
FATHER’S DAY 2019 
 

Fatherhood calls for many challenges and hardships, which every dad bears with pride and 

happiness. Your dad has been your first friend who has always been with you, no matter what. 
He is the one person who has bestowed you with unconditional love and care, without asking 

for anything in return. When it comes to the relationship you share with your father, there are 
absolutely no strings attached. He may not show, but he is always there for you, with his un-

wavering support and assistance. How often do you take out time to whisper a silent prayer to 
God for the health and happiness of this special person in your 

life? Most of you would prefer not to answer the above ques-
tion. This Father's Day, take it as an opportunity to seek bless-

ings for your father, with a special prayer of gratitude.  
God our Father, We give you thanks and praise for fathers 
young and old. 
We pray for young fathers, newly embracing their vocation; 
May they find courage and perseverance to balance work, fam-
ily and faith in joy and sacrifice. 
We pray for our own Fathers around the world whose children 
are lost or suffering; May they know that the God of compas-
sion walks with them in their  sor row. 
We pray for men who are not fathers but still mentor and guide 
us with fatherly love and advice. 
We remember fathers, grandfather, and great grandfathers who 
are no longer with us but who live forever in our memory and 
nourish us with their love. Amen 

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

NGÀY HỘI NGỘ TẠI CỘNG ĐOÀN DCCT KEW 
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự ngày hội ngộ với quý cha quý thầy thuộc học 
viện DCCT tại số 10 Majella Crt, Kew Australia. Đây là lần đầu tiên học viện DCCT tổ chức 

buổi hội ngộ, rất mong được đón tiếp quý ông bà và anh chị em. Đây là cơ hội đặc biệt, để nhà 
dòng tạo mối liên hệ với các bạn trẻ, hy vọng giúp các bạn biết nhiều hơn về  nhà dòng và như 

vậy có thêm sự liên hệ trong công việc và học tập.  
Địa điểm: Cộng Đoàn Kew (10 Majella Crt, Kew, Vic 3010) 

Ngày giờ: 05-10-2019, từ 10am - 4pm. (Xin xem Poster cho chương trình cụ thể). 
 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ THÁNH TÔMA THIỆN 

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 
Mời cộng đoàn thu xếp thời gian tham gia các công việc chuẩn bị về phần xác cũng như phần 

hồn cho ngày mừng Thánh bổn mạng cộng đoàn “TÔMA TRẦN VĂN THIỆN.” 

1. TĨNH TÂM: Cộng đoàn sẽ có tam nhật mừng Thánh bổn mạng vào lúc 7.00pm các 
ngày 18,19,20 tháng 9 do Cha Đông và Sr Nga hướng dẫn. Riêng tối Thứ Sáu 20.09 sẽ 
có chầu thánh thể tại nhà nguyện và sau đó thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót tại 

nhà thờ Balan. Rất mong cộng đoàn tham dự đông đủ trong những ngày đặc biệt này. 

2. Thánh lễ mừng bổn mạng sẽ vào lúc 11.00am Chúa Nhật 22.09.19. Sau thánh lễ chúng 
ta cùng vào tham quan nhà thờ đang xây dựng và ăn tiệc BBQ-Karaoke truyền thống. 
(Trong ngày truyền thống sẽ chỉ có một thánh lễ sáng 11.00 xin quý ông bà và anh chị 
em lưu ý) 

 

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 
Chủ đề chung của các bài đọc ngày hôm nay là sự cần 
thiết của đức khiêm tốn thật sự, một nhân đức dẫn ta tới 
sự quảng đại và chia sẻ với những người cần sự giúp đỡ. 
Những bài đọc này cảnh báo chúng ta phải chống trả lại 
tất cả những sự tự cao và ca ngợi công trạng của bản 
thân, và còn chỉ cho ta thấy khiêm tốn không chỉ như là 
một nhân đức mà khiêm tốn nghĩa là chuỗi dài những 
hành động cụ thể mở lòng, mở trí và rộng tay cho người 
nghèo, người cần sự giúp đỡ, người thiếu may mắn và 
những người bị loại ra bên lề xã hội. Đối với Chúa Giê-su, giúp đỡ những người nghèo 
khó các nhu cầu tối thiểu hằng ngày của họ là trách nhiệm của một người khiêm tốn và 
có lòng tin thực sự. 
Bài đọc thứ nhất được trích trong sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta 
khiêm tốn, thì chúng ta được Thiên Chúa yêu thích, và người khác cũng sẽ yêu thương 
chúng ta. 
Bài đọc thứ hai trích trong thư gửi tín hữu Do Thái, gợi cho chúng ta một lý do khác 
để sống khiêm tốn. Chúa Giê-su đã sống khiêm tốn, bởi vậy những môn đệ của Ngài 
cũng được mời gọi để sống khiêm tốn, cố gắng noi theo gương lòng nhân từ của Thầy 
chí thánh. Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giê-su đã hạ mình, đặc biệt 
trong sự khổ nạn và sự chết của Ngài để ban ơn cứu độ chúng ta, bởi vậy chúng ta phải 
nên giống Ngài, ngõ hầu chúng ta cũng được cùng đồng hưởng với Ngài trong sự phục 
sinh vinh hiển dành cho những người công chính. Thánh Phao-lô dường như muốn 
nhắn nhủ thêm rằng: Chúng ta phải noi theo gương khiêm nhường của Chúa trong 
tương quan với những người không may mắn trong xã hội chúng ta. 
Cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giải thích về các mối lợi của 
việc sống khiêm tốn và liên hệ những mối lợi này với một lối sống khôn ngoan thông 
thường trong việc tham dự yến tiệc. Chúa Giê-su kêu gọi khách mời tìm chỗ thấp thay 
vì tìm chỗ cao trọng và người chủ tiệc sẽ đưa khách lên chỗ họ đáng được. Lời của 
Chúa Giê-su dạy chúng ta về chỗ ngồi của khách dự tiệc cưới đưa chúng ta tới bài học 
phải quan tâm, chăm lo cho những người bị bỏ quên, bởi vì nếu chúng ta nhân hậu với 
những người cần sự giúp đỡ, chúng ta dám chắc rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho 
chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta hành động với tự mãn và ích kỷ, chúng ta chắc chắn 
rằng những việc làm ấy sẽ không sinh kết quả tốt đẹp nào.  
Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống khiêm tốn như con Chúa đã nêu gương cho chúng 
con. Amen 

