TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi mân côi là một lối cầu nguyện theo
Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm
những lời yêu thương chân thành và đơn sơ
nhất: Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm
ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của
Chúa Giêsu và thì tầm những lời ca ngợi,
những câu nài xin với Đấng đã ban cho
chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tin hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân
Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan
trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi mân côi trong nhà thờ,
nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong
cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức,
hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục
đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn
trong những hoàn cảnh khác, thì được
hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg… Ấn
bản 1999 concession 17)

*****REFLECTION*****
This story has two characters, and only one of the characters has a name. Usually,
the main character of a story – the important one – is the one named, since being
known by a name signifies status. But in this story, it is the poor man who has a name
– Lazarus. The rich man remains nameless.
If the story ended when these two people died, what would you think of the status of
Lazarus and the status of the rich man? Who would have seemed the more significant character? Why?
In the afterlife the rich man knows Lazarus by name. Do you think this means he
might have known Lazarus by name while he was alive? If so, what kind of relationship do you think they had?
The rich man allowed Lazarus to remain by his gate. Would you feel comfortable with
a homeless, diseased man living in your backyard? Was the rich man more or less
tolerant and compassionate than you might be? How does that affect you?
We are a very wasteful society. Some have estimated that 50 percent or more of the
food at restaurants is thrown out. Lots of hungry, homeless people could be fed with
that amount of table scraps.
Do you ever waste food? Are you more likely to throw food out if you are alone or if
you are with your friends? What difference does it make, either way?
Are there any opportunities for you to serve the needs of the hungry, such as in a
food pantry or soup kitchen? What does your own church do for the poor and hungry?
Would you like to become involved in some way? Why or why not?
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CHÚA NHẬT XXVI TN

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
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.
ĐÁP CA:

SUY NIỆM

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Trong mấy Chúa nhật liên tiếp, Lời Chúa đều đề cập tới
tiền bạc, sự giàu có và thói tục ăn chơi phóng đãng.
Hôm nay, một lần nữa, Lời Chúa lại tiếp tục nói với
chúng ta về thái độ đối với của cải và sự quan tâm cần
có đối với người nghèo, qua nghĩa cử chia sẻ, cảm thông
và giúp đỡ.
…
Sống trong cuộc đời cần có tiền bạc và vật chất! ai cũng
cảm nhận được điều này. Liệu bài học rút ra từ Lời
Chúa có phải là một ảo tưởng? Khi đi rao giảng Tin
Mừng, Chúa Giêsu cũng nhận sự giúp đỡ của mọi người
thiện chí quảng đại. Chúa cũng dạy các môn đệ: vào nhà
nào, hãy ăn những thứ người ta dọn cho, vì thợ thì đáng được hưởng công. Như thế,
Chúa không hoàn toàn khinh chê vật chất bằng bất cứ giá nào. Theo ngữ cảnh, Chúa
nói dụ ngôn này trong chuỗi giáo huấn về cách sử dụng tiền bạc. Trước đó, Chúa khiển
trách những người Pharisiêu ham tiền bạc: “Các ông là những người làm ra bộ công
chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao
trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16, 14-15).
Như vậy, Chúa đã dùng hình ảnh anh phú hộ để phê phán những con người cụ thể, tức
là những người Pharisiêu lúc bấy giờ.
Giáo Hội Công giáo mang danh là Giáo Hội của người nghèo, nhưng Giáo Hội cũng
phải có của cải để điều hành Giáo Hội và giúp người nghèo. Người giàu vẫn có thể nên
thánh, nếu họ biết sử dụng của cải như một người quản lý khôn ngoan trung tín. Mẫu
mực của chúng ta là Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa giàu sang đã trở nên nghèo vì
chúng ta. Nhờ sự nghèo khó của Người mà chúng ta trở nên giàu sang trước mặt Thiên
Chúa. Vì vậy, trong khi nỗ lực để có cuộc sống vật chất ổn định, chúng ta phải gắng
nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và mến, sống nhẫn nại và hiền hoà. Đó
chính là sự giàu sang trước mặt Thiên Chúa và tha nhân, một sự giàu sang bền vững và
tồn tại mãi mãi.
Cổ nhân dạy: “Có đức thì mặc sức mà ăn”. Điều đó có nghĩa, khi người ta sống lương
thiện và có đạo đức thì công việc của họ sẽ thành đạt và hiệu quả. Những gì họ làm ra
sẽ vững bền và giúp họ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
“Người giàu có mà không khôn ngoan, thì cũng như bù nhìn mặc áo gấm” (Sưu tầm).
“Nghèo không là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu; hèn không đáng ghét, hèn
mà không có tài mới đáng ghét; già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng
than thở; chết không nên bi ai, chết mà vô bổ mới đáng bi ai” (Sưu tầm)

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
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: Tr ước và sau

thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn
trước.

