
GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
Gần đây, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có nhiều gương mặt của các bạn trẻ di 
dân như du học sinh, công nhân đến tham dự thánh lễ khá thường xuyên. Thiết nghĩ 
các bạn trẻ này cần được chăm sóc và lưu tâm đặc biệt, vậy cùng với ủy viên giới trẻ 
của Trung Tâm và sự đồng hành đặc biệt của Cha J.B Trường, xin tha thiết kêu mời 
các bạn trẻ tham gia nhóm trẻ của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Đây sẽ là nơi các 
bạn trẻ được CHIA SẺ, HỌC HỎI và TRAO DỒI về đời sống đức tin, đồng thời 
THỰC HÀNH BÁC ÁI cho các đối tượng cụ thể trong xã hội. 
Giới trẻ TTTM La-vang sẽ chính thức sinh hoạt vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, nhân 
lễ thánh Phê-rô và Phao-lô lúc 3pm tại nhà thờ Trung Tâm. Nhóm sẽ sinh hoạt thường 
xuyên mỗi tháng một lần (sẽ chọn ngày giờ sau ngày khai mạc) 

Các bạn muốn tham gia xin liên hệ: -Nguyễn Hoàng Hải-Ủy viên giới trẻ cộng đoàn: 
Mob: 0401 915 133; email: haiwork1983@yahoo.com, or  Facebook page: Giới trẻ 
TT Thánh Mẫu La Vang. - Nguyễn Trinh Trinh: Mob: 0422 088 933; email: 
ntt.writer@gmail.com  

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

Ngoài ra, Trung Tâm còn phối hợp với St Joseph Springvale cùng cha Giuse Xuân 
Trường thành lập nhóm  trẻ trong vùng Đông Nam Melbourne - Các bạn sẽ sinh hoạt 
bằng tiếng anh tại St Joseph Springvale. Vậy rất mong quý cha Mẹ thúc đẩy con em 
mình liên lạc tham gia một trong hai nhóm bạn 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.  

 

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

“VCYF 2019” 
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 

 

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 

CA TIẾP LIÊN  

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, 
xin ngự đến trần gian, 
tự trời cao gửi xuống 
nguồn ánh sáng toả lan. 

Lạy Cha kẻ bần hàn, 
Đấng tặng ban ân điển 
và soi dẫn nhân tâm, 
cúi xin Ngài ngự đến ! 

Đấng ủi an tuyệt diệu 
thượng khách của tâm hồn, 
ôi ngọt ngào êm dịu 
dòng suối mát chảy tuôn ! 

Khi vất vả lao công, 
Ngài là nơi an nghỉ, 
gió mát đuổi cơn nồng, 
tay hiền lau giọt lệ. 

Hỡi hào quang linh diệu, 
xin chiếu giãi ánh hồng 
vào tâm hồn tín hữu 
cho rực rỡ trinh trong. 

Không thần lực phù trì 
kẻ phàm nhân cát bụi, 
thật chẳng có điều chi 
mà không là tội lỗi. 

Hết những gì nhơ bẩn, 
xin rửa cho sạch trong, 
tưới gội nơi khô cạn, 
chữa lành mọi vết thương. 

Cứng cỏi uốn cho mềm, 
lạnh lùng xin sưởi ấm, 
những đường nẻo sai lầm 
sửa sang cho ngay thẳng. 

Những ai hằng tin tưởng 
trông cậy Chúa vững vàng, 
dám xin Ngài rộng lượng 
bảy ơn thánh tặng ban. 

Nguyện xin Chúa thưởng công 
cuộc đời dày đức độ, 
ban niềm vui muôn thuở 
sau giờ phút lâm chung. 

A-men. Ha-lê-lui-a. 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần 
thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.  

