
TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 
Cộng đoàn chúng ta hân hạnh được đón Đức Mẹ La Vang Thánh Du từ Thứ Bảy ngày 04-
05-2019 cho đến sau lễ 10am Chúa Nhật ngày 12-05.  
Kính mời cộng đoàn cùng thu xếp thời gian tham dự thánh lễ và các giờ cầu nguyện. 
Chương trình bắt đầu bằng Thánh lễ và giờ tôn vương Mẹ được chia phiên cho các đoàn 
thể và xóm giáo cụ thể như sau: 
 
Thứ Hai  06-05-19,   7.00 Xóm giáo Đaminh Úy 
Thứ Ba  07-05-19,  7.00 Xóm giáo Phippphê Minh và Phaolô Hạnh 
Thứ Tư    08-05-19,  7.00 Xóm giáo Simon Hòa 
Thứ Năm   09-05-19,   7.00 Legio Marie 
Thứ Sáu   10-05-19,  7.00 Xóm giáo Micae Hy 
Thứ Bảy   11-05-19,  3.00 Xóm giáo Augustino Huy, Phaolô Lộc 
Thứ Bảy    18-05-19,   3.00 Xóm giáo Đaminh Đạt 
Thứ Bảy   25-05-19,   3.00 Xóm giáo Augustino Huy 

 

Lưu ý: Trong tuần Đức Mẹ La Vang ở với cộng đoàn, chúng ta sẽ không có thánh lễ 

10.00 sáng như thường lệ 

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

(Suy niệm tiếp theo) 

Phêrô có cơ sở để đứng dậy sau khi sa ngã. Chúng ta có thể hình dung rằng Phêrô trở thành 
một người lãnh đạo tốt. Người lãnh đạo tốt là người biết tự cảnh giác về sự yếu đuối của mình. 
Kinh nghiệm sa ngã đã giúp Phêrô thoát khỏi tính tự phụ và tin tưởng mù quáng vào khả năng 
của mình, đồng thời giúp ông thông cảm với yếu đuối của người khác. Đọc sách Công vụ 
Tông đồ, chúng ta thấy Phêrô đứng vững trước Thượng Hội Đồng để làm chứng cho Chúa 
Giêsu. 

Chuyện của Phêrô là một an ủi lớn cho chúng ta. Xét cho cùng, chúng ta đều là những người 
tội lỗi, không kiên trì sống theo những điều chúng ta tin tưởng. Nhìn gương thánh Phêrô, 
chúng ta phải học biết tha thứ cho chính mình vì những yếu đuối và sa ngã nhất thời. Chúng ta 
không nên xét đoán bản thân mình hay xét đoán người khác dựa trên những sa ngã nhất thời 
ấy, mà phải xét đoán dựa trên cam kết sống suốt đời theo những điều mình tin tưởng. 

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

REFLECTION FOR YOUTH 

‘Lord, you know that I love you.’ 
But, this claim has to be evidenced by concrete action. In the case of Peter it was to feed and 
shepherd ‘my lambs, my sheep’. What will manifest our professed love? In the words of Fa-
ther Richard Rohr, it is to love what God loves. 
Of course, we have to love our fellow human beings, but leaving it there would be inadequate. 
‘For God so loved the cosmos as to give the Son.’ (Jn 3:16,17) So what must we do? 
Recall, Our Lord says elsewhere, ‘You are the Salt of the Earth.’ You must preserve the Earth 
so that it does not decay and so that it is a suitable habitation for all the creatures, including us, 
for whom the Earth is a common home. 
He went on: ‘You are the Light of the Cosmos.’ You are the enlightened mind and the en-
flamed heart of the whole cosmos, enabling it to understand its existence and to love God for 
it. 
We could pause for a moment to reflect on the words of Pope Francis: ‘We, the women and 
men of the Church, we are in the middle of a love story and each of us is a link in this chain of 
love. And if we do not understand this, we have understood nothing of what the Church is.’ 

