
“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 communities all across the Archdiocese of Mel-
bourne. Together, let us “listen to what the spirit is saying”. 

+Peter A Comensoli 
Archbishop of Melbourne 

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

REFLECTION 
Today’s feast invites us to live in the awareness of the presence of the Triune God within us: 
the Father, the Son and the Holy Spirit. The mystery of the Holy Trinity, a doctrine enunciated 
by the ecumenical councils of Nicaea and Constantinople, is one of the fundamental doctrines 
of Christianity and the greatest mystery of our Faith, namely, that there are Three Divine Per-
sons, sharing the same Divine nature in one God.     “There is one God, Who has three Per-
sons, Father, Son and Holy Spirit.  Each Person is God, yet there is still only one God” (CCC 
#234, #253-256). We have Father Who is the Creator, Son, the Redeemer and Holy Spirit, the 
Sanctifier and the Counselor. The doctrine of Three Persons in one God, equal in Divinity yet 
distinct in Person, is not explicitly spelt out in the Bible. Even the very word “Trinity” is not 
found in the Bible. But the doctrine of the Trinity underlies all major Christian feasts, includ-
ing Christmas, the Epiphany, Good Friday, Easter, the Ascension and Pentecost. All the offi-
cial prayers of the Church, including the Holy Mass and the Sacraments, begin with an address 
to the Holy Trinity: “In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” We are 
baptized, absolved of our sins and anointed in the name of the Blessed Trinity. Throughout the 
world, where church bells ring three times a day they invite Christians to pray to God the Fa-
ther (the Provider); God the Son (the Savior); and God the Holy Spirit (the Sanctifier). We 
bless ourselves with the Sign of the Cross invoking the Name of the Father, Son and Holy 
Spirit and we conclude our prayers glorifying the Holy Trinity, saying “Glory be to the Father 
and to the Son and to the Holy Spirit.” Today’s readings convey the fundamental mystery that 
the Triune God reaches out to people in love, seeking the deepest communion with them. 
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SUY NIỆM 
Phụng vụ Chúa nhật tuần XI thường niên năm nay mời gọi chúng 

ta suy gẫm và mừng kính mầu nhiệm “CHÚA BA NGÔI”. Đây là 
một mầu nhiệm quan trọng và thiết yếu trong niềm tin của người 

Kitô giáo. Tuy nhiên, đây không phải mầu nhiệm để chúng ta dùng 
trí khôn loài người mà bàn thảo và giải thích, nhưng là mầu nhiệm 

để ta chiêm ngắm và tạ ơn vì chúng ta được mạc khải để nhận biết 
về Thiên Chúa đích thực. 

Là Kitô hữu, chúng ta tin và xác tín mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi 
chính là thiên Chúa Tuyệt Đối và duy nhất của chúng ta. Chúng ta 

tin Chúa Cha là Đấng sáng tạo Trời Đất, muôn vật và làm cho tất 
cả được tồn tại; Chúa con là Đấng cứu chuộc và giao hòa con 

người với Thiên Chúa; Chúa Thánh Thần thánh hóa, ban sức mạnh, dạy dỗ và hướng dẫn 
muôn loài đến cùng Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa tuy riêng biệt nhưng lại là một Thiên 

Chúa duy nhất. 

Chúng ta được biết về mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ sự mạc khải của chính Chúa Giêsu. Trong 

các sách Tin Mừng nhất lãm nhiều nơi cho Chúng ta thấy sự mạc khải về mầu nhiệm đặc biệt 

này. Ví dụ: Trong trình thuật truyền tin, có Thiên Chúa Cha sai Sứ Thần tới với người nữ tên 
Maria; quyền năng của Chúa Thánh Thần xuống trên Maria và làm cho Ngôi con nhập thể. 
Hoặc trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, tiếng của Cha vọng xuống từ trời và Thánh Thần 

dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Con. Hay trong trình thuật lên trời Chúa Giêsu 
truyền lệnh cho các tông đồ hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa nhân danh “Cha và Con 

và Thánh Thần.”  

Mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là chúng ta mừng mối dây liên kết tuyệt hảo của Ba Ngôi 
Thiên Chúa, hay nói cách khác “tương quan” chính là trọng tâm của mầu nhiệm ba ngôi. Thật 

vậy, từ thủa tạo thiên lập địa Ba Ngôi Thiên Chúa luôn liên kết với nhau trong một mối dây 
liên kết tuyệt hảo đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Chúa. Sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba ngôi 

chính là sống trong tương quan như ba ngôi Thiên Chúa với mọi người. Càng sống trong 
tương quan mật thiệt với nhau bao nhiêu, chúng ta càng tiến gần hơn đến sự Thánh Thiên của 

Thiên Chúa bậy nhiêu. 

