CẢM TẠ
Thay mặt cộng đoàn và gia đình của cha cựu Tuyên Úy Bart Huỳnh San, xin được
cảm tạ sự yêu mến của tất cả quý vị đã đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện, và tiễn
đưa cha cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin Chúa ghi công và ân thưởng trên tất cả quý
Ông bà và Anh chị em khắp nơi xa gần. Đặc biệt xin cảm ơn đến Ban Thường Vụ
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, các ban ngành đoàn thể, xóm giáo và từng cá nhân
ở khắp nơi đã đóng góp công sức cho việc tổ chức Thánh Lễ Cầu Nguyện và An Táng
được thật trang nghiêm và sốt sắng. Một lần nữa xin Chúa trả công bội hậu trên quý
vị. Xin chân thành cảm tạ.
************

CATHOLIC MISSION - Reach out. Give life.
The Eden Gardens Children’s Home has been supporting the physical and spiritual
needs of children for nearly 50 years, allowing them the opportunity to dream big and
achieve their goals.
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 activities 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.
Today, in the midst of this Extraordinary Missionary Month celebration, you have the
opportunity to support the children at the Eden Gardens Children’s Home, and similar
projects around the world, by becoming a monthly giving partner. Your one-off gift
today is also very much appreciated and will make a great difference to those in need.

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

CHÚA NHẬT XXIX TN

ĐÁP CA:
Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê
phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a.

SUY NIỆM

Đây là một dụ ngôn dễ hiểu. Chúa Giêsu đưa ra hai tình cảnh trái ngược. Một bên là bà
goá nghèo khổ, bé nhỏ, không có tiếng nói trong xã hội. Một bên là ông quan toà bất
nhân, chẳng sợ trời mà cũng chẳng nể người. Thật là một hoàn cảnh tuyệt vọng cho
người phụ nữ không có tiếng nói. Nhưng nhờ kiên trì, bà đã đạt được ý nguyện. Chúa
kể dụ ngôn này với mục đích: dạy các môn đệ hãy noi gương bà goá, cầu nguyện luôn
không được nản chí. Bà goá nêu gương cầu nguyện cho ta ở 4 thái độ sau:

Thái độ khiêm nhường.

Thái độ phó thác.

Thái độ kiên trì.

Thái độ khao khát.
Chiêm ngắm tấm gương của bà goá, ta nhận thấy rất nhiều khi ta chưa cầu nguyện cho
đủ. Chưa thực hiện sự khiêm nhường nhận biết sự thực về mình. Chưa hoàn toàn phó
thác vận mệnh trong tay Chúa. Chưa biết kiên trì đủ. Và nhất là chưa tha thiết tới mức
ta tích cực làm hết sức mình cho nguyện ước đó. Hôm nay với bài học của Chúa, ta sẽ
biết cầu nguyện hơn. Khi biết cầu nguyện hơn, chắc chắn lời cầu nguyện của ta sẽ đẹp
lòng Chúa và đem lại nhiều lợi ích cho linh hồn ta hơn.

Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt

**********

REFLECTION
years ago, a man named Dalton suggested that the prayer
of petition should be put to the test. One-half of England,
he said, should pray for rain and then compare the rainfall
with the other half who did not pray for rain. He was not, in
fact, the first believer with a flair for experimentation. In
the Book of Judges, Gideon said to God, “If you really
mean to deliver Israel by my hand, as you have declared,
see now, I spread out a fleece. If there is dew only on the
fleece and all the ground is left dry, then I shall
know.” Gideon had the mind of a true experimenter. The following night he reversed
his experiment to test God a second time. He prayed, “Do not be angry with me if I
speak once again…. Let the fleece alone be dry and let there be dew on the ground all
around it” (Jgs 6:36-40). Prayer isn’t just a way of getting what we want, but some
people go to the opposite extreme of never asking God for anything (while having no
problem with the prayer of praise, thanks, and so on). If it makes sense to thank God
for something, it must make sense to ask God for it and to persevere in that prayer as
Jesus proposes in today’s Gospel (Bible Diary 2004).