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  (Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái ) 

Một nhà độc tài kia không chấp nhận thuộc cấp của mình phạm sai lầm. Hễ lỡ phạm sai lầm, 
dù chỉ một lần, thì lập tức bị "xóa sổ". Đôi khi chúng ta cũng cư xử như thế, nghĩa là xoá sổ 
người khác. Thế nhưng ai trong chúng ta lại muốn bị phán xét chỉ vì một lần lầm lỡ trong đời? 

Sau khi Phêrô chối Thầy, lẽ ra Chúa Giêsu có thể xóa sổ ông vì tội yếu đuối, hèn nhát. Nhưng 
Ngài đã không làm như vậy. Ngài không giáng cấp ông. Thậm chí Ngài còn không nhắc lại lỗi 
lầm của ông. Việc Giuđa phản Thầy là một việc có dự mưu và được thi hành một cách lạnh 
lùng theo đúng tính toán. Còn việc Phêrô chối Thầy không phải là có dự mưu. Nó là hậu quả 
của tính yếu đuối chứ không phải do tính xấu. Chúa Giêsu hiểu điều đó, bởi Ngài là kẻ thấu 
suốt lòng mọi người. 

Sau bữa ăn sáng, Chúa Giêsu quay nhìn Phêrô và hỏi: "Phêrô, con có mến Thầy hơn những 
người khác không?" Một câu hỏi lạ. Phải chăng Ngài còn chưa biết rằng ông rất yêu mến 
Ngài? Dù vậy Chúa Giêsu vẫn hỏi. Và Phêrô thưa: "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy". 
Phêrô đã nói thật, vì thực sự ông rất yêu mến Chúa Giêsu. 

Mặc dù Phêrô có lỗi, nhưng Chúa Giêsu biết nơi ông cũng còn một phương diện khác, tốt hơn. 
Mạnh mẽ và yếu đuối cùng tồn tại trong cùng một con người. Chúa Giêsu khuyến khích Phêrô 
tiến lên. Ngài muốn ông bày tỏ công khai lòng yêu mến của ông đối với Ngài, bởi vì trước đó 
ông đã công khai chối Ngài. 

Chúa Giêsu không ghi sổ tội của Phêrô, nhưng Ngài muốn ông làm một cái gì đó vì Ngài: 
chăm sóc đàn chiên của Ngài, nghĩa là yêu thương và phục vụ anh chị em trong cộng đoàn. Có 
thể coi đây là việc đền tội cũng được, vì đây là cách đền tội tốt nhất, như sau này Phêrô viết: 
"Tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi" (1 Pr 4,8). 

Tôi dám chắc rằng Phêrô không bao giờ quên tội ông đã chối Thầy. Nhưng tôi không chắc 
rằng tội đó ám ảnh ông như cách nhiều người khác bị tội lỗi họ ám ảnh. Từ lần sa ngã ấy Phêrô 
đã học được một bài học lớn. Ông đã biết rằng ông không mạnh mẽ như ông nghĩ. Học được 
một điều gì từ kinh nghiệm thì tốt hơn rất nhiều so với học bằng lý thuyết. Điều chúng ta học 
được từ một lần sa ngã, mỗi khi nhớ lại sẽ khơi lên trong lòng chúng ta sự biết ơn hơn là sự 
dằn vật cắn rứt.  

Phêrô còn học biết một sự thật tuyệt vời về Chúa Giêsu. Ông học được rằng mặc dù ông đã 
chối Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương ông. Chính tình thương của Ngài đã mang ông trở về 
cuộc sống. Cái cảm nghiệm được yêu thương trong chính sự yếu đuối và tội lỗi của mình đúng 
là một cảm nghiệm sửng sốt. Được yêu trong cái tốt của mình thì là chuyện bình thường. Được 
yêu ngay trong cái xấu của mình, đó mới là sửng sốt. Chính đó là ân sủng. 

(Xem tiếp trang cuối). 

