
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. 

 

***** REFLECTION ***** 
Today, we celebrate the solemn feast of Corpus Christi. It is three feasts in one: the feast 
of the Eucharistic sacrifice, the feast of the Sacrament of the Eucharist and the feast of the 
Real Presence of Jesus in this Sacrament.  Corpus Christi is a doctrinal feast established 
for three purposes:  1) to give God collective thanks for Christ’s abiding presence with us 
in the Eucharist and to honor Him there; 2) to instruct the people in the Mystery, Faith 
and devotion surrounding the Eucharist, and 3) to teach us to appreciate and make use of 
the great gift of the Holy Eucharist, both as a Sacrament and as a sacrifice. In the three-
year cycle of the Sunday liturgy, there is a different theme each year for this Feast of the 
Body and Blood of Christ.  In Cycle A the theme is the Eucharist as our food and drink; in 
Cycle B the emphasis is on the Eucharist as the sign of the covenant; and in Cycle C the 
theme focuses on the priesthood of Jesus. Although we celebrate the institution of the 
Holy Eucharist on Holy Thursday, the Church wants to emphasize its importance by a 
special feast, formerly called “Corpus Christi.” It was Pope Urban IV who first extended 
the feast to the universal Church. This is one of the few feasts left in which we observe a 
procession and a sung “Sequence.” 
The historical development: Today’s celebration of the Body and Blood of the Lord 
originated in the Diocese of Liege in 1246 as the feast of Corpus Christi.  In the reforms 
of Vatican II, Corpus Christi was joined with the feast of the Precious Blood (July 1) to 
become the Solemnity of the Body and Blood of the Lord. We celebrate today Christ’s gift 
to us of the Eucharist, the source and summit of our life together as the Church.  The 
Council of Trent (1545 to 1563), declared that we must honor Our Lord Jesus Christ in 
the Holy Eucharist publicly so that those who observed the faith of Catholics in the Most 
Holy Eucharist might be attracted to the Eucharistic Lord and believe in the Divinity of 
Our Lord Jesus Christ, present in this great Sacrament.  

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 
Một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Arménie hổi tháng 12 năm 1987. Trong 
số hàng ngàn người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn, co hai mẹ con bà Suzana. Cả 
hai may mắn lọt vào một khoảng trống nhỏ, nên còn sống sót. Tất cả lương thực 
của họ chỉ là một hũ mứt, nhưng chẳng mấy chốc, hũ mứt cũng hết. Lúc đó cô con 
gái mới bốn tuổi đã kêu lên: Mẹ ơi, con khát quá, mẹ cho con uống nước nhé. 
Người mẹ lúng túng, biết tìm đâu cho ra nước bây giờ. Một ý nghĩ táo bạo bỗng 
nảy sinh trong đầu óc bà, đó là phải lấy những giọt máu cuối cùng của mình cho 
con uống, để cầm cự với tử thần. Bà tìm được một mảnh kính vỡ, cắt đầu ngón tay 
và bảo con mút. Đứa bé mút những giọt máu từ đầu ngón tay của người mẹ. Sau 
khi hai mẹ con được cứu sống, người mẹ kể lại rằng: Lúc bấy giờ tôi chỉ có một ý 
nghĩ, đó là phải làm thế nào cho con tôi được sống. 
Với chúng ta cũng vậy. Trong suốt cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu cũng chỉ có một ý 
nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là phải làm thế nào cho chúng ta được sống, 
không phải chỉ sự sống phần xác, mà còn là sự sống phần hồn. Chính vì sự sống phần 
hồn của chúng ta, mà Ngài đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá, để cứu chuộc 
chúng ta. Và hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể, để làm của ăn nuôi 
sống linh hồn chúng ta và để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, bởi vì hiện 
nay với bí tích Thánh Thể và với Thánh Lễ được cử hành, hy lễ tiến dâng lên Chúa 
Cha và của ăn trao ban cho chúng ta không ngừng được tiếp diễn. 
… 
Trong Thánh Lễ, không phải chỉ có vai trò của vị chủ tế, mà hơn thế nữa, vai trò của 
người tín hữu cũng không kém phần quan trọng. Họ không phải chỉ xem lễ, như một 
khán giả xem đá bóng, xem cải lương, nhưng họ tham dự và cùng cử hành Thánh Lễ. 
Nói cho cùng, chẳng có hai Thánh Lễ giống hệt nhau, vì chính cuộc sống của người 
tham dự đã thay đổi. 
Mỗi Thánh Lễ, tôi cảm thấy có một điều gì đó cần thống hối cách đặc biệt. Mỗi Thánh 
Lễ, tôi cảm thấy mình muốn đặt trên đĩa thánh một chút cố gắng, một chút đau khồ, 
một chút ước mơ riêng tư của tôi. Tôi không dự lễ với đôi bàn tay trắng, nhưng tôi dự 
lễ với lễ vật của riêng tôi. Lễ vật ấy là chính cuộc đời tôi. 
Đồng thời trong Thánh Lễ, lời Chúa tác động trên tôi, rồi mỗi khi lên rước lễ, tôi nhớ 
rằng Ngài đã trở nên tấm bánh được bẻ ra cho tôi, thì tôi cũng phải trở nên tấm bánh 
được bẻ ra cho anh em tôi. Thánh Lễ sẽ không nhàm chán, khi chúng ta biết nối dài 
Thánh Lễ trong cuộc sống. Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta mang đến nơi bàn 
thờ của lễ xuất phát từ lòng cuộc đời mỗi người chúng ta. (Sưu tầm) 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA TUẦN XII TN  
ĐÁP CA:   Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.  

