
 

TIỆC GÂY QUỸ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TOÀN QUỐC 

Trong năm nay, Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc Châu sẽ tổ chức tại Miền Tây Nước 
Úc – Thành Phố Perth từ ngày 08 -11 tháng 12. Đây là chương trình được tất cả các 
địa phận trên toàn Úc Châu hết lòng ủng hộ, hứa hẹn sẽ là điểm hội tụ lý tưởng và có 
sức thu hút giới trẻ toàn quốc. Đại hội cũng sẽ là nơi để tất cả các bạn trẻ thuộc mọi 
sắc tộc có thể cùng nhau, chia sẻ và sống niềm tin vào Thiên Chúa trong giai đoạn thử 
thách của Giáo Hội nói chung và Giáo Hội Úc Châu nói riêng. 

Giới trẻ công giáo Việt Nam là nhóm trẻ có lòng tin vững mạnh và sinh hoạt rất nhịp 
nhàng của tổng giáo phận Melbourne, nên được quý giám mục, linh mục và những 
người trong ban tổ chức khuyến khích đặc biệt và mời gọi tham gia những ngày đại 
hội giới trẻ toàn quốc này. 

Vì đây là chương trình hết sức ý nghĩa và quan trọng, nên các bạn trẻ của cộng đồng 
sẽ tổ chức tiệc gây quỹ ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại Happy Receptions để ủng hộ 
thêm về lộ phí cho các bạn trẻ Việt Nam trong tổng giáo phận đi đại hội giới trẻ lần 
này. 

Hiện tại, chúng con đã nhận vé tiệc và vé xổ số để phân phát đến quý ông bà và anh 
chị em. Xin mọi người ủng hộ cho việc gây 
quỹ này đặc biệt này. 

 

***** REFLECTION ***** 

 
Today’s Scriptures are about announcing the Good 
News. They remind us that announcing the Good 
News of the Kingdom by words, deeds and life is 
not the task of only a few. Rather, it is a task for all baptized Christians. 

In the first reading, Isaiah announces the good news to the returned Babylonian exiles that the 
ruined and desolate Jerusalem will take care of them “as a mother comforts her baby son.” 
Isiah assures the returned Jews that they will live in the certainty of Yahweh’s promises of 
love, protection, prosperity and salvation.  In today’s second reading, Paul removes the confu-
sion created by the Judaizers in the minds of the new Gentile Christians of Galatia. He clearly 
conveys the good news that it is Jesus’ death on the cross which brings one’s salvation and not 
Jewish heritage or practice of Torah laws. Paul reminds us that the mission of each member of 
the Church is to bear witness to the saving power of the cross of Christ through a life of sacri-
ficial, self-giving service. In today’ Gospel, Luke describes the fulfillment of the prophetic 
promise made by Isaiah in Jesus’ commissioning of 72 disciples to preach the Gospel or the 
good news of God’s love and salvation in towns and villages in preparation for his own visit. 
Jesus gives the paired disciples “travel tips” for their missionary journey. They must be walk-
ing witnesses of God’s providence, relying on the hospitality of others, living very simple 
lives, preaching the Good News and healing the sick. Today’s Gospel reminds us that we, the 
1.5 billion Christians in the world today, have the mission of the 72, to preach the Gospel of 
Christ to the rest of world’s 4.5 billion non-Christians. 
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CHÚA SAI TÔI ĐI 
Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo 
dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền giáo được? Khi sai 72 môn đệ, Chúa 
Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền 
giáo. 

Giáo dân tham gia vào việc truyền giáo bằng cách nào? Trước hết phải ý thức sự cấp thiết 
của việc truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Lúa đã chín vàng, phải nhanh 
chóng gặt về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ hư hỏng. Biết bao anh em đang chờ đợi 
được nghe Lời Chúa. Biết bao anh em đang tìm kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa 
đón Chúa. Ta phải mau mắn để khỏi lở mất cơ hội. 

Thứ đến ta phải cầu nguyện. Sau khi đã chỉ cho thấy đồng lúa chín vàng, Chúa Giêsu 
không bảo lên đường ngay, nhưng Người dạy phải cầu nguyện trước. Cầu nguyện là nền tảng 
của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên chúa. Ơn hoán cải tâm hồn 
là ơn Chúa ban. Nên cầu nguyện chính là truyền giáo và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu 
nguyện sẽ rất sâu xa. Ta hãy noi gươngThánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu. Vị Thánh sống âm 
thầm, suốt đời chôn vùi trong 4 bức tường Dòng Kín. Thế mà nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ 
đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời 
bôn ba khắp nơi để rao giảng Lời Chúa. 

Khi đi truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúa dạy ta: “Đừng mang theo 
túi tiền, bao bị, giày dép” để ta biết sống khó nghèo. Để ta đừng cậy dựa vào tài sức riêng 
mình. Để ta đừng cậy dựa vào những phương tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn yếu kém, biết 
những phương tiện vật chất chỉ có giá trị tương đối, ta sẽ biết trông cậy vào sức mạnh của 
Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả. 

Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an đến từ thái độ quên 
mình, sống chan hoà với những người chung quanh. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, có 
cho đi, có nhận lãnh. Và nhất là, niềm bình an vì được làm con cái Chúa, luôn sống dưới ánh 
mắt yêu thương của Chúa. 

Như thế việc truyền giáo hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi người giáo dân. Mọi người đều 
có thể ý thức việc truyền giáo. Mọi người đều có thể cầu nguyện. Mọi người đều có thể trông 
cậy vào Thiên chúa. Và mọi người đều có khả năng cho đi, nhận lãnh, sống chan hoà với 
người khác 

Như thế mọi người, từ người già tới em bé, từ người bình dân ít học đến những bậc trí thức tài 
cao học rộng, từ người khoẻ mạnh đến những người đau yếu bệnh tật, tất cả đều có thể làm 
việc truyền giáo theo ý Chúa muốn. 

Hôm nay, Chúa đang than thở với mọi người chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. 
Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con 
đi”. 

CHÚA NHẬT XIV TN  
ĐÁP CA:      Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức Ki-tô ban tặng 
bình an, và ước chi lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

06.07. 19 Thứ Bảy 
07.07.19 Chúa Nhật XIV TN 
08.07.19 Thứ Hai,  
09.07.19 Thứ Ba,  
10.07.19 Thứ Tư,  
11.07.19 Thứ Năm, Thánh Bênêđictô Viện 
Phụ. Lễ nhớ 
12.07.19 Thứ Sáu,  
13.07. 19 Thứ Bảy 
14.07.19 Chúa Nhật XV TN 
 
LƯU Ý: DO CÁC CHA ĐI VẮNG NÊN 
SẼ KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ 
NGÀY THỨ 2, 3 & 4. THỨ 5 & 6 CÓ LỄ 
NHƯ THƯỜNG 7.00PM 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Phaolô Tương 
(3.20) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.20) Maria Vụ (4.20)  Michel Phú (4.20) Gioan Baotixita 
Phúc (5.20) Giuse Liêng (07.20) 

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 XIV TN 

Mới Qua đời:  

Mattha Nguyễn Thị Hoàn 
Nhân dịp lễ giỗ:  

30.6 Maria Hồi; giỗ 2 năm Phêrô;; 12.07 Giỗ 

100 ngày Giuse Liêng; Giỗ 100 ngày Maria 
Vụ; 10.7 giỗ 1 năm Maria Kính, Giỗ 6.7 Ma-

ria, Giỗ Phê-rô Quảng  

Đã qua đời:   

Đaminh Vững, Giuse Đẩu, Gioan Baotixita và 
Maria; An-rê Thâm, An-nê Mai, Giuse Mạnh, 

Anna Mầu, Malena, Phê-rô, Matthew Quang, 
Madalena Sửu, Phê-rô, Phê-rô Sum, Phê-rô 

Bồi, Phê-rô Thịnh, Phao-lô Kiểu, Gioan B. 
Thụy, Maria, Phê-rô và Anna, Phê-rô, Teresa, 
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 vì gia đình được bình an 

 Tạ ơn nhân ngày lễ bổn mạng Phêrô 

 Tạ ơn vì mới mua được nhà 

 Tạ ơn vì thi cử được tốt đẹp 

 Xin ơn chữa lành cho con gái bị viêm màng 
não và xin được bình an 

 Xin đi nghỉ được bình an 

 Xin ơn Chữa lành cho cháu 

 Xin bình an mạnh khỏe cho con gái và thai 
nhi 

 Xin bình an cho gia đình và xin ơn như ý 
nguyện; xin cho công việc được thuận lợi 

 
 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 

HAI CHA TUYÊN ÚY SẼ ĐI VẮNG 
TỪ NGÀY THỨ HAI 08.07.19 CHO 
ĐẾN THỨ NĂM 18.07.19 NÊN SẼ 
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ CÁC NGÀY 
THƯ 2, 3 & 4 TRONG HAI TUẦN. 
THỨ 5 & 6 CÓ LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ. 

THỨ BẢY 13.07.19 KHÔNG CÓ 
THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG 3.00PM 
NHƯ THƯỜNG LỆ, NHƯNG CÓ 
THÁNH LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO 
VÀO LÚC 4.15PM VÀ LỄ 7.00PM 
NHƯ THƯỜNG LỆ 

CHÚA NHẬT 14.07.19 CÓ HAI 
THÁNH LỄ 10.00AM & 5.00PM 

 

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 …………. 
Wishlist……….……………….. 
Thánh Tẩy……………………. 
 

$3,755.0 
$1,725.0 
$1,002.0 
$1,200.0 
$4,200.0 
$2,200.0 

$300.0 
 

  

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  


