
 

CATHOLIC MISSION - Reach out. Give life. 
Next weekend our community will be holding the annual Catholic Mission World Mission 
Appeal. This year we are invited to support the Eden Gardens Children’s Home in Nagaland, 
north-eastern India. The goal of Father Rajesh Lobo, who runs the home, is to give the chil-
dren opportunities to fulfil their dreams. 
The home currently provides 250 children from disadvantaged backgrounds with basic needs, 
such as food and water, education and a safe home, as well as faith formation through activi-
ties like daily Mass, praying the rosary and catechism. However, with challenges such as lack 
of water, the home urgently needs to update their infrastructure to continue providing practical 
and spiritual support to the children. 
As an act of mission for October 2019, Pope Francis has called an Extraordinary Missionary 
Month, you will be offered the opportunity to support this work – please come prepared to 
give generously. 
 

*****REFLECTION***** 
Jesus is telling the Apostles how small their faith actually is. If their faith were bigger – as big 
as the size of a tiny seed, for example – they could command trees to fly through the air and 
land in the sea! So obviously he must consider their faith to be very small indeed. 
How about your faith? Do you think it is large or small? Why? 
What influences affect your faith? Has any life experience of yours increased your faith? What 
happened? 
Has any life experience hurt your faith and caused you to have doubts about God? What hap-
pened? 
Not only does Jesus expect the Apostles to do great things with their faith, but to also see 
these miracles as ‘no big deal’ – as if they were to say: ‘It was nothing. We were just doing 
our job.’ 
Have you ever done anything that impressed someone else, yet you yourself didn’t think it 
was such a big deal? What was it that you did? 
Have you ever seen someone do something that impressed you, yet to that person it was no big 
deal? What did that person do? 
Do you believe that having more faith – in God, in yourself, in the power that comes from the 
Holy Spirit – could really cause miracles to occur? Why or why not? 

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 thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng 
đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. 

Các tín 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) 

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 
 

Sống đức tin là sống phục vụ. Trong 
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một câu 
chuyện bình dân trong chế độ xã hội phong 
kiến ở thời đại Ngài mà dạy chúng ta bài học 
phục vụ. Chế độ phong kiến là chế độ có chủ 
có tớ, có địa chủ và nông nô. Tớ phải hầu hạ 
chủ như là chuyện đương nhiên. Chủ không 
bao giờ mang ơn tớ, cũng là chuyện coi như 
đương nhiên. Nhưng Chúa Giêsu công bố một 
đạo lý Tin Mừng khác hẳn quan điểm phong 
kiến đó. Chính Ngài đã “đến không phải để được hầu hạ, nhưng để làm tôi tớ mọi 
người” (Mt 20,28), và Ngài đòi hỏi: “Ai lớn nhất trong anh em phải làm tôi tớ mọi 
người” (Mc 9,35). Tin Chúa, theo Chúa là đem cả cuộc đời mình hiến thân phục vụ 
anh em như một chuyện đương nhiên, không đòi hỏi được đền ơn, đáp nghĩa, được 
biểu dương hay khen thưởng. Tin Chúa, theo Chúa không để chi lo cho phận riêng 
mình cách ích kỷ, không chạy theo lợi lộc, không tìm thăng quan tiến chức, nhưng để 
phục vụ mọi người như lẽ sống đời mình. Thái độ phục vụ không kể công, không vụ 
lợi là một yếu tố quan trọng đối với đời sống cộng đồng Giáo Hội cũng như xã hội. Sự 
đòi hỏi người khác biết ơn và đền ơn, đó là hành động của ước muốn thống trị và là 
bước đầu đưa tới thống trị trên người khác. Muốn cho tương quan trong cộng đồng xã 
hội mãi mãi trong sáng là tương quan huynh đệ, Chúa Giêsu đã dạy cách phục vụ 
không vụ lợi, không kể công. Có làm được điều gì tốt lành thì đó là việc phải làm chứ 
chẳng có gì để mà vênh vang tự đắc, nghĩa là mình có quyền đòi Chúa hay mọi người 
biết ơn. Do đó, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người phải khiêm tốn tự nhận mình 
chỉ là “người tôi tớ tầm thường, vì đã làm việc bổn phận đấy thôi.” 

Nếu nhờ đức tin, mọi người đều lấy mình làm tôi tớ lẫn nhau thì chắc chắn 
đức tin ấy sẽ làm được những việc phi thường. Đó là phép lạ của đức tin có hành động. 
Và cũng chính hành động nầy sẽ kiểm tra chất lượng đức tin của chúng ta xem nó bằng 
bao nhiêu sánh với hạt cải bé nhỏ. Vì nếu chúng ta có được lòng tin nhỏ bé bằng hạt 
cải thôi, chúng ta có thể “chuyển núi dời non”, “bứng rừng trồng xuống biển” cũng 
được. Đức tin có một sức bật kỳ diệu như vậy. Nhà vật lý Archimède đã nói: “Nếu có 
thể tìm được một điểm tựa bên ngoài vũ trụ, thì với một đòn bẫy, người ta có thể nâng 
bổng cả vũ trụ lên”. Và văn hào Kierkegaard đã nói: “Điểm tựa ấy chính là đức tin”. 
Đức tin có cả một sức bật như vậy, nó có khả năng biến đổi cả xã hội, cả thế giới đầy 
những bất công, bạo lực, chia rẽ, chiến tranh nầy thành một vương quốc của tình yêu, 
thành một “Trời Mới Đất Mới” trong ngày Cánh Chung. (Sưu tầm) 

CHÚA NHẬT XXVII TN  
ĐÁP CA: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng    
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời 
đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.          



