
(Tiếp theo) Giáo huấn của Chúa cũng nhằm phê phán lối suy nghĩ mang tính “tự tôn” 
của khá nhiều người Do Thái đương thời, nhất là giới Pharisiêu và Luật sĩ. Họ coi 
trọng những chức danh, những tước hiệu cùng với trang phục bề ngoài và coi đó là 
những lý do để tự hào và coi thường người khác. Họ nghĩ mình thuộc về dân Chúa 
chọn, được ưu tuyển và có nhiều lợi thế, chắc chắn họ được Chúa yêu thương hơn. 
Những người đợi ở cửa phòng tiệc sau khi cửa đã đóng lại cố tìm cách trưng dẫn 
những bằng chứng cho thấy mối thân thiện của họ với ông chủ, nhưng ông  đã tuyên 
bố dứt khoát: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khỏi mắt ta, hỡi tất cả 
những quân làm điều bất chính”. Trong bối cảnh này, việc gợi lại những bữa ăn uống 
với ông chủ hay những kỷ niệm đẹp với ông chỉ là sự che đậy một lối sống bất nhân. 

Cuộc sống có một định hướng và một mục đích trong tương lai. Trong khi hưởng thụ 
cuộc sống hiện tại, chúng ta không quên mục đích và định hướng ấy, dù cuộc đời đau 
khổ hay hạnh phúc, dù cuộc sống ngắn hay dài. Ngôn sứ Isaia nói đến ngày mà muôn 
dân sẽ quy tụ để tôn vinh Thiên Chúa. Lúc đó, những người công chính sẽ được 
hưởng vinh quang và phần thưởng Chúa hứa ban cho người trung thành. Đó cũng là 
lúc mà Chúa Giêsu gọi là “từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. 
Tiếc thay, những người vẫn tự hào cho mình là “con dòng cháu giống” lại bị đuổi ra 
ngoài, nơi chỉ có khóc lóc nghiến răng, tức là chỉ có đau khổ và thù hận. 

Hãy sống thật trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Điều ưu tiên đối với người tín 
hữu là làm sao để sống tốt giữa một cuộc đời đầy biến động, “tâm bất biến giữa cuộc 
đời vạn biến”. Như đóa sen vươn lên giữa bùn lầy mà vẫn thanh tao và tỏa hương 
thơm ngát, chúng ta được mời gọi kiên trì và vững tin. Đó là mối ưu tư hàng đầu chi 
phối mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Ai chấp nhận đi qua cửa hẹp sẽ gặt 
được hoa trái là bình an và công chính, như Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta. 

 
 

CẢM ƠN & CHUẨN BỊ NĂM TÀI CHÁNH MỚI 

Quý ông bà và anh chị em quý mến, 

Trước hết, con đại diện cộng đoàn và thay lời cho ban thường vụ cảm ơn đến quý ông 
bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp tiền của và công 
sức cho việc xây dựng cộng đoàn trong nhiều năm qua. Đặc biệt trong năm tài chánh 
vừa qua, quý ông bà và anh chị em đã rộng tay đóng góp xây dựng nhà Chúa rất cụ 
thể qua bì thư dâng cúng của cộng đoàn. Xin Chúa ghi công và ân thưởng cho sự 
quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Ngài cũng chúc lành trên gia đình và 
bản thân tất cả quý vị theo lòng nhân ái vô biên của Ngài.  

Trong những tuần tới đây, chúng con xin được hoàn trả lại số tiền cộng đoàn đã mượn 
của quý ông bà và anh chị em hai năm trước đây. Vậy xin quý ông bà và anh chị em 
liên hệ hai cha tuyên úy để nhận lại tiền đã cho vay. Chúng con xin được hoàn trả tất 
cả, kể cả những ai cho mượn 3 năm. Chúng con mong sẽ hoàn tất việc trả nợ để tiện 
báo cáo tình hình tài chánh của cộng đoàn đến quý ông bà và anh chị em. 

Xin mời quý ông bà và anh chị em vui lòng nhận bì thư dâng cúng cho năm tài chánh 
mới 2019-2020, sau các thánh lễ Chúa Nhật từ tuần XX TN (18.08.2019). Nếu quý 
ông bà và anh chị em muốn thay đổi hay đăng ký đóng góp, xin vui lòng cho chúng 
con biết trước ngày này. 

