
 
TÔN VƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 

 
Trong Tháng năm, cộng đoàn tiếp tục tôn vương Mẹ vào các thứ bảy, chương trình như 
sau: 
 
Thứ Bảy    18-05-19,   3.00 Xóm giáo Đaminh Đạt 
Thứ Bảy   25-05-19,   3.00 Xóm giáo Augustino Huy 

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

LIVING WORDS 
 

One day, as St. Teresa of Calcutta (Mother  Teresa, 1910-1997) and her Missionar-
ies of Charity were tending to the poorest of the poor on 
the streets of Calcutta, they happened across a man ly-
ing in the gutter, very near death. He was filthy, dressed 
in little more than a rag and flies swarmed around his 
body. Immediately, Mother Teresa embraced him, 
spoke to him softly and began to pick out the maggots 
that were nesting in his flesh. A passerby was repulsed 
by the sight of the man and exclaimed to Mother Tere-
sa, “I wouldn’t do that for a million dollars.” Her re-
sponse was immediate, “Neither would I!” Obviously, 
monetary gain did not motivate the diminutive woman 
known as the Saint of Calcutta; love did. In her writ-
ings, Mother Teresa frequently affirmed the motivating 
power of love. Quoting Jesus in today’s Gospel, she wrote, “Jesus said, ‘Love one 
another. Such as my love has been for you, so must your love be for each other.’” She 
continued, “We must grow in love, and to do this we must go on loving and loving 
and giving and giving until it hurts – the way Jesus did. Do ordinary things with ex-
traordinary love: little things, like caring for the sick and the homeless, the lonely and 
the unwanted, washing and cleaning for them.” Elsewhere, Mother Teresa remarked 
that the greatest disease in the West today is not tuberculosis, leprosy or even 
A.I.D.S.; it is being unwanted, uncared for, unloved. That she did her part in trying to 
“cure” this disease was attested in everything she did and in every word she said. 
(Sanchez Files)   
 
Today’s Gospel passage gives us the secret of Christian renewal as the faithful prac-
tice of Jesus’ new commandment:  “Love one another as I have loved you” (John 
13:35). Jesus has added a new element to the Old Testament command of love by 
telling us that the true test of discipleship is to love other people in the same way that 
He has loved us. Hence, the renewal of Christian life means a radical change of vision 
and a reordering of our priorities in life. Such a renewal brings us to embrace new 
attitudes, new values and new standards of relating to God, to other people and, in-
deed, to our whole environment. For most of us, “renewal” is something that comes at 
different stages in our lives, each time bringing us to a deeper understanding, insight 
and commitment.  
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Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027  
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

SUY NIỆM 

Yêu thương anh em Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương 
nhau. Không phải chỉ có Kitô giáo mới giảng dạy về tình yêu thương. Văn hoá Á đông đã từng 
nhấn mạnh: Tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em. Cha ông chúng ta thuở trước cũng đã 
khuyên nhủ: Thương người như thể thương thân, để nói lên tấm lòng yêu thương rộng mở đối 
với mọi người trong xã hội. Vậy giới luật của Chúa có điều chi mới mẻ? 
Dựa vào những lời tâm sự cuối cùng của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy được những nét độc 
đáo của tình thương yêu trong Kitô giáo. Nét độc đáo thứ nhất đó là hãy yêu thương nhau như 
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.Thực vậy, cái khuôn mẫu lý tưởng, cái thước được dùng 
để đo tình yêu thương của chúng ta, không còn là mối liên hệ máu mủ, cũng không còn là 
chính bản thân của mình nữa, nhưng là chính tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã xuống thế và 
chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta như lời Ngài đã nói: Không ai có tình yêu cao 
quý hơn người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chỗ khác Ngài cũng bảo: Ta là mục tử tốt 
lành. Người mục tử tốt lành thì hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình yêu ấy không bị giới 
hạn, không bị ngăn cách nhưng được dành cho hết mọi người. 
Bên cạnh thập giá Đức Kitô không ai là không có chỗ của mình, kể cả những kẻ tội lỗi, đĩ 
điếm và trộm cướp. Ngài không huỷ diệt một khả năng nào để vươn lên. Đứa con hoang đàng 
cũng có chỗ trong nhà cha mình. Người trộm cắp cũng được mời gọi tham dự tiệc cưới và 
người phụ nữ nhẹ dạ cũng có thể hôn chân Ngài. Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa 
đầy lòng nhân từ và thương xót đối với mọi người, không trừ một ai. Tình yêu thương vô bờ 
ấy phải trở nên mẫu mực để chúng ta noi theo: Hãy yêu thương như như Thầy đã yêu thương 
các con. 
Nét độc đáo thứ hai đó là tình yêu thương phải trở nên dấu chỉ của những người thuộc về 
Chúa.Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau. 
Thực vậy, Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ của mình phải thông thái như các tiến sĩ luật, 
cũng không bắt họ phải sống gò bó nhiệm nhặt như nhóm biệt phái. Điều duy nhất Ngài đòi 
hỏi nơi các ông đó là tình yêu thương. 
Ngay từ đầu các tín hữu đã thực sự sống tình bác ái yêu thương để làm chứng cho Đức Kitô 
phục sinh và trải qua dòng lịch sử của Giáo Hội, các tâm hồn ở mọi nơi và trong mọi lúc, vẫn 
nhận ra Thiên Chúa là tình yêu xuyên qua những chứng từ sống động của những người tin 
Chúa, được biểu lộ bằng hành động bác ái yêu thương. 
Trong cuộc sống hằng ngày không phải chúng ta không biết rằng thương yêu là đòi hỏi căn 
bản nhất của Tin Mừng, thương yêu là giới luật mới của Chúa Giêsu, thương yêu là dấu chỉ 
của người môn đệ Chúa. Thế nhưng, từ chỗ biết đến chỗ sống, từ chỗ hiểu đến chỗ làm luôn 
luôn có một khoảng cách. Chúng ta vẫn thích lấy lòng mình làm thước đo tình yêu dành cho 
người khác. Chúng ta vẫn muốn giới hạn tình thương ấy trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. 
Chúng ta vẫn thích tính toán cộng trừ để tình thương không làm chúng ta bị thiệt thòi mà trái 
lại còn đem đến những lợi ích riêng tư. Chúng ta vẫn muốn dựa vào màu cờ, sắc áo hay danh 
xưng để xác định chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không dám chứng tỏ bằng những hành 
đông yêu thương và hy sinh mạng sống của mình. Xin ban thêm tình yêu Chúa nơi chúng con. 

