
 

CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI MÙA CHAY 2019 
 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) 
 
 
 

******LIVING WORD****** 
Reminding us of God’s readiness to forgive sin, give the sinner a second chance, bind 
up broken lives, and restore people to His friendship, today’s readings challenge us to 
show the same mercy to the sinners around us and to live as forgiven people, actively 
seeking reconciliation with God and with one another. The central theme of all three 
readings is a merciful God’s steadfast love. The readings remind us that we should 
not be self-righteous and condemn the lives of others when God is calling them ten-
derly to conversion.  

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 
Có cần ném đá nhau không? 
 “Ném đá" là một thuật ngữ rất thông dụng trên mạng xã 
hội hiện nay. Mạng xã hội phát triển thì ngày càng nhiều 
“anh hùng bàn phím” tự cho mình cái quyền lập một “tòa 
án công lý ảo” trên Internet để phán xét, chửi rủa, kết tội 
những hành vi mà họ cho là đáng lên án. 
Chúa Giê-su đã từng nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ 
việc lấy đá mà ném trước đi!”. Tiếc thay, phong trào “ném 
đá” mang màu sắc… Việt Nam lại khác xa tinh thần đó. 
Nhiều người đã mạnh tay ném đá người khác mà không hề 
nhìn lại bản thân còn đầy bất toàn, khiếm khuyết và tội lỗi. 
Cách đây hơn 2000 năm có một người phụ nữ bị bắt quả 
tang phạm tội ngoại tình. Các luật sĩ và biệt phái đã dẫn người phụ nữ này đến trước 
mặt Chúa Giêsu. Mỗi người một hòn đá. Mỗi người một khuôn mặt mang đầy sát khí. 
Tất cả đang sẵn sàng ném đá người phụ nữ thấp cổ bé miệng, lại cô thân cô thế. 
Người phụ nữ thật tội nghiệp, chỉ biết cúi đầu chẳng dám nhìn ai. Chị biết tội mình đã 
làm nên chẳng dám thốt lên lời van xin.  
Chúa Giêsu đã không kết án, nhưng cũng không dung túng sự xấu mà chị ta đã phạm. 
Ngài đã nói với đám đông rằng: “ai trong các ông trong sạch, thì hãy ném đá người 
này đi”.  
Tất cả đều lặng lẽ bỏ cuộc. Từ người lớn tới người nhỏ, xem ra không ai là người 
trong sạch đủ để có thể thi hành một lề thói dã man này. Họ đã bỏ đi hết. Lúc này, 
Chúa Giê-su đã mở ra cho chị một con đường mới: “Ta cũng không kết án chị phải 
chết đâu! Chị hãy về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa”. Một làn gió của yêu 
thương đã xoá bỏ quá khứ tội lỗi của chị. Làn gió của yêu thương đã mang lại cho chị 
một niềm hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời của chị.  
Kính thưa, qúi OBACE, Có bao giờ chúng ta đã từng nói điều đó với anh em chúng ta 
chưa? Có bao giờ chúng ta đã đối xử khoan hồng với nhau chưa? Có bao giờ chúng ta 
đã can đảm xoá bỏ đi những thành kiến xấu về người anh em hay chưa?  
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: “đừng kết án để khỏi bị kết án”. Hãy sống độ 
lượng với nhau để xây dựng một thế giới thanh bình. Và hãy nhớ rằng: “điều gì anh 
em không muốn ngừơi khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta như vậy”. 
Amen 

Lm.Jos Tạ duy Tuyền 

CHÚA NHẬT TUẦN V MC 
ĐÁP CA:  Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.     
TUNG HÔ TIN MỪNG:  Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở 
về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

06.04.19 Thứ Bảy 
07.04.19 Chúa Nhật V MC 
08.04.19 Thứ Hai,  
09.04.19 Thứ Ba,  
10.04.19 Thứ Tư,  
11.04.19 Thứ Năm,  
12.04.19 Thứ Sáu, 
13.04.19 Thứ Bảy 
14.04.19 Chúa Nhật LỄ LÁ. TƯỞNG 
NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA 
CHÚA 
 
Lưu ý: 
Do Thứ Sáu 12.04 có nghi thức Hòa Giải, 
vậy sẽ không có lễ 7.00pm như thường lệ 
mà có lễ 10.00am, mời cộng đoàn tham 
dự. 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Gioan Baotixita Phúc (5-19) Giuse Chương (6-19) Micae Năm (07.19) Madalena Sửu và An-
tôn 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) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.20) Maria Vụ (4.20)  

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 5 

Mới Qua đời:  

Maria Hương, Maria Tam, Simon Phước, 
Phanxicô Xaviê. 