 

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 
(TGM  Giuse Vũ Văn Thiên ) 

Người Việt chúng ta thường nói: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tác giả 
thư Do Thái lại khẳng định: “Chúa thương ai thì mới sửa dạy người ấy và có nhận ai 
làm con thì mới cho roi cho vọt”. Như thế, điểm gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và 
truyền thống Thánh Kinh ở quan niệm rằng, việc sửa dạy khiển trách là cần thiết để 
giúp con người trưởng thành. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Những khó khăn thất 
bại chúng ta gặp trên đường đời cũng giống như những bài học quý giá, nếu biết chân 
thành đón nhận sẽ giúp ta thành công trong tương lai. Như cây nho cần được cắt tỉa để 
có nhiều trái hơn, con người cũng cần được sửa dạy để nên hoàn thiện. Một văn sĩ 
người Pháp đã viết: “Con người không được giáo dục, như thú hoang được thả vào đô 
thị, gặp ai nó cắn người đó”. 

“Hãy vào qua cửa hẹp!”. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ai trong chúng ta cũng 
hiểu Chúa Giêsu muốn ám chỉ một cuộc sống có kỷ luật và tuân theo giáo huấn của 
Người. Thông thường, người ta học điều xấu thì rất nhanh và rất dễ, nhưng học điều 
tốt thì rất chậm và rất khó. “Cửa hẹp” mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là sự kiên 
nhẫn và chuyên tâm thực hiện Lời Chúa. Để thực thi Lời Chúa, chúng ta phải trải qua 
những cố gắng hy sinh. Như những vận động viên muốn đạt giải quán quân phải khổ 
chế tập luyện, những ai muốn nên thánh phải chấp nhận tuân giữ những kỷ luật khắt 
khe. Một lối sống giả tạo bề ngoài sẽ bị kết án là “đồ bất chính”. Giáo huấn Tin Mừng 
cần được thấm nhuần và trở nên nguồn động lực cho cuộc sống chúng ta, chứ không 
chỉ hời hợt bề ngoài. Chúa lên án những ai chỉ giữ Đạo bằng môi miệng, còn thực tế 
thì đủ mọi mưu mô tính toán và gian lận. 
Lời Chúa không chỉ bao gồm sự ngọt ngào, mà còn sự cay đắng; không chỉ có những 
lời khen ngợi mà còn những lời trách móc. Người có đức tin trưởng thành biết đón 
nhận cả sự ngọt ngào và cay đắng của Lời Chúa để tự ngẫm và sửa mình, nhờ đó nên 
hoàn thiện. 

“Cửa hẹp”, theo tác giả thư Do Thái, đó là sự kiên nhẫn trong thử thách. “Anh em hãy 
kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người 
con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?” Những gian khó mà 
chúng ta gặp phải trên đường đời, nếu được đón nhận bằng cái nhìn đức tin, sẽ được 
coi như sự sửa dạy của Chúa để chúng ta nên con người hoàn thiện. Mà nếu Chúa sửa 
dạy ai, là vì Ngài yêu thương người đó và muốn kéo người đó lên kẻo chìm sâu trong 
bùn lầy. (Tiế p theo xem trng cuố i) 

CHÚA NHẬT XXI TN  
ĐÁP CA:      Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 

Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.  Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

24.08.19 Thứ Bảy, Thánh Barthôlômêô 
Tông đồ. Lễ kính 
25.08.19 Chúa Nhật XXI TN 
26.08.19 Thứ Hai,  
27.08.19 Thứ Ba, Thánh Monica, Lễ Nhớ 
28.08.19 Thứ Tư, Thánh Agustin tiến sĩ 
hội thánh 
29.08.19 Thứ Năm, Thánh Gioan Tẩy giả 
bị trảm quyết. 
30.08.19 Thứ Sáu  
31.08. 19 Thứ Bảy,  
01.09.19 Chúa Nhật XXII TN 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Phaolô 
Hòa và Matta Lợi (6-20) Giuse Liêng, Micae Năm (07.20) Giuse Hùng Cường (8-20) 

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 XXI TN 

Mới Qua đời:  
Giuse Cẩm, ông cố Đaminh Vọng, Tô-ma, 

Vincent. 