20.10.19 National Day of Sorrow and Promise
As Catholic Religious of Australia, we are stirred by sorrow for the failings of the past.
We encounter the depth of pain endured within our midst.
WE promise to listen to and suppor t those who have been har med by abuse.
WE promise to act to pr event abuse, r espond with compassion and justice and put
the protection of children and the vulnerable at the heart of all our ministries.
WE promise to suppor t all those walking cour ageously with the abused and those
working fearlessly for the prevention of abuse.
WE promise to wor k tir elessly and humbly to build a cultur e in our Chur ch which
is loving and answerable to the wider community.
WE promise to par tner with those who have been abused, with gover nments, civil
agencies and society at large to continue to learn and work towards a safer, more respectful and accountable Church.
WE promise to be people of action, to embed pr evention and safeguar ding pr actices and governance reforms throughout our Church.
WE promise to r emember and to be for ever changed.

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

Mới Qua đời:
Cha cựu tuyên úy Bart Huỳnh San
Nhân dịp lễ giỗ:
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp;
1 năm Catarina, 15.10 Maria Mừng, 19.10
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.
Phê-rô Giỏi, 20.10 Phê-rô, 20.10 Vincent
 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ
10.00am, 12.30pm và 5.00pm
26.10 Giuse Long, Giuse Oanh.
 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các
Đã qua đời:
em TNTT
Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng,
B. Ngày Thường
Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh Anna Huệ,
 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am
Phanxicô Kim, Anna, Phê-rô, Phê-rô
 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm
Tiếng, Phê-rô Việt, Phê-rô Hải, Anna
 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể
Quê, Anna Hương, các linh hồn tiên nhân,
trước khi lễ lúc 6.00pm
các linh hồn không ai biết đến, các linh
 C. Bí Tích Hòa Giải: Tr ước và sau
hồn thai nhi, các linh hồn.
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn
Các ý cầu nguyện khác
trước.
 Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng và
sinh nhật
LỊCH PV TUẦN XXIX TN
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì con gái thi
đậu bằng lái xe
19.10. 19 Thứ Bảy,

20.10.19 Chúa Nhật XXIX TN, Chúa Xin sanh nở được bình an mạnh khỏe
 Xin được mau lành bệnh sau phẫu thuật
nhật thế giới truyền Giáo.
21.10.19 Thứ Hai,
22.10.19 Thứ Ba, Thánh Gioan Phaolô II  Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban
Giáo Hoàng. Bổn mạng Ban Truyền trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng
Thông Cộng Đoàn.
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp
23.10.19 Thứ Tư,
nhất và yêu thương.
24.10.19 Thứ Năm,
25.10.19 Thứ Sáu,
26.10. 19 Thứ Bảy,
27.10.19 Chúa Nhật XXX TN.
A. Cuối tuần
 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ

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) Phanxicô
Thặng (10.20)

THÔNG BÁO

TÌM NGƯỜI THÂN

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.
XE BUS ĐI DỰ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM 2.00pm Ngày 17.11.19
“Các ngài đã trở thành hạt lúa gieo vào lòng
đất, để mang lại hoa trái dồi dào”
Nhằm tạo điều kiện cho mọi người trong cộng
đoàn có thể tham dự lễ các thánh tử đạo Chúa
Nhật 17/11/2019, cộng đoàn sẽ mướn xe bus để
đưa rước anh chị em từ Trung Tâm Thánh Mẫu
La Vang đến nhà thờ chánh tòa Melbourne. Vé
đăng ký sẽ được phân phối từ Chúa Nhật tuần
này sau các thánh lễ ($15/vé người lớn, khách
còn được cung cấp nước uống cùng với “bữa
trưa chống đói”)
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BTT
Chúc mừng Ban Truyền Thông nhân ngày
mừng bổn mạng thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II. Xin thánh bổn mạng cầu bầu giúp
anh chị em hăng say phục vụ Chúa và cộng
đoàn trong vui tươi.

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
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: ……………..
Thức Ăn XDTT………..
Dấng cúng XDTT………...

$4,010.0
$1,769.0
$1,046.0
$1,000.0
$1,000.0

