
 

THÁNG 11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời 
cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được thoát khỏi tội lỗi 
là một ý nghĩ lành thánh. Vì vậy, hợp với truyền thống quý báu của Giáo hội và tin 
vào mầu nhiệm các thánh thông công. Cộng đoàn xin cầu nguyện đặc biết cho những 
linh hồn có tên ở tường tưởng niệm, những linh hồn ân nhân, thân nhân và những linh 
hồn có tên như sau: 
 
TUẦN THỨ IV: 
 Anna, Bart San, Đaminh Đính, Maria Hoa, Giuse Hữu, Phê-rô Nhật, 
Anna Chính, Maria Chung, Maria Quý, Phao-lô, Trực, Đaminh 
Tăng, Đaminh Nguyệt, Anna Đính, Anna Sáu, Maria Đoan, Maria 
Chinh, Phê-rô Thiu, Giuse, Maria, Gioan Baotixita, Phanxicô X. 
Nguyễn Văn Hàm, Maria Phạm Thị Yễng, Phê-rô, Yne, Phê-rô 
Rong, Maria Nguyễn Thị Gương, Phê-rô Nguyễn Văn Sự, Maria 
Nguyễn Thị Tin, Maria Nguyễn Thị Vụ, Teresa Nguyễn Thị Vẽ, Phê
-rô Vũ Đức Vọng, Vincent Nguyễn Đức Nhân, , Phê-rô, Maria, Luca 
Nguyễn Văn Vịnh, Maria Triều, Maria Mạch, Maria Mai, Phê-rô, 
Maria, Phê-rô Đinh Văn Bình, Philip Trúc, Matta, An-tôn Ngộ, Ma-
ria Thọ, Maria Ký, Simon Thích, Anna Thu, Phao-lô Tống, Isave 
Lành, Phanxicô X. Phi Hùng, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, Têphanô, 
Anna, Vincent Justin Te, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn thai 
nhi, các linh hồn không ai biết đến, các linh hồn nơi luyện tội, các linh hồn  

MÙA VỌNG - GIÁNG SINH  
 

NOEL - TRANG TRÍ TRUNG TÂM 
Để tiếp tục truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Giáng Sinh tại Trung Tâm, xin tha thiết mời gọi các 
ban ngành đoàn thể và xóm giáo cộng tác trang trí Trung Tâm cho mùa Giáng Sinh năm nay. 
Rất mong các gia đình - dòng họ cũng đóng góp trang trí trong dịp đặc biệt này (xin liên hệ 
cha Tuyên úy hoặc BTV càng sớm càng tốt, để được chỗ dành riêng cho gia đình mình.) 
 
CHRISTMAS CAROL 07.12.2019 
Chương trình đêm nhạc giáng sinh “NGÔI LỜI GIÁNG THẾ III” năm nay được cộng đồng tổ 
chức và có sự góp mặt của nhiều ca đoàn trong cộng đồng công giáo Việt nam tại Melbourne, 
chắc chắn sẽ là đêm thánh ca Giáng Sinh đặc biệt, kính mời mọi người tham dự.  
SẼ CÓ GIAN HÀNG “FOOD LAVANG” DO QUÝ ANH CHỊ EM NHÓM GÂY QUỸ VÀ 
THIỆN NGUYỆN VIÊN PHỤC VỤ HẾT MÌNH TRONG ĐÊM NHẠC. RẤT MONG MỌI 
NGƯỜI ĐẾN SỚM ĐỂ THƯỞNG THỨC THỰC PHẨM, THÁNH CA VÀ VUI CHƠI. Xin 
kính mời. 
 
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 
Chương trình tĩnh tâm năm nay sẽ do cha  Antôn Nguyễn Ngọc Dũng SBD hướng dẫn. 
Chương trình bắt đầu vào lúc 7.00pm các ngày Thứ năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy 19-21/12/2019 
GIAO HÒA 
Tại Trung Tâm, thứ Sáu 13/12 lúc 7.00pm nghi thức giao hòa cho người lớn (bằng tiếng việt.) 
tiếp sau lúc 7.45pm nghi thức giao hòa cho giới trẻ. Sẽ được cử hành bằng tiếng anh và  là 
nghi thức hòa giải theo ghi thức hai.  
Tại St Joseph Springvale hòa giải lúc 7.00pm ngày Thứ Tư 18/12/16 (tiếng việt) 
 

