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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. 
 

 

TIN BUỒN 
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, cộng đoàn công giáo thánh Tôma Thiện 

Keysborough vô cùng thương tiếc: 

Lm. Bart. Huỳnh San - cha cựu tuyên úy cộng đoàn 

Đã được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Ngài vào lúc 12.45pm, Thứ Năm 10.10.19 
tại nhà hữu dưỡng TGP Melbourne. Hưởng thọ 71 tuổi. 

Chương Trình Tang Lễ: 

19.00 Thứ Năm 17.10.19 Thánh Lễ Cầu Nguyện và Phát tang tại TRUNG TÂM 
THÁNH MẪU LA VANG, KEYSBOROUGH VIC 3173 

10.30 Thứ Sáu 18.10.19 Thánh Lễ An Táng tại TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA 
VANG, KEYSBOROUGH VIC 3173 

Theo ý nguyện của Cha trước khi qua đời, xin mọi người không đặt vòng hoa 
thăm viếng. 

THAY MẶT TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE, CHA TỔNG ĐẠI DIỆN 
VIẾT NHƯ SAU: 

“Father Bart served the Church and the refugee Vietnamese community in a very 
positive and pastorally enriching manner. He was determined and skilful in assisting 
refugees to settle well and make a good life in their new home. Father Bart and oth-
ers like him have been instrumental in paving the way for the magnificent contribu-
tion of the Vietnamese community to the life of the church and the broader Australi-
an community. The Archdiocese is most grateful for the untiring service to the 
Church of Melbourne of this fine, determined and faith filled man.” 

‘May he rest in peace and rise in glory’ 
 
Father Joe Caddy AM 
VICAR GENERAL 

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 
Truyện ông Naaman, vị chỉ huy của người Aram mắc bệnh phong và được Thiên Chúa 
chữa lành trong bài đọc thứ nhất gợi cho chúng ta vài tâm tình suy niệm: 

Từ bỏ: Ông Naaman, là một vị chỉ huy 
lẫy lừng trong quân đội, với cương vị 
của ông, ông chỉ biết truyền lệnh và điều 
khiển người khác. Thế nhưng, ông đã 
nghe lời hướng dẫn của một người đầy 
tớ của dân Israel để tìm đến ngôn sứ Eli-
sha. Ông đã từ bỏ cái tôi và niềm kiêu 
hãnh của mình để theo sự hướng dẫn của 
ông Elisha và tắm bảy lần trong sông 
Jordan. Kết quả, ông đã được chữa khỏi 
bệnh. Dù ông Naaman nghe theo sự 
hướng dẫn của người đầy tớ Israel và 
ông Elisha chỉ vì ông muốn được khỏi      
 bệnh, nhưng quả nhiên điều này không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Suy gẫm 
về cuộc đời của mình, tôi tin rằng Thiên Chúa đã và đang dẫn đưa tôi qua sự hướng 
dẫn của Giáo hội hoặc những người xung quanh tôi. 

Phó thác: Ông Naaman đã nghe ông Elisha dìm mình trong dòng sông Jordan. Đối với 
ông Naaman, con sông Jordan hoan toàn xa lạ và nhỏ bé, không tốt và quen thuộc như 
sông Anbana và Phapar thuộc quê hương xứ sở ông. Chúng ta đôi khi cũng ở trong 
hoàn cảnh tương tự như vậy. Chúng ta phải từ bỏ những gì là quen thuộc, gần gũi, 
thoải mái, ý riêng để rồi mạo hiểm đặt mạng sống ta và cuộc đời ta vào bàn tay quan 
phòng của Thiên Chúa. 

Biến đổi: Sau khi tắm trong dòng sông Jordan “da thịt ông lại trở nên như da thịt một 
trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.” Ông Naaman không chỉ được chữa lành, thanh tẩy về thân 
xác nhưng  ngay cả đức tin của ông cũng được biến đổi hoàn toàn. Ông đã tuyên xưng 
“Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Israel.” 
Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa được 
thể hiện qua những biến cố xảy ra trong cuộc đời ta. Và sau những biến cố ấy đức tin 
của ta trở nên mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn. 

Tình yêu và ơn cứu độ: Đây là ơn ban của Thiên Chúa mang tính phổ quát, không bị 
giới hạn trong không gian, thời gian hay trong màu gia sắc tộc. Tình yêu-ơn cứu độ 
này được ban vô điều kiện cho tất cả.  

