
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. 
 

********** 
REFLECTION 

Some people like just salt on their food 
and other people like only pepper. Like 
black and white, salt and pepper seem to 
be opposites. But some people like them 
both and use them together, as comple-
ments to each other’s flavour. The 
proud Pharisee and the humble sinner 
seem to be opposites, but they can also 
be seen as complements as well. 

The proud Pharisee was able to under-
stand the good things about himself. 
This gave him confidence to pray in thanksgiving for his blessings. 

It’s good to be thankful for blessings, but Jesus would probably say the proud 
Pharisee took it a bit too far. Why do you think so? 

The humble sinner was able to understand the flaws in himself. But still he had 
the confidence to pray for forgiveness and mercy. It’s good to be aware of all 
your flaws, but a person could take this a bit too far as well. 

Do you think Jesus wants us to focus only on our sinfulness, and to be ob-
sessed with being an unworthy, ‘second-class’ citizen? Why or why not? 

Is it possible to have a healthy pride in your talents, as well as a healthy humil-
ity in your place on earth as a servant of God? What would that look like? 
How would you know when you had achieved such a balance? 

By the way, which do you like better – salt or pepper? Or do you like them 
both? Do you see them as opposites or complements? black and white or 
shades of grey? (Liturgy help) 

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 

Khi Ðức Giêsu đưa ra kết luận: người thu thuế được nên công chính, còn người phar-
isêu thì không. Những người nghe Ngài hẳn đã ngỡ ngàng, chưng hửng. Ông pharisêu 
là mẫu mực trong việc giữ Luật. Những điều xấu xa tiêu cực, ông không làm. Những 
điều Luật đòi hỏi, ông còn làm hơn thế. Lời cầu nguyện của ông hết sức tự phát và 
chân thành, một lời nguyện mà nhiều người đạo đức thèm muốn. Tại sao Thiên Chúa 
lại không nhìn đến ông? Tại sao Thiên Chúa lại thương người thu thuế tội lỗi, dù anh 
ta nào đã hứa bỏ cái nghề tồi tệ đó. Nào đã chịu đền bù bao nhũng lạm mình gây ra?  

Tình thương của Thiên Chúa thì nghịch lý, nhưng không vô lý. Chúng ta cần nhìn ông 
pharisêu cầu nguyện. Ông đứng tách biệt với những người khác trong Ðền Thờ. Mắt 
ông vẫn thấy anh thu thuế đứng tuốt phía dưới. Chúng ta cần nghe lời ông cầu nguyện. 
Ông muốn dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn, nhưng tạ ơn lại trở thành so sánh mình 
với người khác, và đầy ú cái tôi tự mãn, tự hào: Tôi không như bao kẻ khác, tôi ăn 
chay, tôi nộp thuế...Cái tôi của ông thật tuyệt vời, hơn hẳn người khác. Cái tôi của ông 
quá ngon lành, bảo đảm, nên ông không cần xin Chúa thêm điều gì. Ông chỉ khoe 
Chúa những thành tích của ông, hay đúng hơn ông đang ngắm mình độc thoại. Ðời 
sống của ông pharisêu đầy đặn quá, tròn trịa quá đến nỗi Thiên Chúa trở nên thừa. 
Ngài chẳng tìm ra một kẽ hở nào để vào đời ông nên Ngài chịu đứng ngoài.  

Ngược lại anh thu thuế thì run rẩy xấu hổ, chẳng dám ngước nhìn Chúa, chẳng dám lại 
gần tha nhân. Anh thấy rõ các tội của mình, và thấy mình bị kẹt cứng, tự sức không 
sao tháo gỡ. Anh chỉ còn biết cậy dựa và phó thác cho Tình thương. Người thu thuế 
thật là con người tội lỗi, nhưng tội của anh đã trở nên một kẽ hở để Thiên Chúa có thể 
đi vào đời anh. Chính sự trống rỗng của anh đã thành khoảng trống cho Thiên Chúa. 
Tội lỗi hay công đức đều có thể làm ta khép lại hay mở ra. Ðiều quan trọng là thấy 
mình luôn luôn cần Chúa. Tiếc là ông pharisêu chưa nhận ra khuyết điểm của mình. 
Ông về nhà mà không biết mình chẳng được Chúa ưu ái. Ông về nhà mà vẫn khép kín 
tự mãn như lúc lên đền.  

Làm sao tôi có được sự trung tín của người pharisêu và sự khiêm hạ của người thu 
thuế? Làm sao tôi tận dụng mọi năng lực Chúa ban mà vẫn hoàn toàn phó thác cho 
Chúa định liệu? Ước gì đời tôi có nhiều kẽ hở để Chúa vào. 

CHÚA NHẬT XXX TN  
ĐÁP CA:      Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.   
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với 

Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a.          