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 

CN XXXIV TN - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 
ĐÁP CA:   Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc 
tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của 
năm phụng vụ 2019. Lễ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ 
TRỤ, là Chúa nhật cuối cùng của năm, Giáo hội mời gọi 
chúng ta nhìn ngắm gương mặt “Đức Vua” trên thập giá. 
Đây là một khái niệm hoàn toàn khác biệt về vua từ 
trước đến nay trong lịch sử nhân loại. Thật vậy, trong 
cuộc sống hôm nay, danh xưng “VUA” không còn mang 
nhiều ý nghĩa tích cực, vậy chúng ta hãy cẩn trọng, 
không để mình bị ảnh hưởng bởi cách hiểu của thời đại 
về danh xưng “VUA” của ngày lễ trọng đại này. 
VUA mà chúng ta mừng là một khái niệm hết sức lạ 
lùng mà Giáo hội muốn giới thiệu đến Kitô hữu thời nay 
và cả thế giới nói chung. Một vị “VUA VŨ TRỤ” trong 
chiều kích của ơn cứu độ. Một “ĐỨC VUA” ban phát 
lòng thương xót cứu độ ngay khi quanh ta dường như là 
bóng tối, đêm đen, hủy diệt và cả sự chết nữa. Với ơn 
thánh cứu độ, chúng ta không bao giờ đơn độc, vì giữa những thử thách gian nan, 
chúng ta có cây thánh giá, treo trên đó là con NGƯỜI, tay dang rộng trong yêu 
thương và tha thứ đón đợi ta. 
Đây là hình ảnh mà Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm để suy gẫm về tước hiệu 
VUA của Đức Giêsu. Thật vậy, Chúa Giêsu làm vua cho chúng ta nhớ rằng, Ngài đã 
đưa những thương tích của ta lên trời và trong nước Ngài có chỗ cho những vết 
thương của chúng ta, Ngài đã, đang và mai mãi cưu mang tất cả trong vinh quang của 
Người. Nhờ vậy, khi ta thét gào trong đau khổ, “Chúa ở đâu?” chúng ta có câu trả lời. 
Chúa đang trên thập giá, trong tấm thân bị nghiền nát, nhưng cánh tay vẫn dang rộng 
để ôm lấy chúng ta; Ngài vẫn âu yếm mời gọi tất cả cùng trèo lên cây thập giá với 
Ngài, từ đó chúng ta cùng Ngài nhìn thế giới với một góc nhìn mới.  
Trong thân phận của VUA TÌNH YÊU VÀ THƯƠNG XÓT, Chúa Giêsu của chúng 
ta chính là vị ngôn sứ vĩ đại, ngôn sứ duy nhất có khả năng vén mở bức màn để cho ta 
thấy gương mặt thật của Thiên Chúa. Nơi Ngài ơn cứu độ chứa chan và viên mãn cho 
tất cả nam phụ, lão ấu… 
Vậy trong ngày đại lễ này, xin cho chúng ta có được động lực để thưa cùng vị VUA 
NHÂN TỪ đang bị treo ở giữa đau khổ của chúng ta rằng: “Xin Ngài nhớ đến tôi 
trong nước của Ngài”. Xin Ngài ban cho chúng tôi sự bình an vì được nhận biết rằng, 
sự sống tràn đầy của THẬP GIÁ vẫn có đó giữa những tối tăm và sự chết. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

23.11. 19 Thứ Bảy,  
24.11.19 Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô 
Vua Vũ Trụ 
25.11.19 Thứ Hai, Các Thánh Tử Đạo VN, 
bổn mạng Hội Thánh VN. Lễ trọng 
26.11.19 Thứ Ba,  
27.11.19 Thứ Tư,  
28.11.19 Thứ Năm,  
29.11.19 Thứ Sáu,   
30.11.19 Thứ Bảy, Thánh Anrê Tông đồ. 
Lễ kính. 
01.12.19 Chúa Nhật I MV 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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) Giuse Quyền, Giuse Lơ, Giuse Bộ và Catarina Tưởng (11.20) 

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 34 TN 

Mới Qua đời:  

Giuse, Maria, Maria Anna Ngô Thị Cúc, 
Maria Nguyễn Ninh  

 
Nhân dịp lễ giỗ:  
100 ngày Agata Trang, 9 năm Đaminh, 
16.11 Phê-rô Đỗ Thành Long, 18.11 giỗ 
100 ngày Micae Đỗ, 23.11 Phao-lô và 

Maria, Giuse Nguyễn Hữu Nghĩa, Giuse, 
Maria, 30.11 Giuse Hồ Đắc Chương  
 
Đã qua đời:   
Các linh hồn xin cầu nguyện trong tháng 
11 đặc biệt những người có tên trong bản 
tin (trang cuối bản tin tuần IV)  

 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn vì những ơn lành đã nhận được. 

