
HAPPY MOTHER’S DAY-CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ 
Loving God, 
we thank you for the love of the mothers you have given us, 
Whose love is so precious that it can never be measured, 
whose patience seems to have no end. 
May we see your loving hand behind them and guiding them. 
We pray for those mothers who fear  
they will run out of love or time, or patience. 
We ask you to bless them with your own special love. 
We ask this in the name of Jesus, our Lord and our brother. 
Amen 
Lạy Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, cảm tạ Chúa đã ban 
cho chúng con tình yêu của các người mẹ. Tình yêu của mẹ 
thật cao quý, không thể nào đo lường được. Sự kiên nhẫn của mẹ dường như không 
giới hạn. Xin cho đôi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa luôn ở phía sau nâng đỡ và 
hướng dẫn các ngài. Chúng con cầu nguyện cho những người mẹ phải sợ hãi vì tình 
yêu, hoặc sự kiên nhẫn cũng như thời gian đang cạn kiệt. Chúng con xin Chúa chúc 
lành cho tất cả các người Mẹ bằng tình yêu đặc biệt của Ngài. Chúng con nguyện ước 
những điều này nhờ vào danh Chúa Giêsu, là Chúa và là anh của chúng con. 
 

Xin chúc mừng quý bà, quý chị em nhân ngày của Mẹ, chúc 
tất cả luôn vui, khỏe và bình an để cộng tác vào chương 
trình sáng tạo của Thiên Chúa là thông ban sự sống trong 
nhân loại. Happy Mother’s day. 
Xin Chúa thương chăm nom gìn giữ quý bà, quý chị em để 
quý vị ngày một mạnh mẽ hơn trong đức tin, đức cậy và đức 
mến hầu góp phần kiến tạo gia đình và Giáo hội trong ý 
định nhiệm mầu của Chúa. Cũng xin Chúa thương đến quý 
bà mẹ đã được Chúa gọi về được Chính Chúa là nguồn vui 
đích thực muôn đời và xin cho chúng con là con cái luôn 
biết kính trọng và kính thờ các ngài cho phải đạo. Amen 

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

 
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.  
Trong Tháng năm, cộng đoàn tiếp tục tôn vương Mẹ vào các thứ bảy, chương trình như 
sau: 
 
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 
 

 

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 CHIÊN LÀNH 

“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Và Ta ban cho 
chúng sự sống đời đời” (Ga 10:27-28). 
Có những con chiên không quen nghe tiếng chủ mình. Không tha thiết tìm hiểu, 
học hỏi và suy tư. Nó khó chịu khi phải theo chủ. Thích phóng khoáng và tương 
đối hoá mọi sự. Cứ tưởng không cần theo Chúa, chỉ “ăn ngay ở lành” là tự giải 
thoát mình. Nhưng có ăn ngay ở lành nào mà không do tình yêu và lẽ phải tác 
động. Thế nên, nói cho cùng thì cũng chính nhờ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu 
và Chân Lý soi chiếu, mà người ta tìm thấy được “sự sống đời đời.” 

Hiệp cùng với Đức Thánh Cha, vị mục tử đại diện Chúa Giêsu ở trần gian, xin 
dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin tha thiết cho bao con chiên đang lầm đường lạc 
lối, không biết lắng nghe và không chịu bước theo tiếng nói của Giáo hội. Xin cầu 
cho bao con chiên khác chưa thuộc cùng một ràn, được nên chung một đàn, với 
một chủ chiên duy nhất là Đức Kitô (Ga 10:16). Xin cho Tin mừng Tình yêu Cứu 
độ của Ngài được mọi dân nước tin nhận. Để nhờ đó hoa quả hạnh phúc thiên 
đàng sẽ nở tươi ngay trên trần gian. (Trích suy niệm lễ Chúa Chiên Lành Gm Giuse Ngô Quang Kiệt) 

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

Living Word 

You and I are Gentiles – part of the non-Jewish world. We are the sort of Christians we 
are, because of St Paul. He became the strongest advocate of the grace that the early 
Christian community should be inclusive of all nations and tribes and ethnic groups on the 
face of the earth. We have not yet realised this potential. 

What riches of intellectual traditions, cultural expressions, and organisational structure are 
we still to receive from the Chinese, the Korean, the Indonesians, the Africans, the Indian 
Catholics who are part of our ‘Church without Borders’? 

How do we maintain unity and identity amongst such diversity? By listening for the voice 
of the Good Shepherd, Our Lord Jesus Christ. 

But it takes a good teacher to help us to hear The Voice in the clamour of life. 

Some of those teachers may be found amongst the Bishops who carry a shepherd’s staff. 
But at least in my experience the best assistant-shepherds have been my parents, and some 
others. They have helped me hear The Voice assuring me that I will never perish, that I 
will receive eternal life. 