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

26.10. 19 Thứ Bảy,  
27.10.19 Chúa Nhật XXX TN.  
28.10.19 Thứ Hai, Thánh Simon và Thánh 
Giuđa Tông đồ, lễ kính. 
29.10.19 Thứ Ba,  
30.10.19 Thứ Tư,  
31.10.19 Thứ Năm,  
01.11.19 Thứ Sáu, Lễ các Thánh Nam Nữ, 
lễ trọng 
02.11. 19 Thứ Bảy, cầu cho các tin hữu đã 
qua đời 
03.11.19 Chúa Nhật XXXI TN. 
 

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) 

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 XXX TN 

Mới Qua đời:  

 Đaminh 
Nhân dịp lễ giỗ:  
20.10 Đaminh, 26.10 Giuse Oai Minh, 
Teresa Diem, 31.10 Micae,  

Đã qua đời:   
Batôlômêô, Maria Ma, Micae, Maria Vui, 
Gioan Viễn, Maria Quy, Maria Vụ, Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu 
và Phêrô Thịnh Anna Huệ, các linh hồn 
chết trong tai nạn, các linh hồn hy sinh vì 

quê hương, 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 đã ban cho mổ được 
bình an và mau chóng bình phục. 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa 
ban trên gia đình chúng con. 

 Xin cho gia đình được bình an, cha 
mẹ mạnh khỏe 

 Xin cho con cháu ngoan ngoãn và 

chăm chỉ học hành 
 
 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 
ĐỔI NGÀY LÓT GẠCH NHÀ THỜ 

Trước tiên xin cáo lỗi đến cộng đoàn về việc 
thay đổi ngày lót gạch nhà thờ mới của Trung 
Tâm vì những lý do ngoài ý muốn.  

Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lót gạch từ thứ Tư 
ngày 30 tháng 10 và tiếp tục những ngày sau 
đó. Để công việc được tiến hành thuận tiện,  
xin quý anh chị em ghi danh, những ngày có 
thể giúp và số điện thoại liên lạc trên tờ ghi 
danh dưới cuối nhà thờ. Trưởng ban xây dựng 
sẽ liên lạc và bàn việc cụ thể hơn với quý anh 
chị. 

 
THÁNH LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT 

NAM 
Chương Trình: 
- Địa điểm: Nhà thờ Chánh Tòa TGPMB 
- Ngày giờ: CN ngày 17-11-2019 

 Xe bus khởi hành: 12:30; Rước kiệu: 
14:00; Thánh lễ: 15:00 

Nhằm tạo điều kiện cho OBACE đi tham dự lễ 
các Thánh Tử Đạo Việt nam, cộng đoàn sẽ 
mướn xe bus để đưa rước OBACE từ Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang đến nhà thờ chánh 
tòa Melbourne. Mời cộng đoàn mua vé. Vé xe 
bus đang được phân phối sau các thánh lễ Chúa 
Nhật ($15/vé người lớn, khách còn được cung 
cấp nước uống cùng với “bữa trưa chống đói”). 

 

THÁNH LỄ: CẦU CHO CÁC TÍN HỮU 
ĐÃ QUA ĐỜI 

Theo truyền thống hàng năm ngày 02-11, cộng 
đoàn chúng ta có thánh lễ trước tường tưởng 
niệm để cầu cho các tín hữu đã qua đời, đặc 
biệt cho những vị có tro cốt được lưu giữ nơi 
tường tưởng niệm của cộng đoàn. 

Chương Trình: 

18:30 Tập trung trước tường tưởng niệm 

19:00 Thánh lễ 

Lưu ý: Vì có nghi thức thắp nến tưởng nhớ 
người thân an vị tại tường tưởng niệm, Xin đại 
diện của các gi đình có người thân an vị nơi 
đây liên lạc với anh Hóa: 0401712757. 

 

 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,250.0 
$1,553.0 

$866.0 
$1,000.0 

$400.0 
$130.0 

  

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 

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. 
 

GIỚI TRẺ TT TM LA VANG  
Mời các bạn trẻ gần xa đến sinh hoạt và chia 
sẻ tháng 11: 
- Ngày: Chủ nhật 03-11-2019 
- Thánh lễ tại nhà thờ, lúc 5pm 
- Sinh hoạt và chia sẻ: 6:15pm tại phòng họp 
CĐ với đề tài: 

TIN XÁC NGÀY SAU SỐNG LẠI 

Mỗi tháng gặp nhau một lần là cơ hội để các 
bạn trẻ đến, vui chơi, gặp gỡ, chia sẻ và trau 
dồi đời sống đức tin. Rất hân hoan chào đón 
các bạn trong Đức Ki-tô Phục sinh. 

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 


