
 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ THÁNH TÔMA THIỆN 

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 

Mời ÔBACE 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. TAM NHẬT MỪNG THÁNH BỔN MẠNG 

 7.00pm Thứ Tư  18.09.2019 Thánh Lễ - Cha Đông thuyết giảng 
 7.00pm Thứ Năm 19.09.2019 Thánh Lễ - Sr Nga sẽ chia sẻ và cầu nguyện 
 7.00pm Thứ Sáu 20.09.2019 Chầu Thánh Thể tại Trung Tâm; thánh lễ kính 
 lòng Chúa Thương xót lúc 8.00pm tại nhà thờ Divine Mercy - Balan 
   

2. THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN 

 11.00am Chúa Nhật 22.09.19. Thánh Lễ 

 Tham quan nhà thờ mới 

 BBQ-Karaoke truyền thống. 
 

3. VUI TẾT TRUNG THU DO CÁC EM TNTT TỔ CHỨC GỒM NHIỀU TRÒ 
 CHƠI VÀ RƯỚC ĐÈN. BẮT ĐẦU TỪ 5.00PM CÙNG NGÀY 22.09.19. TẤT 
 CẢ CÁC BẠN THIẾU NHI THAM DỰ ĐỀU ĐƯỢC PHÁT ĐÈN FREE, XIN 
 MỜI 

 

*****REFLECTION***** 
The parable of the lost son is usually taken in isolation and rarely is heard in the full 
context of the three parables of the lost being found. We need all three to recognise 
the ridiculous nature of the celebration of the forgiving father’s actions. All three par-
ables display great folly. What shepherd would leave 99 of his sheep in the wilder-
ness to go in search of just one? Similarly what woman is going to reveal to her 
friends how poverty-stricken she really is by inviting them to rejoice with her at the 
finding of one lost drachma – the least valuable of coins. When we come to the father 
rejoicing at his son’s return, this too would have seemed a ridiculous folly. Because 
of his actions, the son completely shamed himself and his father. The father’s ex-
pected and justified response would have been to turn his back on his son and banish 
him forever. To welcome him back would have been unthinkable to Jesus’ audience. 
In an echo of God’s ridiculous and unbounded loving forgiveness, the father wel-
comes his son with open arms and reclaims him as his own.  

Today’s readings invite us to believe in a loving, patient, merciful, and forgiving 
God. The Good News Jesus preached was that God is our loving and forgiving Heav-
enly Father Who wants to save everyone through His Son, not a cruel, judging and 
punishing God. He is always in search of His lost and straying children, as Jesus ex-
plains in the three parables of today’s Gospel. The “Parable of the Lost and Found,” 
with three illustrations: the story of the lost sheep, the story of the lost coin and the 
story of the lost son. These parables remind us that we have a God Who welcomes 
sinners and forgives their sins whenever they return to Him with genuine contrition 
and resolution. The Hebrew term for repentance, teshuvá, means a return to God by a 
person who has already experienced God’s “goodness and compassion”  

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 

THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM VUI 
TGM Giuse Vũ Văn Thiên 

Trong quan niệm của nhiều người, cầu nguyện tôn vinh lòng lòng thương xót Chúa đi 
liền với xin ơn chữa lành, cho nên người ta đến cầu nguyện chỉ với mục đích được 
chữa khỏi bệnh tật, nhất là những bệnh nan y. Có người đã mất đức tin và bỏ cầu 
nguyện vì họ xin ơn chữa lành mà không được nhận lời. Thực ra, việc tôn kính lòng 
thương xót của Thiên Chúa không dùng lại ở những lời kinh, mà phải giúp cho con 
người thương xót tha nhân, tức là thực thi 
lòng thương xót trong cuộc sống hằng 
ngày. Nhận ra lòng thương xót của Chúa, 
mỗi chúng ta cũng phải có trái tim nhân 
hậu đối với đồng loại, để lòng thương xót 
như một dòng chảy yêu thương, đem an 
vui cho mọi người. 
Thánh Luca đã tổng hợp ba dụ ngôn về 
lòng thương xót của Thiên Chúa ở chương 
15. Mỗi dụ ngôn mang một sắc thái khác 
nhau, nhưng cả ba đều mang nội dung nói 
về tình thương bao la của Chúa. Trong ba 
dụ ngôn này, dưới ngòi bút của tác giả, 
Thiên Chúa rộng rãi bao dung đến mức “phung phí” lòng thương xót. Quả vậy, một 
con chiên lạc so với 99 con còn lại, một đồng bạc bị mất so với 9 đồng bạc vẫn còn 
thật chẳng đáng là bao, nhưng Chúa vẫn để ý tới và tìm cho bằng được. Khác với lối 
suy nghĩ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta sẵn sàng bỏ đi những điều nhỏ mọn, nhưng 
Chúa lại quan tâm đến từng chi tiết. 
… 

