
 

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***** 
 

Jesus tells us that trust is based on performance. If you have shown yourself to be re-
sponsible in small things, then you will be trusted with larger things. If you have 
shown yourself to be careless or dishonest, even in a small matter, you will not be 
trusted in a more important matter. 
Do these words ring true? How does your trust level – high or low – affect your rela-
tionships? 
When has your ‘track record’ with your parents or teachers come back to haunt you? 
When have you lost trust, and then lost an opportunity for something you wanted? 
When has your track record with your parents or teachers helped you? When have 
you proven yourself to be responsible so that you earned a privilege you wanted? 
Jesus warns us that we cannot be a slave to two masters – God and money. We must 
decide which is more important, and then live our life accordingly. 
Do you think that Jesus is implying that you can’t have any money? Or do you think 
Jesus is concerned only with an excess of money, a preoccupation with material 
things, and the greed that makes us jealous or dissatisfied with what we have? 
If Jesus were to rate teenagers based on excess of money, preoccupation with material 
things, and a tendency toward greed, jealousy, and dissatisfaction, how well would 
most teenagers do? How well would you do? 
Why is money such a problem? Why is greed so common? How do people learn to 
become so selfish? 

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 

Câu chuyện dụ ngôn “người quản lý bất lương” trong Tin Mừng thánh Luca hôm nay 
quả là một thách thức lớn cho chúng ta, những người nghe và suy gẫm. Tại sao Chúa 
Giê-su lại khen người quản lý bất lương đã hành xử hết sức khôn khéo, vì biết dùng 
tiền của chủ để mua lấy bạn bè và địa vị. Dụ ngôn này có còn hợp thời và đúng với thế 
hệ chúng ta, những người sống trong thế kỷ XXI này? 

Thiết nghĩ, nếu chỉ dừng dụ ngôn này ở thế giới vật chất, nơi người ta đo lường mọi sự 
bằng tiền bạc và những vật rờ chạm được, thì dụ ngôn này không có giá trị giáo dục 
cho bất kỳ thời đại nào. Tuy nhiên, nếu ta biết rằng thánh Luca không nói về thế giới 
vật chất mà thôi, nhưng dẫn đưa chúng ta về thực tại vĩnh hằng, thì dụ ngôn này là bài 
học rất quý báu. 

Thật vậy, mỗi người chúng ta dù giàu hay nghèo; thiên tài hay ngu dốt cũng chỉ là 
những người được Thiên Chúa cho quản lý những của cải vật chất và tài năng trong 
một thời gian nhất định. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta không thể sở hữu những thứ 
vật chất này mãi mãi, thì chúng ta có khôn ngoan không khi cố tìm kiếm và giữ nó  
như cứu cánh của cuộc đời mình? Chỉ khi nào chúng ta biết dùng của cải và ân sủng 
Thiên Chúa ban để tạo cho chúng ta những mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân, 
chúng ta sẽ là những người khôn ngoan. Có lẽ trong viễn cảnh này Thánh Luca kể lại 
Chúa đã khen người đầy tớ dùng của cải của chủ để mua bạn bè là khôn ngoan. Ước gì 
chúng ta luôn khôn như “rắn” và hiền lành tựa “bồ câu”, đặc biệt trong việc sử dụng 
tiền của và tài năng đời này. 

CHÚA NHẬT XXV TN  
ĐÁP CA:     Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất nhắc những ai nghèo túng.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên 
khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ha-lê-lui-a.  

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG 
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin chúc mừng lễ bổn mạng 
đến quý ông bà và anh chị em. Nguyện xin Thánh Tôma Trần 
Văn Thiện luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa 
Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn can đảm, kiên trung giữ vững 
đức tin như thánh bổn mạng đã nêu gương cho chúng ta. Xin 
người cũng cầu bầu cùng Chúa cho từng người, từng gia đình 
được hồn an xác mạnh và nhiệt tâm đóng góp công sức trong 
việc xây dựng nhà Chúa, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất yêu 
thương. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý cha 
tuyên úy tiền nhiệm, đặc biệt là cha Bartôlômêô Huỳnh San được 
bình an và ơn nâng đỡ trong đau bệnh. Chúng ta cầu nguyện cho 
tất cả những vị ân nhân đã đóng góp xây dựng cộng đoàn bằng vật chất cũng như tinh 
thần, xin Chúa ghi công và ân thưởng theo lòng thương xót của Ngài. Một lần nữa kính 
chúc toàn thể quý ÔBACE ngày lễ bổn mạng nhiều niềm vui và bình an. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

21.09. 19 Thứ Bảy, Thánh Mathêô, tông 
đồ tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính 
22.09.19 Chúa Nhật XXV TN 
23.09.19 Thứ Hai, Thánh Pio Pietrelcina, 
linh muc. Lễ nhớ. 
24.09.19 Thứ Ba,  
25.09.19 Thứ Tư,  
26.09.19 Thứ Năm,  
27.09.19 Thứ Sáu, Thánh Vinh Sơn Phao-
lô, linh mục. Lễ nhớ. 
28.09. 19 Thứ Bảy,  
29.09.19 Chúa Nhật XXVI TN 
 
Lưu ý: Sáng Thứ Hai 23.09 Lễ An Táng 
Giuse Nguyễn Văn Thơm lúc 10.00am. 
Các ngày khác trong tuần thánh lễ 
7.00pm 
 

 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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 XXV TN 

Mới Qua đời:  

Maria Bằng, Giuse Thơm, Anna Oanh 
Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 100 ngày Phêrô Nhàn, 17.9 Anna 
Cận, Phê-rô Hải, Giỗ Giêrênimô, Phan-
xicô, giỗ 2 năm Anna Huệ, Giuse Nhựt, 
Đaminh và Maria. 
Đã qua đời:   
Phê-rô Phát, Phê-rô Sơn, Giuse Trần, Tô-

ma Trung, Vincent Khương, 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    
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức mẹ vì những ơn 

lành đã nhận được 

 Tạ ơn Chúa vì đi xa về bình an 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhất 

 Xin đi đường được bình an 

 Xin ơn chữa lành và bình an trong đau 

bệnh 

 Xin học hành thi cử thành công 

 Xin cho anh trai Hoàng Vũ được bình 

an, mạnh khỏe và sớm được tự do sum 
họp cùng gia đình. 

 Xin ơn bình an trong gia đình 

 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 

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 tham dự chương 
trình đặc biệt này. 

 

THÁNH TẨY TRẺ EM THỨ BẢY 
11.00AM 28.09.19 

Xin quý ÔBACE muốn con em mình được 
thánh tẩy trong tháng chín nộp đơn nơi hai 
cha tuyên úy trễ nhất là Thứ Năm 26.09.19 

 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG & 
TNTT 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. 
 

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. 

 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Quỹ hưu trí.……………….. 
 

$3,865.0 
$1,385.0 

$726.0 
$90.0 

 

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 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 
 

GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA III SẼ 
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM 
CÔNG GIÁO VINH SƠN LIÊM (85-95 
Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031) 
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. 

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 & MA-
RIA ĐỖ KHIẾT TRINH PHÓ BAN. XIN 
CHÚC MỪNG VÀ CÁM ƠN QUÝ CHỊ 
ĐÃ HY SINH NHẬN TRÁCH NHIỆM 
PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN. 


