. Cộng đoàn vẫn có lễ 12.30 nhưng
không có sinh hoạt thiếu nhi vì các anh chị
huynh trưởng phải đi huấn luyện.
2. Ngày 17.03 kính mời quý phụ huynh TNTT
tham dự họp sau thánh lễ 12.30 để trao đổi và
thông qua chương trình sinh hoạt cho các em.
CHIẾN DỊCH TÌNH THƯƠNG
PROJECT COMPASSION 2019
Xin kêu gọi quý ông bà và anh chị em cùng với
Hiệp Hội bác ái Úc Châu “Caritas Australia”
chúng ta ăn chay, bố thí và làm phúc đặc biệt
cho chiến dịch tình thương năm này bằng cách
mỗi gia đình có hộp tiết kiệm tình thương trong
suốt thời gian mùa chay và sẽ gửi tặng cho
Caritas Australia từ Chúa Nhật Phục Sinh. Rất
mong cộng đoàn chung tay làm việc tốt lành
này.
BỒI DƯỠNG ĐÁNH ĐÀN NHÀ THỜ

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

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 Trung (01.20) F.x Hữu (02.20) Giuse Peter Trần (02.20)

Để việc đánh đàn trong nhà thờ được hợp
phụng vụ hơn, xin tha thiết kêu gọi quý anh chị
em đánh đàn cho các ca đoàn thu xếp thời gian
tham dự khóa học “cách đánh đàn trong phụng
vụ” và một số kỹ thuật để đánh đàn Organ trên
Piano điện. Khóa học gồm hai buổi từ 2.00pm4.00pm Chúa Nhật 17 & 24 / 03 / 2019. Do
giáo sư âm nhạc F.x Trần Trọng Hà tốt nghiệp
học viện âm nhạc London hướng dẫn.

BẦU LẠI BAN THƯỜNG VỤ
CỘNG ĐOÀN 26.03.19
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.
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
$4,030.0
- Tiền rời
$1,649.0
Quyên đợt 2: ……………..
$959.0
Thức ăn XDTT…………….
$1,550.0
An táng……...………………
$400.0
Wishlist…………………………. $29,950.0
Trường Việt Ngữ…………..
$6,868.0

