
 
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   25-05-19,   3.00 Xóm giáo Augustino Huy 

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

 
LIVING WORDS 

 
A schoolmaster in France was discouraged with 
one of his students. He wrote in his roll book con-
cerning this student: “He is the smallest, the 
meekest, the most unpromising boy in my class.” 
Half a century later, an election was held in 
France to select the greatest Frenchman. By pop-
ular vote, that meekest, smallest, most unpromis-
ing boy was chosen. His name? Louis Pasteur, the 
founder of modern medicine. When he was sev-
enty-three, a national holiday was declared in his 
honour. He was too weak to attend the ceremony 
in Paris, so he sent a message to be read by his 
son. The message read: “The future belongs not 
to the conquerors but to the saviours of the 

world” [Edward Chinn, Wonder of Words (Lima, Ohio: C.S.S. Publishing Co., Inc., 
1987), p. 18.] Louis Pasteur was driven by a great purpose. Your name and my name 
may never be a household word like Pasteur’s, but we, too, can be driven by a great 
purpose. Christ can give us that purpose. But there is one thing more Christ gives us. 
He gives us the presence of the Holy Spirit as promised in today’s Gospel. A healthy 
sense of identity and a driving purpose are not enough in themselves. One thing more 
is needed. It is the in-dwelling Spirit of the living God.  
 
We need to have the conviction that we are not alone:  One of the great social and 
ethical problems of our time is isolation.   Today approximately 25% of all adults live 
alone.   Spouses, parents and children often live as virtual strangers to one anoth-
er.   This is unfortunate because we never need to be alone.   Jesus can always be pre-
sent to us.   He shares his joy with us and replaces the burden of our guilt with the 
freedom of forgiveness.  He takes our grief and turns it into joy.  We need only allow 
Jesus into our lives to be rid of this loneliness.   Oneness with Jesus is the greatest gift 
we can give our children, our friends, or those who see no purpose in life.   We can 
help to bring people to unity with Jesus, a unity that will change their lives.  As we 
celebrate this Eucharistic meal, our Mass, let us celebrate in a special way the price 
Jesus paid for our redemption.  May this Eucharistic celebration empower us to lead a 
true Life. 

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 

“Hãy yêu mến nhau!”. Yêu mến là cốt lõi giáo huấn Kitô giáo. Đây cũng là lời mời gọi thường 
xuyên của Chúa Giêsu. Có thể nói lời mời gọi yêu thương trải dài trên từng trang của Tin Mừng. 
Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi suông, mà chính Người làm gương cho các môn đệ. Người đã rửa 
chân cho các ông vào cuối bữa tiệc ly. Đây vừa là cử chỉ yêu thương đối với các ông, vừa là một 
gương mẫu sống động để qua đó, Người khẳng định với các ông: yêu thương và phục vụ đi đôi với 
nhau. Ngay từ khi Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam chúng ta, những người lương 
dân chưa biết danh xưng của tôn giáo mới có nhiều người theo. Họ căn cứ vào những gì người 
Công giáo làm hằng ngày mà gọi Đạo Công giáo là “Đạo Yêu Thương”. Tiếc rằng trong cuộc sống 
hôm nay, hai từ yêu thương có nguy cơ trở thành câu khẩu hiệu và lý thuyết vô hồn. Đây đó tại một 
số nơi, trong các bài phát biểu, các bài viết, người ta nói đến yêu thương như một công thức, còn 
trong thực tế thì ngược lại. Tình trạng xung đột, chia rẽ và khép kín của một số cộng đoàn đã làm 
biến dạng hình ảnh của Giáo Hội Chúa Kitô. 

“Hãy an tâm, đừng xao xuyến!”. Giữa bối cảnh xã hội đầy bất an hôm nay, lời khuyên hãy an tâm 
dễ bị hiểu như một sự trấn an giả tạo nhằm ru ngủ người nghe. Tuy vậy, nếu chúng ta có niềm xác 
tín nơi tình yêu của Chúa, tin Ngài là Đấng dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì làm sao chúng ta còn lo 
lắng buồn phiền. Bởi lẽ, lo lắng cũng không làm cho cuộc sống của chúng ta kéo dài thêm, dù chỉ 
một gang tay (x. Mt 6, 27). Nếu chúng ta có thể an tâm, là vì chúng ta có ơn Chúa Thánh Thần. 
Ngài luôn hoạt động trong Giáo Hội để hướng dẫn Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần gian. Bài đọc I 
kể lại một biến cố quan trọng trong lịch sử, đó là Công đồng đầu tiên của Kitô giáo, được tổ chức 
tại Giêrusalem vào khoảng năm 46 sau Công nguyên. Các tông đồ đã ý thức trách nhiệm của mình 
trước những ý kiến dư luận trái ngược nhau về những thực hành trong Đạo Do Thái như cắt bì, ăn 
thịt cúng, tuân giữ Luật ông Môisen… “Văn kiện” đúc kết của Công đồng rất đơn sơ, nhưng nêu rõ 
“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…”.  Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn suốt 
bề dày của lịch sử, giữa những thăng trầm thử thách. Cũng trong những di ngôn, Chúa Giêsu đã 
hứa: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em 
mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Chúa Thánh Thần vừa 
bảo trợ Giáo Hội, vừa soi sáng cho Giáo Hội nhớ lại giáo huấn của Chúa Giêsu, để luôn thực hành 
những gì Chúa đã chỉ dạy. 