LỊCH PV TUẦN XXVI TN
28.09. 19 Thứ Bảy,
29.09.19 Chúa Nhật XXVI TN
30.09.19 Thứ Hai, Thánh Giêrônimô linh
mục, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.
01.10.19 Thứ Ba, Thánh Têrêsa Hài Đồng
Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Lễ kính
02.10.19 Thứ Tư, các thiên thần hộ thủ. Lễ
nhớ/
03.10.19 Thứ Năm,
04.10.19 Thứ Sáu, Thánh Phanxicô Assisi . Lễ nhớ
05.10. 19 Thứ Bảy,
06.10.19 Chúa Nhật XXVII TN, có thể
kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới Qua đời:
Maria, Phanxicô Khang, Maria Phượng,
Maria Bằng.
Nhân dịp lễ giỗ:
1 năm Giuse Minh; bà Đỗ Thị Định; Isave,
Giuse Nhựt, Đaminh và Maria; Giuse
Trong, Đaminh Khang; 12.09 Phêrô; 13.09
Maria; 20.09 100 ngày Phêrô Nhàn, 23.09
Giacôbê Thanh; 24.09 1 năm Maria Liễu
27.09 Mađalêna, Phêrô; 06.10 Anna Hồng;
26.10 Giuse Long;
Đã qua đời:
Giuse và Maria; Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh Phanxicô Ân, Anna Hơn, Maria Dung, Maria
Yên, Phanxicô Hàm, Maria Yêu, Phêrô
Rong, Maria Gương, Maria Tin và Maria
Vụ các linh hồn tiên nhân nội ngoại, các
linh hồn không ai biết đến, các linh hồn thai
nhi, các linh hồn
Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn cho Sr. Đào, xin cho Sr được bình
phục và khỏe mạnh.
 Tạ ơn Chúa cho gia đình được định cư ở
Úc được 10 năm
 Tạ ơn cho con được rước Chúa lần đầu; tạ
ơn nhân sinh nhật 70 và lễ bổn mạng.
 Xin cho anh trai Quang Vũ được bình an,
mạnh khỏe và sớm được tự do sum họp
cùng gia đình.
 Xin ơn chữa lành; xin cho con gái đi holiday được bình an và anh trai mau trở về
với Chúa.
 Xin ơn bình an và 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.

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) Giuse, Maria và Gioan (9-20)

THÔNG BÁO
XIN CẢM ƠN ĐẾN BAN THƯỜNG VỤ,
CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ CÙNG
QUÝ VỊ ÂN NHÂN VÀ TẤT CẢ ÔNG
BÀ VÀ ANH CHỊ EM, ĐÃ CỘNG TÁC
TRONG NGÀY LỄ BỔN MẠNG
THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN.
XIN THÁNH NHÂN CHUYỂN CẦU VÀ
BAN NHIỀU ƠN LÀNH XUỐNG TRÊN
TỪNG NGƯỜI, TỪNG GIA ĐÌNH,
ĐOÀN THỂ VÀ CỘNG ĐOÀN CHÚNG
TA.
Trong ngày lệ bổn mạng cộng đoàn đã
nhận được $8,374.80 + $100usd. Xin Chúa
trả công cho quý vị.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN
TÊRÊSA VÀ NHÓM THỨA TÁC
VIÊN ĐỌC SÁCH LỜI CHÚA
Chúc mừng ca đoàn và các thừa tác viện
đọc lời Chúa nhân dịp mừng lễ thánh bổn
mạng. Nguyện xin qua lời chuyển cầu của
thánh Têrêsa và thánh Giêrônimô, Chúa sẽ
ban muôn ơn lành trên quý ông bà và anh
chị em. Để mỗi ngày quý ÔBACE càng
hăng say hơn nữa trong việc phục vụ Chúa
qua công việc hát lễ và đọc sách mỗi ngày.
XIN CỘNG TÁC TRONG VIỆC LÓT
GẠCH NHÀ THỜ.
Xin quý anh chị em có tay nghề về lót gạch
thu xếp thời gian để cùng cộng tác với ban
xây dựng làm nền nhà thờ. Công việc sẽ
bắt đầu trong tuần thứ ba của tháng 10
(ngày 20, 21, 22… tháng 10)
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.

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 3060 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.

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.

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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Curcillo mừng bổn mạng

$3,810.0
$3,567.0
$1,832.0
$500.0