Nhân dịp lễ giỗ:  
18.8 Giuse Kha, 25.8 Giuse Lai, 26.8 Lucia, 

27.8 Giuse Hịch, 30.8 An-tôn Long, 4.9 Giuse 
Dũng, Vincent Chung, Maria Mảnh, Giuse, 
Maria, Teresa Vy, Tô-ma.   
 
Đã qua đời:   
Anna Avent, Giuse Lai, Giuse, các linh hồn 
tiên nhân, các linh hồn thai nhi. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa nhân nhân lễ bổn mạng 
 Tạ ơn Chúa con gái sanh bình an 
 Tạ ơn Chúa nhân ngày nhớ ơn cha 
 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse 
 Tạ ơn vì được lãnh bí tích 
 Xin ơn chữa lành hồn xác. 
 Xin cho thai nhi được bình an 
 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 
ĐẠI HỘI XÓM GIÁO 31.08.2019 
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Đại hội xóm 
giáo lần I “Gia đình nguyện cầu, hạnh phúc bền 
lâu” chúng con xin mời quý ông bà và anh chị 
em tham dự ngày Đại Hội Xóm Giáo II. Năm 
nay có sự hiện diện và thuyết giảng của cha 
Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv. 
Chương trình bằt đầu lúc 12.30pm – 4.00pm 
vào ngày 31/08/2019. Sau thánh lễ có phần cầu 
nguyện cho các linh hồn thân nhân tại tường 
tưởng niệm. Rất mong sự hiện diện đông đủ 
của ÔBACE. 
THAM DỰ THÁNH LỄ SẮC TỘC 
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ các sắc 
tộc tại nhà thờ chánh tòa St Patrick. 
Chương trình thánh lễ như thông lệ hàng năm, 
rước kiệu và lần hạt lúc 2.00pm, thánh lễ 
3.00pm  
LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 

Khóa giáo lý dự tòng 2019-2020 sẽ được khai 
giảng vào tuần thứ nhất của tháng 9 nhằm ngày 
Thứ Bảy mùng 7 lúc 5.00pm. Kính mời quý 
anh chị em có ý định tìm hiểu đạo hoặc quý 
ông bà và anh chị em giới thiệu, quảng bá đến 
những người có nhu cầu. Xin đăng ký nơi hai 
cha tuyên úy. 
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TA’PINU 
TÂM TÌNH VỚI MẸ 11.am 31.08.2019 
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ nhân dịp 
sinh nhật Đức Mẹ tại trung tâm thánh mẫu 
Ta’pinu vào lúc 11.00am ngày 31.08.19 do linh 
mục Giuse Trần Ngọc Tân chủ tế. Nếu có nhu 
cầu đi xe bus xin liên hệ anh Nhậm Đt: 0449 
951 225. 
PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỀ HÔN PHỐI  

Như thông lệ, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 
Tổng Giáo Phận Melbourne sẽ xin phép lành 
hôn phối cho những ai mừng 15, 20, 25… năm 
hôn phối. Xin quý ông bà và anh chị em muốn 
được nhận phép lành Tòa Thánh xin vui lòng 
đăng ký với quý anh chị trong ban thường vụ. 
Hạn chót là ngày Chúa Nhật 15-09. 

QUỸ BÁC ÁI CHO  CÁC CHA HƯU 
DƯỠNG TGP MELBOURNE. 

Theo truyền thống hàng năm vào dịp Father’s 
đây, GP Melbourne kêu gọi OBACE quảng đại 
ủng hộ cho việc gây quỹ cho các cha về hưu. 

Vậy xin cộng đoàn quảng đại ủng hộ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,915.0 
$1,838.0 

$741.0 
$13,200.0 

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 

WORKING 
MIỄN ĐI VÀO 

WORKING 
CẬN THẬN 
KHÔNG 
ĐẬU XE 

TĨNH TÂM CỘNG ĐOÀN 
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ truyền thống
-bổn mạng cộng đoàn năm nay, chúng ta sẽ có 
ba ngày tĩnh tâm vào các tối: 18, 19 và 20 

tháng 9 . Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian để 
đến tham dự đông đủ. 
 

HỘI NGỘ DÒNG CHÚA CỨU THẾ 

Để có cơ hội gặp gỡ ông bà anh chị em, đặc 
biệt các bạn trẻ  và đồng thời giới thiệu DCCT 

với cộng đoàn. Học viện DCCT Australia sẽ 
tổ một buổi hội ngộ. 

Địa điểm: Cộng Đoàn Kew (10 Majella Crt, 
Kew, Vic 3010) 
Ngày giờ: 05-10-2019, từ 10am - 4pm. 

Kính mời OBCE tham dự buổi hội này, nhằm 
xây dựng mối tương quan giữa cộng đoàn và 

các cha các thầy DCCT. Chương trình cụ thể , 
xin xem trên poster. 

 
 

 
 