That is a Voice worth following! We could pause for a moment to get on the same wave-
length as the Good Shepherd so as to echo His Voice in our lives. 

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 
ĐÁP CA:    Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên 
của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Ha-lê-lui-a.   



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

11.05.19 Thứ Bảy  
12.05.19 Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa 
Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH. 
13.05.19 Thứ Hai, Đức Mẹ Fatima 
14.05.19 Thứ Ba, Thánh Matthia, Tông 
Đồ. Lễ Kính 
15.05.19 Thứ Tư,  
16.05.19 Thứ Năm,  
17.05.19 Thứ Sáu,  
18.05.19 Thứ Bảy  
19.05.19 Chúa Nhật V Phục Sinh 
 
Vì Thứ Sáu 17.05 có tiệc gây quỹ nên sẽ 
không có lễ 7.00pm; Mời cộng đoàn tham 
dự lễ sáng 10.00am tại nursinghome 
Springvale (340-344 Springvale Rd, 
Springvale Vic 3171) 
 

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 IV PS 

Mới Qua đời:  

Giuse Lai, Goan B Lễ, Maria Mơ 

Nhân dịp lễ giỗ:  
10.5 Giuse Trung, 10.5 Phê-rô Lét, 12.5 
An-tôn Bình, 12.5 2Maria, 29.4 Maria Hô, 
15.5 Simon Phùng, 3.5 Maria Huyền, 5.5 
An-tôn Bình, 8.5 Gioan K.  
Đã qua đời:   
Anna Đa, Anna Thảo, Anna Đá, An-tôn 
Bình, Phao-lô Thạch, Anna, Gioan B. Ma-
ria Rí, Maria Tâm, Teresa Thảo, Gioan K. 
Phát, Maria, Matthew, Giuse Nghì, Maria 
Ngát, Giuse Kiềm, Maria Đoài, Maria, 
Giacôbê, Phaolô Lộc, Maria, Giuse, Phao-
lô Tương Văn Xuân, Agatha Thủy, Anna, 
Maria Băng. Gioan Baotixita Thụy, Maria 
Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh,  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 và Đức Mẹ vì được bình an 
 Xin bình an cho gia đình 
 Xin cho có công ăn việc làm 
 Xin ơn chữa lành hồn xác 
 Xin ơn soi sáng để vượt qua gian nan 

thử thách 
 
 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 
Cám ơn quý ông bà, anh chị em và các em 
thiếu nhi đã hy sinh tiết kiệm trong suốt 
Mùa Chay. Số tiền tiết kiệm của cộng đoàn 
chúng ta năm nay là $11,869.0 Đây là số 
tiền cao nhất từ trước đến nay chúng ta gửi 
đến Caritas Australia. 
Ngoài ra Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta 
cũng quyên góp đước $8,169.0 số tiền này 
chúng ta đã gửi để ủng hộ đất thánh. 
Nguyện xin Chúa chúc lành và ân thưởng 
cho sự cố gắng hy sinh chia sẻ của tất cả 
chúng ta.  
 
THÁNH TẨY TRẺ EM 25.05 
Như thường lệ, xin quý ông bà và anh chị 
em có con em muốn được lãnh bí tích 
Thánh Tẩy 10.00am Thứ Bảy ngày 
25.05.19. Xin nộp đơn cho hai cha tuyên 
úy trước 22.05. 
 
TIỆC GÂY QUỸ 17.05 
Để chuẩn bị chu đáo cho tiệc gây quỹ tại 
L’amour Reception ngày 17-05, xin các 
xóm giáo ban ngành đoàn thể tổng kết vé 
tiệc, vé xổ số và gửi lại cho ban thường vụ 
càng sớm càng tốt. Cũng xin những ai đã 
đăng ký xe Bus cố gằng có mặt đúng giờ 
để xe có thể khởi hành như đã thông báo. 
Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ chị Thủ 
Quỹ, Mob 0403 488 196 
 
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 
Hai ngày 13-05, 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. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$5,310.0 
$2,217.0 
$1,019.0 
$1,800.0 
$2,950.0 
$6,200.0 

$40.0 

  

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 

 

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 

225 Hutton Rd, Keysborough Vic 3171 

 

Thứ Bảy 06/07/19  

 

9:00am – 9:30am  Ghi Danh  

9:30am – 9:45am  Khai ma c  

4:30pm  Kế t thú c nga y thứ  nha t 

 

Thứ Bảy 13/07/19 

 

9:00am – 9:15am  Tập Trung  

4:30pm  Khóa học kết thúc 

 

Xin các đôi hôn phối có nhu cầu liên hệ 

quý cha tuyên úy để ghi danh hoặc liên 

hệ ghi danh cùng anh Trúc qua điện 

thoại: 0418 926 986 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN  