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự và sống trong tương quan 

tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mình chưa 
xứng đáng và cần phải cố gắng thật tốt lành mới có thể bước vào tương quan mật thiết này. 

Quả thật, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cố gắng đủ để xứng đáng, nhưng tạ ơn Chúa, chính Con 
một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta xứng đáng khi Ngài mang lấy bản 

tính loài người và sống giữa chúng ta.  Như vậy chúng ta không cần phải trở nên tốt lành để 
được Thiên Chúa, nhưng Chúng ta chỉ cần đón nhận chính Chúa để trở nên tốt lành.  

LỄ CHÚA BA NGÔI TUẦN XI TN  

ĐÁP CA: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

15.06.19 Thứ Bảy.  
16.06.19 Chúa Nhật XI CHÚA BA 
NGÔI LỄ TRỌNG. 
17.06.19 Thứ Hai,  
18.06.19 Thứ Ba,  
19.06.19 Thứ Tư,  
20.06.19 Thứ Năm,   
21.06.19 Thứ Sáu, Luy Gônzaga tiến sĩ 
hội thánh. Lễ nhớ 
22.06.19 Thứ Bảy.  
23.06.19 Chúa Nhật XII LỄ MÌNH 
MÁU THÁNH CHÚA - MỘT SỐ CÁC 
EM TNTT SẼ ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN 
ĐẦU VÀO THÁNH LỄ 12.30PM 
 
 

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 Phú (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 XI TN 

Mới Qua đời:  

Phêrô Nhàn và Ông Dương Văn Tám qua 
đời tại VN 
Nhân dịp lễ giỗ:  
10.7 giỗ 1 năm Maria Kính, 11.6 Maria 
Phượng và Phê-rô Thành, 12.6 Giuse, 
16.6 Giuse Tuấn, 19.6 Giuse Côn, An-tôn 
Bình.  
Đã qua đời:   
Ông bà nội Phaolô và Maria, Ông ngoại 
Giuse, Bố Phanxicô; Gioan Baotixita 
Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô 
Thịnh, Anna Sạch, An-rê, Giuse, Giuse 
Lay và Giuse Sỹ, Micae Lịch, Maria Vui, 
Gioan, Viễn, Maria Quế, các linh hồn tiên 
nhân, các linh hồn nơi luyện tội, các linh 
hồn không ai biết đến, các linh hồn thai 
nhi, các linh hồn.   

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn và cầu nguyện cho linh hồn ân 
nhân hiến tặng nội tạng 

 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse vì 
được như ý nguyện xin 

 Tạ ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp vì vợ chồng 
được bình an 

 Tạ ơn 40 năm hôn phối 
 Xin cho các sinh viên, học sinh được 

mạnh khỏe và sáng suốt để làm bài thật 
tốt và đạt kết quả cao trong mùa thi 

 Xin đi đường được bình an 
 Xin cho con gái siêng năng sống đạo 
 Xin ơn như ý 
 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 

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. 

THÁNH TẨY TRẺ EM 10.00am 22.06.19 

Lúc 10.00am Thứ Bảy ngày 22.06 sẽ có thanh tẩy 
trẻ em. Xin quý cha Mẹ có con em muốn được 
thánh tẩy nộp đơn cho hai cha tuyên úy trước thứ 
Năm ngày 20.06.19 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG TNTT, CA 
ĐOÀN THÁNH THỂ VÀ THỪA TÁC VIÊN 
TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 

Chúc mừng tất cả quý anh chị em và các con 
Thiếu Nhi Thánh Thể nhân ngày bổn mạng. Xin 
cộng đoàn cầu nguyện cùng quý anh chị em trong 
các đoàn thể trong ngày mừng bổn mạng này. Đặc 
biệt cầu nguyện cùng anh chỉ em Thừa Tác Viên 
Trao Mình Thánh Chúa trong thánh lễ 7.00pm 
Thứ Bảy 22.06.19.  

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……. 
Wishlist……………………….. 
 

$3,765.0 
$1,980.0 

$952.0 
$1,400.0 

$200.0 
$34,220.0 
$40,000.0 

 

  

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  

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

