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ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ  ÚC CHÂU 2019 TẠI THÀNH PHỐ PERTH 

 
Các bạn mến, 
Đại hội giới trẻ Úc Châu là nơi mà các bạn trẻ tập họp để chia sẻ về đức tin và họp mừng sức 
sống mạnh mẽ của người công giáo trong cả nước. Các bạn sẽ gặp được những người lãnh 
đạo của Giáo hội, lãnh nhận các bí tích và khám phá tình yêu của Thiên Chúa dành cho các 
bạn và nhận ra lời mời gọi trở thành môn đệ của Chúa. 
Hãy cùng với chúng tôi - đoàn hành hương của Melbourne đi đến đại hội giới trẻ Úc Châu tại 
Perth 2019—một thời gian ân sủng để được chìm ngập trong tương quan với Chúa Giêsu bên 
cạnh những người bạn từ trường học, giáo xứ, cộng đoàn và tất cả các bạn trẻ trong tổng 
giáo phận Melbourne. Cùng nhau chúng ta hãy lằng nghe Thần Khí đang nói điều gì.  

TGM Peter A Comensoli. 

Dear friends, 
The Australian Catholic Youth Festival is a place where young people can gather to share 
faith and celebrate the vitality of the Catholic Church in Australia. You will meet with Church 
leaders, encounter the Sacraments, and discover God’s love for you and how you are called to 
be a disciple. Join us on the Melbourne Pilgrimage to ACYF in Perth 2019 for a graced time 
of deepening our relationship with Jesus alongside friends from schools, parishes and commu-
nities all across the Archdiocese of Melbourne. Together, let us “listen to what the spirit is 
saying”. 

+Peter A Comensoli 
Archbishop of Melbourne 

 

The AUSTRALIAN CATHOLIC YOUTH FESTIVAL provides an opportunity for young 
people to deepen their relationship with Jesus, be empowered to be disciples in the world to-
day, and encounter and celebrate the vitality of the Church in Australia. The Melbourne Arch-
diocese has committed to a Pilgrimage that will enable up to 2,500 people from the Archdio-
cese to participate. 

The Archdiocesan Office for Youth (AOY) is keen to collect contact details for a contact per-
son in your community. 

AOY is keen to get this information as soon as possible so they can start sending out infor-
mation to help people planning to take a group to ACYF or to pass on information to the 
young people in your community. 

 The contact information they require is – 

Name of Community: 

Name of nominated ACYF contact person: 

Email of contact person: 

Phone number of contact person: 

And can be sent via email directly to AOY at acyf@cam.org.au 

 

********* 

GIỚI TRẺ LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI. THA THIẾT KÊU MỜI CÁC 
BẠN TRẺ TRONG CÔNG ĐOÀN THAM GIA NHÓM TRẺ GIÁO XỨ SPRINGVALE. 
Đây là kế hoạch không chỉ cho Springvale mà cho các bạn trẻ trong vùng Đông Nam Mel-
bourne. Vậy rất mong quý cha Mẹ thúc đẩy con em mình liên lạc tham gia nhóm trẻ này. Mời 
các bạn trẻ (tuổi từ 19 đến 35) quan tâm hay có ý tổ chức sinh hoạt chung trong nhóm trẻ xin 
vui lòng liên lạc với anh Vũ qua số 0431 426 400, hoặc anh Lễ trong Ban Đại Diện.  

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 

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác chúng ta hai nhiệm vụ: 1. Loan báo cho mọi 
người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. 2. Làm chứng về tình yêu thương của Cha đối 
với mọi người. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhưng chính là niềm tin và hy vọng lớn lao của 
những người Kitô hữu mọi nơi và mọi thời. 
Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm 
hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ 
mau chóng qua đi. Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định 
mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với thần linh. Niềm hy vọng 
đó đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con 
người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, 
không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh 
phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Niềm hy vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận 
tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó. Niềm hy 
vọng đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp 
hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời. 

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ ở trần gian để 
sau này con được về trời với Chúa. Amen. 