Treasure within: An old beggar lay on his deathbed.  His last words were to his youngest son who 
had been his constant companion during his begging trips.  “Dear son,” he said, “I have nothing to 
give you except a cotton bag and a dirty bronze bowl which I got in my younger days from the junk 
yard of a rich lady.”  After his father’s death, the boy continued begging, using the bowl his father 
had given him.  One day a gold merchant dropped a coin in the boy’s bowl and he was surprised to 
hear a familiar clinking sound.  “Let me check your bowl,” the merchant said.  To his great surprise, 
he found that the beggar’s bowl was made of pure gold.  “My dear young man,” he said, “why do 
you waste your time begging?  You are a rich man.  That bowl of yours is worth at least thirty thou-
sand dollars.”  We Christians are often like this beggar boy who failed to recognize and appreciate 
the value of his bowl.  We fail to appreciate the infinite worth of the Holy Spirit living within each 
of us, sharing His gifts and fruits and charisms with us.  On this major feast day, we are invited to 
experience and appreciate the transforming, sanctifying and strengthening presence of the Holy 
Spirit within us.  This is also a day for us to renew the promises made for us and by us to God dur-
ing our Baptism and Confirmation, to profess our Faith, and to practice it. (frtonyshomilies.com)  

https://m.me/g/AbYm96mbWq58rg2T?fbclid=IwAR1jhllQ7wQXMJoh6YaorsC8jYg0FKtvdjGkh_so850IUbeQ4z4KcalW1Wk
https://m.me/g/AbYm96mbWq58rg2T?fbclid=IwAR1jhllQ7wQXMJoh6YaorsC8jYg0FKtvdjGkh_so850IUbeQ4z4KcalW1Wk


GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

08.06.19 Thứ Bảy.  
09.06.19 Chúa Nhật CHÚA THÁNH 
THẦN HIỆN XUỐNG 
10.06.19 Thứ Hai, Trinh nữ Maria Mẹ Hội 
Thánh. Lễ nhớ 
11.06.19 Thứ Ba, Barnaba, tông đồ. Lễ 
nhớ 
12.06.19 Thứ Tư,  
13.06.19 Thứ Năm,  Thánh Antôn Pađôva, 
linh mục tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ 
14.06.19 Thứ Sáu,  
15.06.19 Thứ Bảy.  
16.06.19 Chúa Nhật XI CHÚA BA 
NGÔI LỄ TRỌNG. 
 
 

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 X TN 

Mới Qua đời:  

Bà cố Maria 
Nhân dịp lễ giỗ:  
19.7 Micae Phương, 4.6 Maria, 7.6 Phê-
rô, 9.6 Gioan Tứ, Phê-rô Hài, Giuse, Ma-
ria M, Maria Cài.   
Đã qua đời:   
Maria, Gioan, Phanxicô Hân, Phao-lô 
Rong, Gương, Maria Tim, Luca Vịnh, 
Vincent Nhân, Hải, Nguyễn V. Vinh, Yen, 
Maria Vu, Phê-rô Sự, Catarina Hoa, Tere-
sa Tư, Vê, Hằng, Gioan Baotixita Thụy, 
Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh, 
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 vì được như ý 
nguyện xin 

 Tạ ơn vì việc học được hoàn tất và việc 
làm ổn định 

 Tạ ơn Chúa đã sang được shop  
 Xin bình an cho gia đình và người thân 
 Xin cho các cháu trở về với Chúa 
 Xin ơn trợ giúp để từ bỏ nghiện ngập 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Xin ơn bình an cho vợ, con và gia đình 
 
 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. 
 
MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÝ 
ANH CHỊ EM “TÂN TÒNG” 
Kính mời cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ 
nhân ngày họp mặt truyền thống của quý 
anh chị em đã được học và theo Chúa từ 
cộng đoàn chúng ta vào lúc 3.00pm ngày 
10.06.2019. Rất mong cộng đoàn tham dự 
để đồng hành và khích lệ tinh thần những 
anh chị em này. 
 
MÙA THI 
Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho 
các em học sinh, sinh viên đang trong 
những ngày thi cuối học kỳ. Nguyện xin 
Thánh Thần tuôn đổ ơn thông hiểu và sức 
mạnh để các em học hành thật tốt và đạt 
kết quả cao trong mùa thì này. 
 
HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ  11.06.19 
Xin các trưởng và phó xóm giáo, các ban 
ngành và đoàn thể tham dự cuộc họp hội 
đồng mục vụ tại nhà xứ lúc 7.00pm vào tối 
Thứ Ba 11.06.19. Mong mọi người hiện 
diện đông đủ 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,310.0 
$1,978.0 

$864.0 
$1,500.0 
$1,200.0 

$11,300.0 
$32,000.0 

 

  

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  


