
 
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) 

 

*****REFLECTION***** 
For some weeks now Luke has been telling us about the cost of discipleship. As a 
commentary on what was happening in his community and a preparation for what 
was to come, today's gospel used the hyperbole of hatred to drive home the point. For 
the earliest Christians a choice for faith in Jesus could be this stark and dramatic: 
families split up and sometimes people who had loved each other turned their brother 
or sister, mother or father over to martyrdom.  
Building a tower takes a lot of planning, a lot of money and a lot of labour. So do oth-
er things! 
Have you ever had a dream about accomplishing something – a dream that had you 
planning, thinking and working in order to make it come true; a dream that you devot-
ed lots of time and energy to? What is that dream? Are you still working on it? Or 
have you abandoned it? 
Some young people throw themselves into a sport, a hobby, a talent or an interest. 
They become known for their accomplishments in that area. 
What young person of your age do you know to be a very talented dancer? musician? 
artist? athlete? debater? writer? 
How much energy and dedication do these people invest in developing their skill? 
Into what area do you put the most time, energy and enthusiasm? How successful or 
accomplished do you feel? 
How much time, energy and enthusiasm do you invest in your relationship with God? 
in your involvement with your parish? in your relationships with your family? How 
can you give more of yourself to these areas? 

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 
Trong những tuần vừa qua, Thánh Luca nói 
với chúng ta về cái giá phải trả của những 
người môn đệ theo Chúa Giêsu. Hôm nay Tin 
mừng thánh Luca dùng cách nói hoán dụ về 
“ghen ghét” để đưa chúng ta về điểm trọng 
yếu mà người tông đồ phải đối diện. Vì đối 
với những người tín hữu đầu tiên, việc chọn 
lựa tin vào Đức Giêsu và sống niềm tin, có 
thể sẽ dẫn họ đến những xung đột rất mạnh 
mẽ trong nội bộ gia đình thân thích. đôi khi 
chính cha mẹ, anh chị em lại bách hại nhau 
đến mức phải đổ máu tử đạo.  

Làm môn đệ, hay làm tông đồ của Chúa Giêsu đòi hỏi “từ bỏ” những gì thuộc về thế 
giới vật chất này và cả những gì là phi vật chất nữa. Có thể nói, có bốn điều kiện để 
được trở thành môn đệ thực thụ của Chúa Giêsu: 

1, Từ bỏ những dính bén với gia đình và đặt Chúa hơn các chọn lựa khác và trước cả 
những mối lợi cho bản thân. 

2, Phải cắt đứt với những ham muốn của cải mà hướng đến một đời sống tự tại hơn để 
có thể tự nguyện chia sẻ những ơn lành và vật chất của mình với người khác. 

3, Chấp nhận những hậu quả khó khăn của đời tông đồ, điều này bao gồm dâng lên 
Chúa những hy sinh hằng ngày để phục vụ người khác và ngay cả phải hy sinh mạng 
sống mình cho người khác. Chúng ta còn phải trung thành với trách nhiệm quản lý của 
chúng ta, trung thành với việc thờ phượng, trung thành với lối sống và giới tính của 
mình, trung thực trong công việc và nghĩa vụ với giáo hội và xã hội, chúng ta phải tỏ 
lòng thương cảm cho những người kém may mắn hơn chúng ta. 

4, Phải đặt mình trong mối tương quan của những quan hệ xã hội cụ thể, từ đó người 
môn đệ phải tính toán cặn kẽ trước khi quyết định phải làm thế nào, giống như hai câu 
chuyện dụ ngôn về người thợ xây tháp và nhà vua đi chiến đấu trong Tin mừng vậy. 

Lạy Chúa, chúng con muốn sống và làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban cho chúng 
con ơn can đảm, để mỗi người chúng con dám sống, dám nói điều Chúa muốn cho anh 
em mình. Xin cho chúng con được vượt qua những sợ hãi để làm chứng cho Tin Mừng, 
xin cũng ban cho chúng con ơn khôn ngoan để khi thi hành ý Chúa, chúng con không 
làm tổn thương đến những người anh chị em chúng con. Amen 

CHÚA NHẬT XXIII TN  
ĐÁP CA:    Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh 
chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-lui-a. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

07.09. 19 Thứ Bảy,  
08.09.19 Chúa Nhật XXIII TN 
09.09.19 Thứ Hai,  
10.09.19 Thứ Ba,  
11.09.19 Thứ Tư,  
12.09.19 Thứ Năm,  
13.09.19 Thứ Sáu Thánh Gioan Kim 
Khẩu, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ 
14.09. 19 Thứ Bảy, Suy Tôn Thánh Giá, 
Lễ Kính 
15.09.19 Chúa Nhật XXIV TN 
 
LƯU Ý: 
ĐỂ AN TOÀN TRONG VIỆC LÀM CHỖ 
ĐẬU XE, SẼ KHÔNG CÓ CÁC THÁNH 
LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ VÀO CÁC 
NGÀY TRONG TUẦN TỪ THỨ HAI 
ĐẾN THỨ SÁU. MONG QUÝ ÔNG BÀ 
VÀ ANH CHỊ EM THÔNG CẢM. 