 

***** REFLECTION ****** 

The feast of the Ascension is the day, each year, where we 
remember and we celebrate that, just as Jesus was wel-
comed to God's right hand, so, too, shall we be welcomed to 
the right hand of Jesus. This is his promise, this is our faith 
and this is the hope we are called to proclaim to the world. 
And let's be clear about the invitation. There is nothing we 
have ever done, are doing, or will do, that will get our name 
removed from the invitation list to the feast of Christ's kingdom. The challenge is accepting 
that we have a standing invitation and living lives worthy of the love that places our name on 
the list. The feast of the Ascension announces that Jesus will faithfully accompany us no mat-
ter how far we lose our way and that by our fidelity to Christ we accept or reject the standing 
offer. 

And because the Ascension is an Easter feast it develops even further that there is nowhere, 
bar evil, where God does not dwell. Because of the Resurrection and Ascension we can find 
God everywhere we want to: in our homes, our work, our suffering, our old age, our emotion-
al, sexual or financial turmoil – and even in our death. 

Even though the writers of the New Testament are not too clear on the details of how the As-

cension happened, what we initially see in this wonderful feast is not what we get. Thanks be 
to God, it's so much more. (From Liturgical help Richard Leonard SJ) 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
ĐÁP CA:  Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở 
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.  

mailto:acyf@cam.org.au


GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

01.06.19 Thứ Bảy. Thánh Justinô Tử 
Đạo. Lễ nhớ 
02.06.19 Chúa Nhật VII Phục Sinh 
CHÚA THĂNG THIÊN 
03.06.19 Thứ Hai,  
04.06.19 Thứ Ba, Thánh Carôlô Lwanga 
và các bạn tử đạo. Lễ nhớ 
05.06.19 Thứ Tư, Bonifatiô, giám mục tử 
đạo. Lễ nhớ 
06.06.19 Thứ Năm,  
07.06.19 Thứ Sáu,  
08.06.19 Thứ Bảy.  
09.06.19 Chúa Nhật CHÚA THÁNH 
THẦN HIỆN XUỐNG 
 
 

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 
& Giuse (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 VII PS 

Mới Qua đời:  
 

Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 1.6 giỗ 1 năm Gioan B., Nguyễn V. 
Chi, 2.9 Maria Cài, 30.5 giỗ 1 năm Giuse, 
31.5 Giuse Hiền, Giỗ Maria Ty  
Đã qua đời:   
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh, 3 linh hồn 
Giuse và 2 Maria; Anna Đình, Anna Viễn, 
Phê-rô Chuyên, Phê-rô Hài, Maria, Giuse, 
Phao-lô Ngọc, Maria, Giuse, các linh hồn 
tiên nhân, các linh hồn không ai biết đến, 
các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi 
luyện tội, các linh hồn.  

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Tạ ơn 25 năm hôn phối 
 Tạ ơn vì các cháu được định cư tại Úc 
 Xin cho con gái thêm niềm tin vào 

Chúa, xin cho mau lành bệnh và bình an 
 Xin cho đức tin được vững mạnh và làm 

ăn được thành công 
 Xin ơn chữa lành sau khi mổ 
 Xin cho gia đình được bình an, mạnh 

khỏe 
 Xin đi đường bình an 
 
 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 

 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN 
THÁNH LINH VÀ 40 NĂM PHỤC VỤ 
Chúc mừng bổn mạng ca đoàn Thánh Linh 
và mừng ca đoàn đã đi được quãng đường 
dài 40 năm trong việc phục vụ công đoàn. 
Ước gì ơn thiêng của Chúa Thánh Linh 
luôn đồng hành, hướng dẫn để ca đoàn 
ngày càng tiến xa, tiến mạnh hơn trong 
việc đem lời ca tiếng hát và tài năng phục 
vụ dân chúa và xây dựng cộng đoàn. 
 
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. 
 
  
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……………... 
Dâng cúng XDTT…………. 
Bảng tạ ơn ân nhân……. 
 

$2,965.0 
$1,691.0 

$813.0 
$1,400.0 
$2,000.0 

$34,500.0 
 

  

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  