CHÚA NHẬT XXVIII TN  
ĐÁP CA:   Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều 
Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Ha-lê-lui-a.          



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

12.10. 19 Thứ Bảy,  
13.10.19 Chúa Nhật XXVIII TN,  
14.10.19 Thứ Hai,  
15.10.19 Thứ Ba, Thánh Têrêsa Giêsu, 
Trinh Nữ Tiến Sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ 
16.10.19 Thứ Tư, Thánh Giêrađô DCCT 
17.10.19 Thứ Năm, Thánh Ignatiô, Giám 
mục tử đạo. Lễ nhớ 
18.10.19 Thứ Sáu, Thánh Luca, Tác Giả 
Sách Tin Mừng. Lễ Kính 
19.10. 19 Thứ Bảy,  
20.10.19 Chúa Nhật XXIX TN, Chúa 
nhật thế giới truyền Giáo. Riêng Giáo 
Hội Úc Châu sẽ cử hành ngày sám hối 
và xin lỗi về những lỗi lầm mà Giáo hội 
này đã làm ảnh hưởng đến tất cả các 
nạn nhân vô tội. 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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 XXVIII TN 

Mới Qua đời:  

Cha cựu tuyên úy Bart Huỳnh San; Vinh 
Sơn Tuế 
Nhân dịp lễ giỗ:  
12.10 An-nê, 13.10 An-nê, giỗ 3 năm Te-
resa Nhi, 14.10 An-tôn, 7.10 An-tôn Bảo, 
Anna, Phanxicô Xavie Suối, Phao-lô 
Oanh. 19.10 Phê-rô Giỏi, 26.10 Giuse 
Long;  
Đã qua đời:   
Phêrô Tiếng; Phêrô Việt; Phêrô Hải; Anna 
Quê; Anna Hương; Gioan Baotixita Thụy, 
Maria Mừng, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh 
Đaminh Trung, An-tôn Bình, Maria Băng, 
Anna, Gioan B. Maria Chuộng, Phanxicô, 
Phanxicô Xavie, Phê-rô Danh, 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 vì những ơn lành đã được 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ vì gia đình được bình 

an, trong tuần qua 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật 92 của Mẹ và 

xin cho mẹ bình an mạnh khỏe 

 Xin ơn chữa lành sau phẫu thuật 

 Tạ ơn nhân ngày bổn mạng thánh Phan-

xicô 
 
 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 24, 25, 26… 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. 

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 ÁI 
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. 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

Xin lưu ý quý anh chị em đã đăng ký giáo 
lý hôn nhân khóa III tại trung tâm công 
giáo Vinh Sơn Liêm (85-95 mt alexander 
rd, flemington vic 3031). Thời gian học là 
9.00am Thứ bảy 19 và 26 tháng 10 năm 
2019. Vậy xin quý ACE đi học đầy đủ và 
đúng giờ. 

THÁNH TẨY TRẺ EM 11.00AM THỨ 
BẢY 19.10.2019. XIN QUÝ CHA ME 
NỘP ĐƠN TRƯỚC THỨ NĂM 17.10. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,205.0 
$1,546.0 

$824.0 
$1,100.0 
$1,000.0 

  

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 

TÌM NGƯỜI THÂN 
Anh LÊ QUỐC TIẾN 56 TUỔI, muốn tìm lại 
ba người con thất lạc của mình đã khoảng gần 
20 năm là: 

LÊ PHÚ ANH (1995); LÊ QUỐC TRUNG 
(1996); con gái út LÊ QUỐC ANH THƯ 
(1998) Vợ đã ly hôn là NGUYỄN HỮU 
XUÂN THƯƠNG. 

Liên lạc cuối cùng anh nhận được là thư của 
con trai Lê Quốc Trung viết cách đây khoảng 
18 năm và có địa chỉ nhà là: 284 Springvale 
Rd, Glen Waverley Vic 3150. Nhưng sau đó 
anh đã gửi nhiều thư hồi âm và dường như con 
anh không nhận được. 

Vậy, nếu ai biết hoặc là người thân của anh 
Tiến, xin liên lạc cha tuyên úy Trung Tâm. Để 
được biết thêm thông tin của anh. Chân thành 
cám ơn. 

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 


