
 

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ HÒA GIẢI MÙA CHAY 2019 
 TĨNH TÂM: Các buổi tối ngày 4,5,6 tháng Tư Thánh lễ bắt đầu 7.00pm 

và sau đó chia sẻ tĩnh tâm Mùa Chay do L.m Augustinô Lê Quý Phi 
DCCT hướng dẫn. 

 HÒA GIẢI: Tối Thứ sáu 12.04 hòa giải. Nghi thức một dành cho người 
lớn lúc 7.00pm và nghi thức hai bằng tiếng anh dành cho giới trẻ được 
bắt đầu lúc 7.45pm. (Lưu ý: Cộng đoàn St Joseph Springvale, hòa giải 
7.00pm Thứ năm 11.04.19) 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2019 

1. Thứ Tư Tuần Thánh 17.04.19 Cầu nguyện Taize:  
 8.00pm Cầu nguyện Taize, để nối tiếp truyền thống tốt đẹp của hai năm 
trước, thân mời những ai yêu thích cách hát cầu nguyện Taize đến tham 
dự. 

1. Thứ Năm Tuần Thánh 18.04.19 Lễ Tiệc Ly và Chầu Thánh Thể: 
7.30pm Thánh lễ tiệc ly và sau thánh lễ có 15 phút chầu thánh thể chung. 
Tiếp theo là các hội đoàn và xóm giáo chầu luân phiên. Xin quý hội 
đoàn xóm giáo liên hệ để đăng ký cho giờ chầu và các đại diện để được 
rửa chân trong lễ tiệc ly. (Xin liên hệ A.Hóa hoặc A.Thủy) 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh 19.04.19 Ngắm đàng thánh giá và Suy tôn 
Thánh Giá:  

 10.00am  Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá (ngoài trời.) 
 3.00pm Suy Tôn Thánh Giá và hôn kính thánh giá (ngoài trời.) 

4. Thứ Bảy Tuần Thánh Vọng Phục Sinh và Ngắm Bảy Sự 
 10.00am Ngắm Bảy Sự thương khó Đức Mẹ và viếng thánh giá 
 8.00pm Lễ Vọng Phục Sinh (ngoài trời)  

5. Chúa Nhật Phục Sinh 21.04.19 Chỉ có một thánh lễ lúc 11.00am 
 
 

*********** 

 
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.  
Như vậy với sự quảng đại của quý ân nhân, tính đến hôm nay ngày 23.03.2019 tất cả 
các vật dụng đã được dâng cúng. Riêng Âm Thanh (hiện tại các ân nhân đã dâng tặng 
$112,500.0, vậy chỉ còn thiếu $58,500.0) 

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 

LIVING WORD 

We believe in Lent that we enter a holy time in our year and visit a holy place in our-
selves where the fire of God's love should burn brightly within us. We are offered 
these weeks to re-examine our values, family history, commitment, fidelity and 
growth so as to chart how best we can grow old with God. To do this sometimes re-
quires facing up to our sinful behaviour and making choices to change our lives. We 
can only do this when we trust that the fire of God's love is not about destruction, but 
compassion, forgiveness and a second chance. 

Mahatma Gandhi, the father of the Indian nation, humbly and frankly acknowledges 
that, when he was fifteen, he stole a little piece of gold from his brother. A few days 
later, he felt very guilty and decided to come clean by confessing to his father. So, he 
took a paper, wrote down his fault, sincerely asked his father for forgiveness and 
promised never to repeat the offence. Taking that note to the bedroom of his father, 
the young Gandhi found him ill in bed. Very timidly he handed the note to his father 
without saying a word. His father sat up in bed and began reading the note. As he read 
it, the senior Gandhi was so deeply moved by the honesty, sincerity and courage of his 
son that tears began to stream from his eyes. This so touched the son that he burst into 
tears as well. Instinctively both father and son wrapped their arms around each other 
and wordlessly shared their mutual admiration and joy. This notable experience made 
such an impact on Gandhi that years later he would say, “Only the person who has 
experienced this kind of forgiving love can know what it is.” – This precisely is what 
happened when the repentant prodigal son returned home. Such is God’s merciful for-
giveness and benevolent love for all who resolutely turn over a new leaf, especially 
during this Lenten season. (quoted by Fr. Botelho).  

