
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 ***** 
Jews and Samaritans were of a different ethnic mix and were religious adver-
saries – a volatile mix. It was not surprising that Samaritans refused Jesus en-
try to their villages ‘because he was making for Jerusalem’, the Jewish centre 
of worship. 

What is surprising is that after several years with Jesus, James and John had 
not absorbed his teaching and practice of non-violence in dealing with ene-
mies. They wanted to annihilate those they considered to be heretics. We are 
told that Jesus immediately ‘turned and rebuked them’. 

How many times must the Risen Lord have ‘turned and rebuked’ Christians 
for their murderous dealing with religious adversaries over the centuries? How 
often, in our own time, is He rebuking those seeking to wipe out those of 
‘heretical’ views, either outside or within their own religious tradition? How 
must He be weeping at the genocidal carnage being wreaked on his own disci-
ples, and those of other faiths, in the religious terror of the Middle East? 

We might pause for a moment to seek forgiveness for the times we have 
wished a personal or larger-scale enemy to be done away with – lest the re-
buke of the Prince of Peace ring in our self-righteous ears. (By Fr. Michael 
Tate) 

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 (ĐGM Ngô Quang Kiệt) 

Trong cuộc sống, có nhiều thứ vướng mắc ngăn cản bước chân. Vướng mắc kéo theo 
ràng buộc. Những vướng mắc ràng buộc đan nhau thành một tấm lưới khổng lồ vây 
bọc con người. Muốn tự do bay lên, phải có can đảm phá tung những mắt lưới trói 
buộc. 
Tiên tri Êlisa là người biết phá vỡ những trói buộc đó. Ông là một nhà nông. Khi Thầy 
Êlia đến tìm, ông đang cày ruộng với 12 cặp bò. Có 12 đôi bò tức là khá giàu có. Thế 
mà, khi nghe Thầy Êlia kêu gọi, Êlisa đã chẻ cày làm củi, giết bò làm lễ vật, thiêu đốt 
tất cả để dâng tiến Chúa, rồi lên đường theo Thầy. 

Làm nghề nông thì tài sản là ruộng đất, trâu bò, cày cuốc. Đốt cày cuốc, giết trâu bò 
có nghĩa là từ bỏ tài sản của mình. Đốt cày cuốc, giết trâu bò cũng có nghĩa là đoạn 
tuyệt với nghề nghiệp cũ để theo đuổi nghề nghiệp mới. Đốt cày cuốc, giết trâu bò 
cũng có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ để phóng mình vào tương lai. Đó là một lựa 
chọn dứt khoát. Ra đi không vướng bận, vì chẳng còn gì gắn bó, ràng buộc. Ra đi 
không trở lại vì đốt cày, giết bò rồi thì đâu còn chỗ trở về nữa. 

Thái độ của tiên tri Êlisa là thái độ mà Chúa Giêsu đòi hỏi trong bài Tin Mừng hôm 
nay. 
Chúa Giêsu mời gọi ta bước theo Người. Để theo Người, ta phải dứt khoát quyết liệt. 
Không khoan nhượng. Không lưỡng lự dùng dằng. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải dứt 
khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối. Tinh thần muốn vươn cao nhưng xác 
thịt cứ muốn kéo ghì chúng ta xuống. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo 
Thần Khí chứ đừng theo xác thịt. Hơn nữa, ma quỷ rất tinh khôn, nó cám dỗ ta từng 
bước, đưa ra những lý do rất hợp lý để khiến ta nhượng bộ. Nhượng bộ xác thịt một 
lần rồi sẽ dẫn đến những nhượng bộ khác. Những nhượng bộ đó kéo ta dần dần xa 
Chúa. Đến khi tỉnh lại thì đã muộn rồi. Như câu chuyện người đệ tử muốn giữ manh 
áo rách mà ta đã nói ở đầu. 
Xin Chúa ban cho chúng con được dứt khoát trên đường theo Chúa, đã cầm cày rồi thì 
đừng quay lại sau lưng. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
1- Ra đi rồi quay đầu lại. Bạn có kinh nghiệm đau đớn về điều này chưa? Nhất là đối 
với những ai quyết tâm từ bỏ rượu chè, cờ bạc, tiêm chích. Bạn có thấy điều đó 
không? 