Thiên Chúa là Cha của người tốt cũng như của người xấu. Ngài xót thương và không 
giáng phạt dân Do Thái phản nghịch (Bài đọc I). Vòng tay của Ngài vừa giang rộng 
đón người con thứ, vừa choàng lên vai của người con cả để anh cảm nhận được lòng 
xót thương. Ngài không muốn loại trừ ai, bất kể người đó như thế nào. Nước mắt của 
người cha nhỏ xuống khi người con thứ ra đi. Dòng lệ ấy cũng tuôn chảy khi người 
con cả bất bao dung với em mình. Trước khi trở lại, Phaolô là người hăng say tìm giết 
các Kitô hữu. Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường đi Damas đã biến đổi cuộc đời của 
ông Phaolô là chứng nhân của lòng Chúa thương xót (Bài đọc II). Ước chi mỗi chúng 
ta cũng hãy trở nên chứng nhân của lòng Chúa thương xót, để rồi, “nơi đâu có cộng 
đoàn tín hữu, là ở nơi đó có thành trì của lòng xót thương” (Đức Thánh Cha Phan-
xicô).  

CHÚA NHẬT XXIV TN  
ĐÁP CA:       Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải 
với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

14.09. 19 Thứ Bảy, Suy Tôn Thánh Giá, 
Lễ Kính 
15.09.19 Chúa Nhật XXIV TN 
16.09.19 Thứ Hai, Thánh Cornêliô Giáo 
Hoàng Tử đạo và thánh Cyprianô, giám 
mục tử đạo. Lễ nhớ 
17.09.19 Thứ Ba,  
18.09.19 Thứ Tư,  
19.09.19 Thứ Năm,  
20.09.19 Thứ Sáu Thánh Anrê Kim Têgon 
& Phaolô Chong Hasang và các bạn tử 
đạo. Lễ nhớ 
21.09. 19 Thứ Bảy, Thánh Mathêô, tông 
đồ tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính 
22.09.19 Chúa Nhật XXV TN 
 

LƯU Ý: SẼ KHÔNG CÓ LỄ SÁNG 
10.00 NHƯ THƯỜNG LỆ. CHỈ CÓ LỄ 
7.00PM CHO CÁC NGÀY TRONG 
TUẦN. 

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 XXIV TN 

Mới Qua đời:  

Ông cố Giuse Nguyễn Ngọc Yên;  
cha Patrick Kearney DCCT 
Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 12 năm Maria Tâm, 15.9 Phê-rô Xãi, 
17.9 Anna, Phê-rô, An-rê Thân, 6.9 Giuse 
Khải, 8.9 An-rê 14.10 Giuse Phương,  
Đã qua đời:   
Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh Giuse, Maria M, Phao-lô 
Tiêu, Madalena Hồng, các linh hồn tiên 
nhân, các linh hồn không ai biết đến, các 
linh hồn thai nhi, các linh hồn   
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

qua sự giúp đỡ của các ân nhân cho 
công việc xây dựng cộng đoàn 

 Tạ ơn Chúa và Đức mẹ vì những ơn 

lành đã nhận được 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Xin ơn bình an 

 Xin đi đường được bình an 

 Xin ơn chữa lành và bình an trong đau 

bệnh 

 Xin cho các em TNTT đi cắm trại được 

vui vẻ và an toàn 
 

 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 

TRI ÂN QUÝ LINH MỤC VỀ HƯU 
TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE 

Cảm ơn quý ÔBACE đã đáp lời mời của 
giáo phận, tổng số tiền thu được là: 
$9,695.0 Nguyện xin Chúa trả công và ân 
thưởng cho quý ÔBACE. 

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG GHỈ 
HỌC KỲ III 

Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ Học Kỳ III từ 
Chúa nhật 22/09/2019 và bắt đầu sinh hoạt 
lại vào Chúa nhật 06/10/2019. Mong quý 
phụ huynh ghi nhớ để đưa đón con em 
mình đúng giờ. 
 

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 
đủ. Nếu quý ÔBACE 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. 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Tiền rượu…………………….. 
 

$3,535.0 
$1,533.0 

$670.0 
$,310.0 

 

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 

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. 

THÀNH VIÊN MỚI  

SAU MỘT THỜI GIAN TÌM KIẾM, HÔM 
NAY BAN GÂY QUỸ ĐÃ CÓ TRƯỞNG 
VÀ PHÓ BAN MỚI: 

CHỊ LUCIA NGUYỂN THỊ KIM TRANG 
TRƯỜNG BAN. CHỊ THÊRÊSA NGỌC 
ANH TRẦN & MARIA ĐỖ KHIẾT TRINH 
PHÓ BAN. XIN CHÚC MỪNG VÀ CÁM 
ƠN QUÝ CHỊ ĐÃ HY SINH NHẬN TRÁCH 
NHIỆM PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN. 