“Hãy giữ lời Thày. Hãy yêu mến nhau. Hãy an tâm, đừng xao xuyến”. Khi thực hiện những lời 
khuyên này, chúng ta cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa Giêsu, mặc dù Người đã về trời. Xác 
tín vào sự hiện diện và tình yêu thương của Chúa, tuy còn sống ở trần gian, chúng ta đã được hưởng 
hạnh phúc tương lai. Trong một thị kiến, Thánh Gioan tông đồ đã thấy những hình ảnh về Giêrusa-
lem (Bài đọc II). Đây là một cách diễn tả hạnh phúc thiên đàng, ở đó, tình yêu, an bình và chân lý 
sẽ ngự trị. Không còn gian dối và mưu mô. Không còn những toan tính vụ lợi trần tục, nhưng tất cả 
đều được vinh quang Thiên Chúa bao trùm trong một nghi lễ phụng vụ thiên quốc, tràn đầy hạnh 
phúc và niềm vui. 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và 
ở lại với người ấy.” Hãy nghe những lời tâm huyết của Chúa. Đó là di ngôn của người sắp đi xa. 
Yêu mến Thày là cội nguồn của bình an và là bảo đảm của hạnh phúc hôm nay cũng như suốt đời. 
(Trích suy niệm của Gm Vũ Văn Thiên) 

 

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 
ĐÁP CA: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu 
mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.   



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

25.05.19 Thứ Bảy  
26.05.19 Chúa Nhật VI Phục Sinh 
27.05.19 Thứ Hai,  
28.05.19 Thứ Ba,  
29.05.19 Thứ Tư,  
30.05.19 Thứ Năm,  
31.05.19 Thứ Sáu, Đức Mẹ Đi Thăm bà 
Elisabeth. Lễ Kính 
01.06.19 Thứ Bảy. Thánh Justinô Tử 
Đạo. Lễ nhớ 
02.06.19 Chúa Nhật VII Phục Sinh 
CHÚA THĂNG THIÊN 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) 
Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.20) Maria Vụ (4.20)  Michel Phú (4.20) Gioan Baotixita Phúc 
(5-19)  

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 VI PS 

Mới Qua đời:  

Linh mục DCCT Reg Ahearn qua đời tại 
Sydney. Thầy  Phêrô Thảo DCCT qua đời 
tại VN. Maria Láng 

Nhân dịp lễ giỗ:  
19.5 Phao-lô Tống và An-tôn Bùi, 22.5 
Anna Phước, 23.5 Maria, 24.5 Maria, 26.5 
Catarina, giỗ một năm Maria Chín, Gioan 
Baotixita Niên, Maria Cửu, Phê-rô Chức. 
01.06 giỗ một năm Gioan Baotixita Phúc 
 

Đã qua đời:   
3 linh hồn Giuse và 2 Maria; Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh, Phê-rô Quý, Anna Trần, 
Giuse Bính, Anna Tâm, Vincent Tiến, Phê
-rô, Maria, Gioan B. Xứng, Phanxicô Ấn, 
Isave Đáng, Anna Hơn, Phao-lô Đền, Ma-
ria Yến, Maria Hoa, Maria Dung, Gioan B 
Các, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
không ai biết đến, các linh hồn thai nhi, 
các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Xin bình an trong gia đình và công việc 
được tốt đẹp 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ gìn giữ 90 năm bình 
an mạnh khỏe 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã nhậm lời 
nguyện xin 

 Xin đi đường bình an; xin ơn như ý 
 Xin cho hai cháu hết bệnh hiểm nghèo 

và cho gia đình yêu thương nhau. 
 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 

 
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG ANH 
CHỊ EM “TÂN TÒNG” 
Nhân dịp Queen’s Birthday 10.06 thân mời 
quý anh chị em đã từng học và được gia 
nhập đạo tại Trung Tâm Thánh Mẫu La 
Vang về dự ngày họp mặt truyền thống. 
Rất mong quý anh chị em thu xếp thời gian 
về nơi mình được tái sinh, để chia sẻ vui 
buồn của ơn gọi làm Kitô Hữu cũng như 
gặp lại nhau trong tình thân hữu. Xin anh 
chị em tham dự buổi họp vào lúc 5.00pm 
ngày Thứ Bảy 08.06.19 tại Trung Tâm để 
bàn về việc tổ chức. Cám ơn và mong gặp 
lại anh chị em thật đông đủ. Mọi chi tiết 
xin liên hệ Chú Thế ĐT: 0421 878 430 
 
THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH 
THÁNH CHÚA NGOẠI THƯỜNG 
Kính mời quý anh chị em thừa tác viên trao 
mình thánh Chúa tham dự thánh lễ 3.00pm 
ngày 08.06.19 sau thánh lễ Cha J.B Nhật 
Trường sẽ chia sẻ tĩnh tâm với anh chị em 
để chuẩn bị mừng bổn mạng.  
Sau cùng sẽ có giờ họp ngắn bàn về việc tổ 
chức lễ bổn mạng. 
  
THIẾU NHI THÁNH THỂ NGHỈ 
Chúa Nhật 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. Vẫn có 
thánh lễ 12.30pm Xin quý phụ huynh đưa 
đón các em đúng giờ 
 
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.  
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,890.0 
$1,875.0 

$887.0 
$1,900.0 

$595.0 
$1,200.0 

$86,335.0 
 

  

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  