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

05.10. 19 Thứ Bảy,  
06.10.19 Chúa Nhật XXVII TN, có thể 
kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. 
07.10.19 Thứ Hai, Đức Mẹ Mân Côi. Lễ 
nhớ 
08.10.19 Thứ Ba,  
09.10.19 Thứ Tư,  
10.10.19 Thứ Năm,  
11.10.19 Thứ Sáu,  
12.10. 19 Thứ Bảy,  
13.10.19 Chúa Nhật XXVIII TN,  
 
LƯU Ý: THÁNH LỄ AN TÁNG CHỊ MARIA 
PHƯỢNG 10.00 SÁNG THỨ HAI 07.10.2019 

 

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 Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu 
và Gioan Phương (9-20)  

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 XXVII TN 

Mới Qua đời:  

Maria Phượng,  
Nhân dịp lễ giỗ:  
10.10 Maria Giàng, 13.10 Maria Thu, 19.10 

Phê-rô Giỏi, 5.10 Phê-rô Hiền, 6.10 Maria, 
Đaminh, Agustine Maria Đích, Đaminh, 
Đaminh, Maria, Giuse Hồ, Maria Chuộng, 

Phê-rô Phụng. Phêrô Danh, Phanxicô và 

Phanxicô Xaviê, 6.10 Anna Hồng; 26.10 

Giuse Long;  
Đã qua đời:   
Giuse, Matta, Antôn, Maria, Phêrô và Ma-

ria, Giêrênimô, Maria, Anna, Giuse, Giuse 
Viễn, Anna Vườn, Giuse Nhựt, Anna Điểm, 
Phanxico X. Cần, Phanxico X.aviê, Maria, 
Vincent, Phê-rô, Gioan Baotixita Thụy, Ma-
ria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh 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 vì những ơn lành đã được 

 Tạ ơn Chúa 31 năm linh mục 

 Tạ ơn nhân ngày lễ bổn mạng 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật và bổn mạng 

 Tạ ơn và xin bằng an 

 Cầu nguyện cho cha cựu tuyên úy Huỳnh 

San và gia đình được bình an mạnh khỏe. 

 Xin cho vượt qua khó khăn và xin bình an 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Xin ơn chữa lành sau phẫu thuật 

 

 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 

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 từ 
ngày 23, 24, 25… Để công việc được tiến 
hành thuận tiện,  xin quý anh chị em đăng 
ký tên, những ngày có thể giúp và địa chỉ 
liên lạc theo như giấy đăng ký cuối nhà 
thờ. Trưởng ban xây dựng sẽ liên lạc và 
bàn việc cụ thể hơn với quý anh chị. 
 

TNTT GHỈ HỌC KỲ III 

Vì các anh chị huynh Trưởng có công việc 
đặc biệt nên TNTT không có sinh hoạt vào  
Chúa nhật 06/10/2019 như đã thông báo. 
Vậy TNTT sẽ bắt đầu sinh hoạt vào CN 
13/10/2019 mong quý phụ huynh thông 
cảm cho sự thay đổi này và nhớ đưa đón 
con em mình đúng giờ. 
 

CATHOLIC MISSION 2019 
Để chuẩn bị cho ngày Thế Giới Truyền 
Giáo vào Chúa Nhật 20.10.19, kính xin 
quý ông bà và anh chị em nhận phong bì ở 
cuối nhà thờ để đóng góp phần chúng ta 
vào công việc truyền giáo của người công 
giáo trên khắp mọi nơi. Việc chia sẻ bác ai 
năm nay sẽ giúp quý cha Dòng Tên chăm 
lo cho một trường của người nghèo tại 
vùng quê Ấn độ. Hiện tại đang có khoảng 
250 học sinh đang được sinh hoạt và giúp 
đỡ tại đây. Rất mong quý cộng đoàn rộng 
lòng giúp đỡ. 
 
VÒNG TAY NHÂN AI 
Xin mời các ban ngành, đoàn thể và xóm 
giáo giúp bán vé tiệc và vé xổ số cho 
chương trình “Vòng Tay Nhân Ái” để giúp 
Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn 
Bản trong việc mục vụ của giáo phận Buôn 
Mê Thuột vào 15.11.19 tới đây. Xin xem 
thêm chi tiết tại poster. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,845.0 
$1,759.0 

$923.0 
$1,550.0 
200USD 

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. 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã 
đến tham dự ngày đầu tiên về mục vụ 
gia đình của cộng đoàn khá đông. Ước 
mong chương trình này sẽ tiếp tục được 
sự quan tâm của tất cả quý ông bà và 
anh chị em trong những lần tới. 

Tháng 11 MỤC VỤ GIA ĐÌNH, bắt đầu 
vào tối thứ Tư 05.11.19 lúc 7.00pm, sau 
đó là chia sẻ và học hỏi 30-60 phút. Xin 
quý ÔBACE ghi nhớ để thu xếp thời 
gian tham dự 