Nhân dịp lễ giỗ:  
11.4 Giuse, 14.5 Maria Ngát, Giuse Nghi, 
Giuse Khanh, Maria Liễu, Phê-rô, Kim Sơn, 

Kim Phát, Giuse, Peter Trần, Phao-lô 
Tương. 

Đã qua đời:   

Maria Mai Anh, Giuse Kiềm, Maria Đoài, 
Maria Mừng, Phê-rô Thịnh, Phê-rô Kiểu, 
Peter Trần, Phê-rô Rong, Maria Gương, Ma-
ria Yếng, Phanxicô Hàm, Maria Tim, 

Têfanô, Anna, Isave, các linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn, các linh hồn thai nhi, các linh 
hồn không ai biết đến, các linh hồn trong 
nơi luyện tội. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa vì chồng có công ăn việc 
làm ổn định 

 Tạ ơn Chúa cho người mẹ đang mang 
thai được bình an mạnh khỏe và sớm 
được Mẹ tròn con vuông. 

 Tạ ơn Chúa, Mẹ Thánh cả Giuse về ơn 
lành bình an trên gia đình, xin cho chúng 
con luôn vững tin. 

 Xin cho việc chữa trị được tốt đẹp và 
bình an chấp nhận bệnh tật trong thời 
gian cuối đời. 

 Xin đi đường bình an 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm; xin bình 
an trong gia đình 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 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ VÀ TNTT 
Trường Việt Ngữ La Vang sẽ nghỉ học kỳ I từ 
Chúa nhật 07.04 và sinh hoạt trở lại vào Chúa 
nhật 28.04 
Các em TNTT sẽ nghỉ học kỳ I từ Chúa nhật 
14.04 và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật 28.04. 
Vậy sẽ không có sinh hoạt thiếu nhi trong các 
Chúa nhật trên, xin quý phụ huynh lưu ý đưa 
đón con em đúng giờ. Trong những tuần nghỉ 
học và nghỉ sinh hoạt nhà thờ vẫn có lễ 
12.30pm như thường lệ. 
 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI 
TRUNG TÂM THÁNH VINH SƠN LIÊM 

25/04 - 28/04/19 

Kính mời cộng đoàn tham dự chương trình 
mừng kính lòng chúa thương xót hàng năm của 
cộng đồng công giáo Việt Nam tổng giáo phận 
Melbourne được tổ chức tại Trung Tâm Công 
Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm. Địa chỉ: 95 Mount 
Alexander Rd, Fleimington Vic 3031. 

Thánh lễ đại trào Chúa Nhật Lòng Chúa 
Thương Xót 28.04.2019. Cộng đoàn sẽ tổ chức 
xe bus đưa rước và giá vé là $15/1người. Xe 
Bus sẽ khởi hành từ Trung Tâm lúc 12.00pm. 
Xin đặt vé trước ngày 18.04.2019 

 

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. Xe Bus khởi hành từ Trung 
Tâm lúc 6.00pm và rời Reception khoảng 
11.00pm. 
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. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,320.0 
$1,910.0 
$,969.0 

$1,700.0 
$2,400.0 

$260.0 
 

  

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 

 

Chủ tịch Antôn Trương Tấn Phát 
Phó Nội Gioan-K Dương Đức Hóa 
Phó Ngoại Phêrô Dương Hoàng Hiệp 
Thư Ký Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt 
Thủ Quỹ Maria Vũ Thị Ánh Thu 
Các ủy viên: 
Kế hoạch Phêrô Hoàng Quang Minh 
Các sự kiện Đaminh Phạm Hòa Hiền 
Phụng vụ Giuse Nguyễn Văn Thủy 
T.Thông Giuse Phan Quang Khánh 
Giời Trẻ Phêrô Nguyễn Hoàng Hải 
Bác ái XH Têrêsa Nguyễn T Hải Anh 
Xây Dựng Micae Dương Thọ 
Ca đoàn Têrêsa Đinh T Kim Hằng 
Các phụ tá: 
Nội vụ  Giuse Trần Thuận 
Ngoại vụ Đaminh Phạm Hùng Kiệt 
Ngoại vụ Giuse Nguyễn Phú Luân 
 
Tạ ơn Chúa và chúc mừng quý anh chị em 
trong ban Thường Vụ nhiệm Kỳ 19-21. 
Nguyện xin Chúa chúc lành và ân thưởng 
cho những hy sinh của quý anh chị em 
trong việc phục vụ và xây dựng Cộng 
đoàn công giáo Thánh Tôma Thiện & 
Cộng đồng người Việt tại TGP Melbourne 

BAN THƯỜNG VỤ 19-21 