CHÚA NHẬT XXII TN  
ĐÁP CA:   Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, 
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

31.08. 19 Thứ Bảy,  
01.09.19 Chúa Nhật XXII TN 
02.09.19 Thứ Hai,  
03.09.19 Thứ Ba, Gregôriô cả, giáo hoàng, 
tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ 
04.09.19 Thứ Tư,  
05.09.19 Thứ Năm,  
06.09.19 Thứ Sáu  
07.09. 19 Thứ Bảy,  
08.09.19 Chúa Nhật XXIII 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 XXII TN 

Mới Qua đời:  
 

Nhân dịp lễ giỗ:  
1.9 Giuse, Maria, Matthêu, Giỗ 27.8 Anna 
Đình, 28.9 Giuse Trọng, Đaminh Khang, 
14.10 Giuse Phương, 31.8 Maria, Maria.  

 
Đã qua đời:   

Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh Anna Avent, Giuse, Ma-
ria, Đaminh, Maria, Nicolas, Phê-rô Qui, 
Anna Nhi, các linh hồn không ai biết đến, 
các linh hồn thai nhi.  
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật 80 

 Tạ ơn vì đi đường được bình an 

 Tạ ơn vì những ơn lành đã nhận được 

 Cầu nguyện cho cha cựu tuyên úy 

Huỳnh San, xin Chúa luôn đồng hành 
với Ngài trong cơn đau bệnh 

 Xin ơn đi đường bình an 

 Xin ơn chữa lành và bình an cho gia 

đình 

 Xin ơn đức tin và cầu xin như ý 

 Cầu nguyện cho đất nước và đặc biệt là 

những người Việt Nam công giáo trong 
ngày mừng quốc khánh. 

 

 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 FATHER’S DAY 

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng và cảm tạ 
Chúa cho tất cả những người cha  của 
chúng con, trẻ cũng như già.  
Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho tất cả 
trong ngày chúng con nhớ ơn sinh thành 
của Cha. Xin cho quý ông bố luôn can đảm 
sống yêu thương, lo lắng cho gia đình, vợ 
con bằng tình thương bao la, quảng đại 
của Chúa là người CHA hoàn hảo của 
chúng con. Happy Fathers Day. 

 

TRI ÂN QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU 
TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE 

Trong tâm tình biết ơn “CHA” xin cộng 
đoàn rộng tay hưởng ứng lời mời gọi của 
tổng giáo phận trong việc đóng góp giúp 
QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU CỦA GIÁO 
PHẬN. Năm trước, chúng ta đã đóng góp 
$5,600.0 cho quỹ này. Vậy xin cộng đoàn 
tiếp tục việc làm thiết thực và ý nghĩa hàng 
năm của Tổng Giáo Phận. Xin quý ông bà 
và anh chị em nhận phong bì ở cuối nhà 
thờ, và đóng góp phần mình.  

 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. 
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 25, 30, 35… 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 08-09. 

HỌP HĐMV CỘNG ĐOÀN 04.09.19 

Kính mời quý ông bà anh chị em là trưởng, phó 
các xóm giáo và ban ngành đoàn thể tham dự 
buổi họp HĐMV tại nhà xứ vào lúc 7.00pm 
ngày 04.09.2019. Rất mong quý vị có mặt đông 
đủ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$3,915,.0 
$1,110.0 

$729.0 
$1,500.0 

$120.0 

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 

GIỚI TRẺ CN 08.09.19 
Lưu ý các bạn trẻ, chúng ta sẽ không có 
thánh lễ như thường lệ vào giờ sinh hoạt 
của tháng này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn 

bắt đầu vào 6.00pm tại chỗ cũ, tập hát và 
6.45pm chầu thánh thể. Rất mong các bạn 
tham dự và kêu gọi các bạn trẻ khác cùng 

tham gia. 

 
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

*. KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN LẦN III SẼ 
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÔNG 
GIÁO VINH SƠN LIÊM VÀO HAI NGÀY 
THỨ BẢY 19 VÀ 26 THÁNG 10 NĂM 
NAY. VẬY AI CÓ NHU CẦU LIÊN LẠC 
QUÝ CHA TUYÊN ÚY ĐỂ ĐĂNG KÝ 
HOẶC BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG 
CÔNG GIÁO VN TGP MELBOURNE. 
 
LƯU Ý CAR-PARK TRONG TUẦN  

Working 
 
ĐANG THI 
CÔNG 

 
 
 
Working 
 
ĐANG THI 
CÔNG 