2- Có nhiều trở ngại ngăn cản bạn tiến bộ trên đường đạo đức. Hiện nay, điều gì cản 
trở bạn nhiều nhất? 

3- Đã lần nào bạn có một thái độ dứt khoát với tính mê tật xấu chưa? 

4- Thái độ của Êlisa dạy ta điều gì? 

CHÚA NHẬT XIII TN  
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, cúi xin Ngài phán dạy, tôi tớ Ngài đang lắng 
tai để ý ; Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời 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 

29.06.19 Thứ Bảy. Thánh Phêrô và Pha-
olô Tông Đồ, Lễ Trọng 
30.06.19 Chúa Nhật XIII TN 
01.07.19 Thứ Hai,  
02.07.19 Thứ Ba,  
03.07.19 Thứ Tư, Thánh Tô-ma Tông đồ, 
lễ kính 
04.07.19 Thứ Năm,   
05.07.19 Thứ Sáu,  
06.07. 19 Thứ Bảy 
07.07.19 Chúa Nhật XIV 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 XIII TN 

Mới Qua đời:  

 Nguyễn V Đoàn, Anna Từ 
Nhân dịp lễ giỗ:  
22.6 giỗ 1 năm Annê Trang, 23.6 An-tôn 
Nho, 26.6 Giuse Hiện, 30.6 Giuse Huỳnh 
Lạc, Maria Hồi, Agata Nhang, Đaminh, Ma-
ria, Maria, Martin, Hoàn, 4.7 Giuse Tam, 
Giuse Hồ, 8.7 Teresa, Gioan B. Giựa, Giuse 
Tuyến, 7.7 Giuse Liễu, Linh hồn người 

thân.  

Đã qua đời:   
Đaminh Vững, Giuse Đẩu, Gioan Baotixita 
Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô 
Thịnh, Antôn Bình, Maria Băng, Phao-lô 
Thạch, Anna, Gioan B, Phao-lô, Matta, Ma-

ria, Vincent Jiute, Maria Kiềm, Vincent 
Khanh, Maria Hoa, Vincent Huy, 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 vì đã được như ý nguyện xin 
Tạ ơn 37 năm hôn phối 
Tạ ơn vì đi xa về bình an 
Tạ ơn vì gia đình được bình an 
Tạ ơn vì con gái có việc làm 
Xin cho chồng con có công việc làm ổn 
định; xin ơn chữa lành; xin thánh hóa công 
ăn việc làm; xin cho người thân đi xa mau 
về với gia đình; xin Chúa và Mẹ Maria gìn 
giữ hướng dẫn con cái và gia đình; Xin cho 
con gái ngoan và siêng năng học hành; xin 
bình an và sức mạnh để vượt qua khó khăn. 

 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 

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

Trường Việt Ngữ La Vang 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 7.2019  

LƯU Ý: 

Chúa Nhật ngày 7 và 14 tháng 7 sẽ không 
có thánh lễ 12.30pm như thường lệ. 

 

TNTT GÂY QUỸ 

Để gây quỹ phục vụ các em thiếu nhi trong 
các sinh hoạt và sự kiện của TNTT sứ đoàn 
Tôma Thiện, các em sẽ bán thức ăn sau 
thánh lễ 10 sáng ngày 14-07-2019. Rất 
mong cộng đoàn quảng đại ủng hộ các em 
trong việc gây quỹ này. 

 

VIỆC PHỔ BIẾN CÁC TÀI LIỆU 

Gần đây có những tài liệu đạo đức: như 
sách kinh nguyện, ảnh tượng… được phổ 
biến bằng cách đặt dưới chân tượng Đức 
Mẹ phía cuối nhà thờ.   

Lưu ý trước khi phổ biến tất cả những 
tài liệu nói trên, phải được sự đồng ý của 
các cha Tuyên Úy. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,430.0 
$1,904.0 

$832.0 
$1,000.0 
$2,100.0 

$130.0 
 

  

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  