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 
ĐÁP CA:    Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở 
  muôn đời.   

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy 
  yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

18.05.19 Thứ Bảy  
19.05.19 Chúa Nhật V Phục Sinh 
20.05.19 Thứ Hai,  
21.05.19 Thứ Ba,  
22.05.19 Thứ Tư,  
23.05.19 Thứ Năm,  
24.05.19 Thứ Sáu,  
25.05.19 Thứ Bảy  
26.05.19 Chúa Nhật V Phục Sinh 
 
 

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 V PS 

Mới Qua đời:  

Anna mới qua đời ở Việt Nam; Giuse Lai 

Nhân dịp lễ giỗ:  
19.5 Phao-lô Ngô, 24.5 Maria Tỵ, giỗ 100 
ngày Anna Phương và Peter Trần. 
 
Đã qua đời:   
Gioan K. Khẩu, Phê-rô Phát, Phê-rô Sơn, 
Maria, Giuse, Phê-rô, Gioan Baotixita 
Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô 
Thịnh, Phao-lô Hiệp, Teresa Hân, Giuse 
Huy, Phanxicô Ký, Giuse Khánh, 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 mất tích trên 
biển và tất cả các linh hồn. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa 
 Tạ ơn Chúa vì 62 năm bình an mạnh 

khỏe, Xin cho các con sớm có tin vui  
 Tạ ơn Chúa, xin đi holiday bằng an  
 Xin cho cháu ngoại được mạnh khỏe 
 Xin ơn chữa lành và ơn soi sáng trong 

lòng tin 
 Xin ơn bình an, vượt qua thử thách 
 Xin như ý  
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 
 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 

CẢM ƠN & KẾT QUẢ ĐÊM TIỆC 
GÂY QUỸ VÙNG MIỀN TÂY 
L’AMOUR RECEPTION 
Cảm tạ Chúa và Mẹ La Vang đã phù 
giúp đêm tiệc gây quỹ được tốt đẹp. Xin 
cảm ơn quý ông bà và anh chị em xa gần 
đã đến chia sẻ, đóng góp cho bữa tiệc. 
Đặc biệt là đức cha Vincent Long, quý 
cha, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị em 
trong ban tổ chức. 
Kết quả đêm gây quỹ, tổng số đóng góp, 
tiền vé tiệc, vế số… tổng cộng chưa trừ 
chi phí là: $378,000.0 
Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, xin 
Chúa và Mẹ Maria ân thưởng bội hậu 
trên từng người. 
 
THIẾU NHI THÁNH THỂ NGHỈ 
CN ngày 26 tháng 5 TNTT nghỉ sinh hoạt 
vì các huynh trưởng đi huấn luyện.Nguyện 
xin Chúa chúc lành các trưởng trong buổi 
huấn luyện này 
 
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. 
 
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. 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…………. 
 

$3,230.0 
$2,025.0 

$966.0 
$1,700.0 

$200.0 
 

  

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  