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành 
vạn vật, và xót thương cứu độ loài người.Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

04.05.19 Thứ Bảy 

05.05.19 Chúa Nhật III Phục Sinh 
06.05.19 Thứ Hai,  
07.05.19 Thứ Ba,  
08.05.19 Thứ Tư,  
09.05.19 Thứ Năm,  
10.05.19 Thứ Sáu,  
11.05.19 Thứ Bảy  
12.05.19 Chúa Nhật IVPhục Sinh, Chúa 
Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH. 
 
* Lưu ý: Thứ 2,3 và 4 tuần này không 
có thánh lễ 10:00 sáng, nhưng có thánh 
lễ lúc 7.00 tối. 
 
 
 

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)  Michel 
Phú (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 TUẦN III PS 

Mới Qua đời:  

Giuse Tuế, Maria 
Nhân dịp lễ giỗ:  
2.5 Maria, 3.5 Giuse Đông, Giuse Đức, 4.5 

Philip, 5.5 Đoàn Ngọc Miên, 5.5 Maria-
Teresa Ba, Phê-rô Nhu, 7.5 Đaminh Quang, 
9.11 Maria Hồng. 
Đã qua đời:   
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô 
Kiểu và Phêrô Thịnh, An-tôn Ngộ, Maria 
Thọ, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, Ximon Thích, 
Phao-lô Tống, Isave Lành, Phanxicô Hùng, 
Maria Thu, Anna, Giuse, Maria, Maria 

Madalena, Matta, Anna, các linh hồn tiên 
nhân, các linh hồn thai nhi, các linh hồn 
không ai biết đến, các linh hồn nơi luyện tội, 
các linh hồn.  
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa cho vợ sanh con được bình 
an  

 Xin bình an cho gia đình, và xin thánh 
hóa công ăn việc làm 

 Xin cho người thân đang trong bệnh viện 
được bình an 

 Xin bình an mạnh khỏe và mạnh mẽ 
trong đức tin  

 Xin cho đi đường và chuyến đi nghỉ được 
bình an 

 Xin ơn cải hóa tâm hồn 

 Xin như ý  

 Xin ơn chữa lành và bình an cho gia đình 

của một người đang trong cơn hấp hối 

 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 

 
PROJECT COMPASSION 2019: 
Trước khi chúng ta đóng sổ cho chiến dịch 
tình thương 2019. một lần nữa mời ông bà 
và anh chị em trao lại hộp tiết kiệm của 
mùa chay, chúng con sẽ tổng kết và gửi 
cho hội bác ai Caritas Australia. Xin chúa 
chúc lành và ân thưởng cho quý vị. 
 
ĐẾM NGƯỜI THAM DỰ THÁNH LỄ 
Để cập nhật dữ liệu của giáo phận và giáo 
hội hoàn vũ, tất cả các thánh lễ các cuối 
tuần của tháng 5: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 
số người đi dự lễ sẽ được đếm và báo về 
giáo phận.  
 
CÔNG TY XÂY DỰNG LƯU Ý: 
Trong những tuần tới, công ty xây dựng 
bắt đầu làm đường ống nước và thoát nước 
gần bãi đậu xe và cổng ra vào. Đặc biệt thứ 
Tư ngày 08-05, có thể lối ra vào chỉ có một 
bên. Vậy xin cộng đoàn cẩn thận trong việc 
lái xe ra vào cổng trung tâm, để không xảy 
ra những cản trở hoặc tai nạn. 
 
XE BUS ĐI TIỆC GÂY QUỸ. 
Để tạo điều kiện cho những ai đi tiệc gây 
quỹ cộng đoàn ở L’amour Recemption 
ngày 17-05, cộng đoàn sẽ thuê xe Bus. Vậy 
những ai có nhu cầu đi xe bus xin đăng ký 
với chị Ánh Thu qua số đt: 0403 488 196. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,110.0 
$1,662.0 

$646.0 
$1,900 

$1,250.0 
$2,400.0 

$180.0 

  

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 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B61403488196&hl=en&authuser=0