 Xin cho con được bình an 

 Xin ơn bình an cho gia đình 

 Xin ơn Chữa lành 

 Xin ơn biến đổi 
 

 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 
 

HOLIDAY NHÓM THỨC ĂN GÂY 
QUỸ  
Xin chân thành cảm ơn quý anh chị em 
trong nhóm bán thức ăn gây quỹ cho Trung 
Tâm. Xin Chúa ghi công và ân thưởng cho 
từng người và chúc quý ACE một kỳ nghỉ 
vui khỏe.  
Kể từ CN 24.11.19 nhóm bán thức ăn gây 
quỹ sẽ nghỉ hè, vì vậy, việc bán thức ăn 
hàng tuần sẽ do Phụ Huynh các em TNTT 
đảm trách. Số tiền bán thức ăn này sẽ được 
dùng làm quỹ cho TNTT trong năm học 
2020. Rất mong mọi người yêu thương ủng 
hộ. 
 
 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG  
Trường Việt Ngữ sẽ kết thúc năm học 2019 
với Thánh Lễ Tạ Ơn và Phát Thưởng lúc 
12.30pm ngày 01/12/2019. Xin mời quý 
phụ huynh của các em tham dự đông đủ. 
Ngày khai giảng năm học mới 2020 là 
Chúa Nhật 02/02/2017, giờ học sẽ bắt đầu 
từ 9:30am và kết thúc 12:00pm.  
 

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 27.11.2019 
Kính mời các đại diện phó xóm giáo, các 
ban ngành đoàn thể tham dự phiên họp hội 
đồng mục vụ tại phòng họp Trung Tâm lúc 
7.00pm ngày 27.11.2019. Xin quý anh chị 
em hiện diện đông đủ. 
 
CHƯƠNG TRÌNH BÁNH CHƯNG 
TẾT NGUYÊN ĐÁN 
Để đón mừng xuân Canh Tý, cộng đoàn sẽ 
tổ chức gói bánh chưng như thông lệ hằng 
năm. Đặc biệt, Chúa Nhật 24.11.2019 Lễ 
Chúa Kitô Vua, ban bánh chưng sẽ mời 
mọi người ăn thử bánh để mọi người góp ý 
kiến. Hy vọng, bánh chưng năm nay sẽ thật 
ngon. 
Xin cộng đoàn ủng hộ chương trình vui 
xuân đặc biệt này bằng cách: Đăng ký việc 
gói bánh; đăng ký mua bánh theo như các 
mẫu có sẵn ở cuối nhà thờ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$2,500.0 
$1,215.0 

$629.0 
$1,000.0 
$1,500.0 

 

  

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 

NHÀ THỜ MỚI 
ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VIỆC CỬ HÀNH 
THÁNH LỄ TRONG NHÀ THỜ MỚI 
ĐƯỢC TRANG NGHIÊM VÀ SỐT 
SẮNG, XIN MỜI QUÝ ÔBACE GHI 
DANH VÀO CÁC NHÓM: “THỪA TÁC 
VIÊN ĐỌC LỜI CHÚA & TRAO MÌNH 
THÁNH CHÚA và GIÚP LỄ”  ĐỂ 
ĐƯỢC TẬP LUYỆN VÀ CHIA PHIÊN 
PHỤC VỤ 

Vì việc phục vụ trong phụng vụ Thánh Lễ 
là hết sức quan trong nên khi đăng ký 
những công việc trên, ứng viên cần có 
những điều kiện sau: 

1. Phải có tinh thần trách nhiệm và cộng tác 
với cha Tuyên úy cùng những người trưởng 
nhóm để làm tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Phải có đủ điều kiện sức khỏe, đi đứng dễ 
dàng. (không quá 70 tuổi; riêng giúp lễ 
chiều cao 1,2m trở lên và không quá 25 
tuổi) 

3. Phải tham dự các giờ huấn luyện trong 
tháng 12 tới đây. 

DANH SÁCH GHI DANH Ở CUỐI 
NHÀ THỜ TỪ TUẦN NÀY CHO ĐẾN 
HẾT THÁNG 11. 
 
 