********* 
Suy niệm: Cây vả được trồng nơi vườn nho là được 
hưởng những chăm sóc đặc biệt dành cho cây nho. Thế 
nhưng, nó không xứng đáng với ưu đãi này vì chỉ có lá 
xanh tươi mà không sinh trái ngon quả ngọt. Cũng vậy, 
cây vả mà chỉ có lá xanh tươi thôi là hình tượng của 
những Ki-tô hữu bằng lòng khi không làm điều gì tiêu 
cực: không làm gì hại ai, cũng chẳng lường gạt, áp bức 
người khác. Người Ki-tô hữu được đặc ân ở trong vườn 
nho Hội Thánh, với đầy đủ những phương tiện nên 
thánh như Lời Chúa, ân sủng qua các bí tích, còn phải 
sinh trái ngọt là việc lành phúc đức. Nên thánh trong ơn gọi Ki-tô hữu là có nếp sống 
tích cực làm cho xã hội, môi trường sống quanh mình tốt đẹp hơn, thấm nhuần tinh 
thần Tin Mừng hơn. (5phút Lời Chúa) 

CHÚA NHẬT TUẦN III MC 
ĐÁP CA:     Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.  
TUNG HÔ TIN MỪNG:  Chúa nói : anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.    



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

23.03.19 Thứ Bảy 
24.03.19 Chúa Nhật III MC 
25.03.19 Thứ Hai, Truyền tin. Lễ Trọng 
26.03.19 Thứ Ba,  
27.03.19 Thứ Tư,  
28.03.19 Thứ Năm,  
29.03.19 Thứ Sáu, 
30.03.19 Thứ Bảy 
31.03.19 Chúa Nhật IV MC 
  

 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phaolô Tương (3-2019); Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.2019). Gioan Baotixita Phúc (5-19) 
Giuse Chương (6-19) 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) 

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 MC TUẦN 3 

Mới Qua đời:  

Lm Giuse Trần Minh Nhật, Bà cố Maria, 
Giuse Hùng, Maria, Đôminicô Huỳnh 

Nhân dịp lễ giỗ:  
1 năm Giuse Phong Lý, 6 năm ông cố Gioan 
Baotixita Hiến và bà cố Maria Ẩu, 17.03 

Phêrô, 22.03 Phêrô Tuấn; Maria và Anna, 
Giuse Khuyến, Giuse Tôn, Giuse và Maria, 
Anrê Thâm, Anê Mai và Giuse Mạnh, Anna 
Màu  

Đã qua đời:   
Giuse, Đaminh, Maria, 4 Phêrô, Phaolô 
Ngọc, Maria, Giuse, Maria Liễu, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh,  Các linh hồn nạn nhân 

trong bạo động và thiên tai, các linh hồn tiên 
nhân, các linh hồn không ai biết đến, các 
linh hồn thai nhi và tất cả các linh hồn . 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 80. 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria 

 Tạ ơn và xin bình an cho gia đình và con 
gái 

 Xin cho con gái được chữa lành và quay 
trở về với Chúa 

 Xin cho hai cháu được hết bệnh hiểm 
nghèo và gia đình yêu thương nhau 

 

 Cầu nguyện cho việc bầu cử ban thường 
vụ của cộng đoàn vào ngày 26.03 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 

BẦU LẠI BAN THƯỜNG VỤ THỨ BA  
26.03.2019 LÚC 7.00PM 
KÍNH MỜI QUÝ ANH CHỊ EM ĐÃ ĐƯỢC 
ĐỀ CỬ, CÙNG CÁC ĐẠI DIỆN CỦA BAN 
NGÀNH, ĐOÀN THỂ  VÀ XÓM GIÁO CÓ 
MẶT TẠI NHÀ XỨ ĐÚNG GIỜ ĐỂ BẦU 
LẠI BTV NHIỆM KỲ 2019-2021. 
 
TIỆC GÂY QUỸ NGÔI NHÀ CHÚNG TA 
L’AMOUR RECEPTION VÙNG TÂY 
MELBOURNE 17.05.19 
Kính thưa cộng đoàn, Ban Điều Hành Cộng 
Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận 
Melbourne, đang phối hợp cùng cộng đoàn 
Thánh Tôma Thiện chúng ta tổ chức tiệc gây 
quỹ xây dựng nhà thờ Thánh Mẫu La Vang ở 
L’AMOUR RECEPTION, 84 Henry St, St. 
Albans vùng miền tây Melbourne. Vé tiệc và vé 
số đã sẵn sàng để phân phối. Vì vùng miền Tây 
Melbourne khá xa chúng ta, nên chúng con có 
thuê xe bus đưa rước khách dự tiệc với giá vé 
$10/1 người. Xin cộng đoàn rộng lòng ủng hộ. 
Muốn biết thêm chi tiết xin đọc Poster ở bảng 
tin cộng đoàn hoặc liên hệ cùng ban tổ chức. 
 

BỒI DƯỠNG ĐÁNH ĐÀN NHÀ THỜ 

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 2.00pm-
4.00pm 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. 

 

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. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……………. 
Wishlist…………………………. 
 

$3,530.0 
$1,828.0 
$1,043.0 
$2,800.0 

$20,400.0 
 

  

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 

 

 

 

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 