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 XXIII TN 

Mới Qua đời:  

Đaminh Trung, Matta 
Nhân dịp lễ giỗ:  
18.9 Vincent, 27.9 Maria Mảnh, 1.9 
Madalena, 2.9 Giuse Báo, 4.9 Phê-rô, 7.9 
Giuse Chương, Phê-rô Tuấn, 8.9 Anna 
Tiên, giỗ 3 năm Maria, Phê-rô Cẩm, Cata-
rina Thoa  14.10 Giuse Phương,  
Đã qua đời:   
Giacôbê Quan, Giuse Viễn, Anna Vườn, 
Anna Điển, Baotixita Thụy, Maria Mừng, 
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh Anna, Maria, 
Phao-lô, Đaminh Vọng, Giuse Khẩn, 
Giuse, Maria, Phê-rô, Phanxicô, Phanxicô 
Xavie, Phê-rô, Anna, Tô-ma, Matta, Phê-
rô, Vincent, Augustin, Anna Avent, các 
linh hồn không ai biết đến, các linh hồn 
tiên nhân, các linh hồn thai nhi, các linh 
hồn nơi luyện tội, các linh hồn   
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức mẹ vì những ơn 

lành đã nhận được 

 Xin ơn nâng đỡ trong lúc đau bệnh 

 Xin bình an cho gia đình 

 Xin ơn chữa lành 

 Xin đi mổ được bình an 

 Xin đi đường được bằng an 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 

 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 
MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

Vì nhu cầu mục vụ các gia đình trong thời 
đại hôm nay là hết sức quan trọng và cần 
thiết. Sau khi đã bàn hỏi và được sự đồng ý 
giúp đỡ của cha Nguyễn Trọng Thiên 
SVD, kính mời các gia đình trong cộng 
đoàn tham gia chương trình mục MỤC VỤ 
GIA ĐÌNH, bắt đầu vào tối thứ Tư 
02.10.19. Mỗi thứ tư đầu tháng, chúng ta 
sẽ có thánh lễ lúc 7.00pm, sau đó là chia sẻ 
và học hỏi 30-60 phút. Hy vọng qua sinh 
hoạt này các gia đình có cơ hội để chia sẻ 
và học hỏi nhiều hơn nhờ vậy kiến tạo và 
gìn giữ gia đình được hạnh phúc. Rất mong 
các gia đình quan tâm ủng hộ cho chương 
trình đặc biệt này. 

BBQ-TIỆC MỪNG BỔN MẠNG 
TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐOÀN 

Để mừng ngày Bổn mạng và Truyền thống 
cộng đoàn, chúng ta sẽ có BBQ sau thánh 
lễ 11.00am ngày 22.09.19. Rất mong quý 
ông bà và anh chị em đến tham dự đông 
đảo. Nếu quý ÔBACE em muốn đóng góp 
cho bữa ăn này, xin liên hệ anh Phạm Hòa 
Hiền hoặc quý anh chị trong BTV. 

THỪA TÁC VIÊN ĐỌC LỜI CHÚA 
TĨNH TÂM & BỔN MẠNG 

Để chuẩn bị cho quý anh chị em TTVĐLC 
nhân ngày bổn mạng, kính mời quý anh chị 
em tham dự thánh lễ Thứ Sáu 27.09.19 lúc 
7.00pm sau đó có giờ chia sẻ tĩnh tâm và 
Thánh Lễ Bổn Mạng vào 7.00pm Thứ Bảy 
28.09.19 rất mong quý anh chị em tham dự 
đông đủ. 

CURSILO MỪNG BỔN MẠNG 

Thân mời quý anh chị em Curcillistas đến 
tham dự đại hội Ultreya mừng bổn mạng 
liên nhóm Thánh Tôma Thiện vào 7.00pm 
ngày thứ ba 17.09.19 tại Trung Tâm Thánh 
Mẫu La Vang. Xin quý anh chị sắp xếp 
tham dự. 

TRI ÂN QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU 
TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE 

Cộng đoàn tiếp tục nhận sự đóng góp của 
quý ÔBACE cho đến hết tuần này. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,685.0 
$1,657.0 

$693.0 
$,350.0 

 

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 6.30pm 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 