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 

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 
24.06.19 Thứ Hai, Sinh Nhật Thánh Gioan 
Tẩy Giả. Lễ Trọng 
25.06.19 Thứ Ba,  
26.06.19 Thứ Tư,  
27.06.19 Thứ Năm,   
28.06.19 Thứ Sáu, Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. Lễ Trọng 
29.06.19 Thứ Bảy. Thánh Phêrô và Pha-
olô Tông Đồ. Lễ Trọng 
30.06.19 Chúa Nhật XIII TN 
 

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 XII TN 

Mới Qua đời:  

Gioan Baotixita Châu; Nguyễn Văn Đoán 
Nhân dịp lễ giỗ:  
16.6 Vicentê Khanh, Maria Hoa, 18.6 Phê
-rô Thịnh, Anna Thư; 20.6 G.B Giựa’ Ma-
ria Kiềm, Giỗ 21.6 Phanxicô Ban, Phê-rô 
Vân, 22.6 một năm Annê Trang; Maria, 
23.6 Maria, Đaminh Mạch và Maria; 27.6 
Vicentê Huy 28.6 Matha Hoàn 
Đã qua đời:   
Giuse Lương, Giuse, Maria Liễu, Đaminh 
Thái, Maria Yến, Giuse Nhuần, Maria, 
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh, 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 đi đường được bình an và xin cho 
con xin được việc làm 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho ca mổ được 
tốt lành và đã về nhà. 

 Tạ ơn Chúa, Mẹ, Thánh Giuse và Thánh 
Mackillop luôn gìn giữ gia đình con 

 Xin bình an và sức mạnh vượt qua khó 
khăn; xin bình an cho gia đình 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm;  
 Xin ơn bên đỗ đức tin và kiên trì trong 

công ăn việc làm 
 Xin cho gia đình bình an, luôn hòa thuận 

yêu thương nhau 
 Xin ơn Chữa lành 
 
 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 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.  

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG & 
THIẾU NHI THÁNH THỂ NGHỈ HỌC 
KỲ II 

Xin quý phụ huynh có con em theo học 
tiếng việt tại trường Việt Ngữ La Vang lưu 
ý. Trường sẽ nghỉ học kỳ II từ Chúa Nhật 
30.06.19 và tiếp tục học kỳ III vào ngày 
21.07.19. Xin quý phụ huynh ghi nhớ để 
đưa đón con em đúng giờ. 

TNTT cũng nghỉ học kỳ II hai Chúa 
Nhật 7&14 tháng 7.19 (sẽ không có lễ 
12.30pm). Các em sẽ sinh hoạt lại như 
thường lệ vào Chúa Nhật 21.06.19 

 

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG 
CỨU GIÚP 27,28 VÀ 29.06 

Cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp là sứ vụ đặc biệt của các tũ sĩ, linh 
mục Dòng Chúa Cứu Thế. Vậy cộng đoàn 
chúng ta sẽ làm tam nhật kính Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp trong dịp mừng lễ Mẹ 
năm nay vào các ngày 27, 28 & 29.06 vào 
lúc 7.00pm, bắt đầu bằng việc kính Đức 
Mẹ và sau đó là thánh lễ. Riêng Thứ Bảy 
ngày 29.06 sẽ làm giờ kính Đức Mẹ như 
thường lệ vào lúc 3.00pm. Trong ngày này 
chúng ta cũng cùng các bạn trẻ TTTMLV 
mừng lễ Thánh Phêrô-Phaolô để đánh dấu 
ngày nhóm trẻ Trung Tâm chính thức 
thành lập. Rất mong cộng đoàn tham dự 
thật đông đủ những ngày đặc biệt này. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn XDTT……………... 
Dâng cúng XDTT …………. 
Wishlist……………………….. 
 

$3,670.0 
$1,870.0 

$922.0 
$1,400.0 
$2,200.0 

$20,000.0 
 

  

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  


