
MÙA VỌNG 
Mùa vọng được cử hành trên ba phương diện: 
Quá khứ: là tưởng niệm và kính nhớ Đức Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể sinh ra tại Bê-
lem, bởi Đức Trinh Nữ Maria. 
Hiện tại: Chúa Kitô đang đến và lớn lên bằng ân sủng trong Hội thánh cũng như trong tâm 
hồn người Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi và cầu xin Chúa đến với ta trong đời 
sống thường nhật, cũng như chờ mong Ngài đến vào ngày quang lâm. 
Tương lai: Trông đợi Chúa sẽ ngự đến vinh quang vào thời sau hết. Lúc này Thiên Chúa sẽ 
tập họp tất cả con cái được tuyển chọn để đưa vào “Trời Mới Đất Mới” là Vương Quốc Vĩnh Cửu 
của Người. 
* Ngoài ra, Giáo hội còn kêu mời các Kitô hữu sống ý nghĩa Mùa vọng bằng những việc: 
Trông đợi và tích cực chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa Giáng lâm như người Do Thái xưa đã 
khao khát và trông đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa. 
Củng cố đời sống đức tin, đức cậy của ta đối với cuộc chiến thắng và trở lại vinh hiển của Chúa 
Kitô. 
Hân hoan mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Chúa Kitô; qua những ân sủng đó, Chúa Kitô 
tiếp tục chiếu toả sự hiện diện và sự sống của Người. 

CHƯƠNG TRÌNH 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) 

*********************** 
CHƯƠNG TRÌNH GÓI BÁNH CHƯNG CỘNG ĐOÀN 

Để tạo bầu khí mừng xuân Canh Tỵ, cộng đoàn có chương trình gói 
bánh chưng như sau: 

- Gói bánh chưng: thứ 7 ngày 11-1 và CN ngày 12-1-2020 bắt đầu 
lúc 8am. (Đt ll: 0430 517 167) 

- Ngày giao bánh: Thứ 4, 15.1 và thứ 5, 16.1.2020, từ 5pm-9pm. (Tt 
ll: 0403 233 478) 

Đây là công việc cần rất nhiều thiện nguyện viên, xin tha thiết kêu gọi 
ÔBACE tích cực tham gia ghi danh. 

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 I MÙA VỌNG  NĂM A 
ĐÁP CA:   Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương 
của Chúa. Ha-lê-lui-a. 

SUY NIỆM 
 

Vào một ngày của tháng 10 năm 1992, một số người Nam Hàn tụ tập ở các 
nhà thờ để chờ ngày tận thế đến vào lúc nửa đêm. Có người đã bán nhà và xin 
nghỉ việc, nhưng dĩ nhiên đó không phải là ngày tận thế. Kinh Thánh chẳng hề 
nói tận thế đến vào lúc nào. Ðức Giêsu cũng bảo là Ngài không biết (Mt 
24,36). Chính vì thế Kitô hữu không tin những lời đồn thổi, nhưng kiên tâm 
chờ đợi trong hy vọng. Ðây không phải là thứ nơm nớp chờ đợi, khoanh tay, 
nhưng là thứ chờ đợi bằng cách sống hết mình để chuẩn bị cho trái đất đón 
Chúa trở lại.  
Mùa vọng là thời gian đặc biệt để tập sống chờ đợi. Không phải chỉ là chờ 
mừng lễ Giáng sinh mà nhất là chờ đợi Chúa đến kết thúc dòng lịch sử. Ngày 
tận thế và ngày Chúa quang lâm là một. Ðó là một ngày đáng sợ, không phải 
vì những hiện tượng kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng vì là ngày Chúa đến phán 
xét kẻ sống người chết. Ngày đó còn là một ngày hội vui: ngày vui của Chúa 
Giêsu toàn thắng vinh quang, ngày vui của những người được cứu chuộc, ngày 
vui của cả vũ trụ vật chất được giải phóng. Tận thế là cánh cửa mở ra trời mới 
đất mới. Tất cả được đưa vào thế giới vĩnh cửu.  
Có lẽ chúng ta hôm nay mong chờ Chúa đến ít hơn các Kitô hữu thuở ban đầu. 
Chẳng ai thích nghĩ đến ngày tận thế. Tận thế bị coi là chuyện tương lai xa 
vời. Cuộc sống hiện tại có vô số mối lo âu và hy vọng: ăn uống, cưới vợ, lấy 
chồng, làm ruộng, xay bột. Thật ra, nghĩ đến ngày tận thế cũng cần như nghĩ 
đến cái chết của mình. Cái chết dạy người ta biết cách sống. Ngày tận thế dạy 
người ta biết cách xây dựng thế giới trên nền tảng vĩnh cửu, trên những giá trị 
trường tồn.  
Ðối với Kitô giáo, ngày tận thế không phải là ngày buồn, ngày của hủy diệt và 
tang tóc, nhưng là ngày của thân xác được sống lại, ngày khai sinh một thế 
giới mới không bị hận thù và chết chóc đe dọa. Ngày tận thế là ngày Chúa 
quang lâm. Chúng ta phải sẵn sàng ra đón Ngài. Sẵn sàng là cùng với Chúa 
xây dựng một trái đất đầy tình thương và công lý. Sẵn sàng là biến trái đất 
thành con đường dẫn tới Thiên đàng. Ngày Chúa quang lâm là một ngày bất 
ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ 
đối với những ai biết sẵn sàng chờ đợi. (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu,S.J) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

30.11.19 Thứ Bảy, Thánh Anrê Tông đồ. 
Lễ kính. 
01.12.19 Chúa Nhật I MV 
02.12.19 Thứ Hai,  
03.12.19 Thứ Ba, Thánh Phanxicô Xaviê, 
Lễ kính. 
04.12.19 Thứ Tư,  
05.12.19 Thứ Năm,  
06.12.19 Thứ Sáu,   
07.12.19 Thứ Bảy, Thánh Ambrôsiô, tiến 
sĩ hội thánh. Lễ nhớ. 
08.12.19 Chúa Nhật II MV 
 
* Lưu ý: 
 - Thứ Tư không có lễ 10am, nhưng 
có thánh lễ và chương trình Mục Vụ Gia 
Đình lúc 7pm 
 - Thứ Bảy không có thánh lễ 7pm 
 

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: CN I MV 

Mới Qua đời:  

Anna Lops, Phê-rô Hưng 

Nhân dịp lễ giỗ:  
2.12 Giuse Quyến, 30.11 Matta, Giuse 
Chương, Agata, Đaminh 

Đã qua đời:   
Giuse Cường, Maria, Maria Phức, Maria 

Vụ, Maria Yễng, Phanxicô X. Hàm, Phê-
rô Rong, Maria Gương, Teresa Vệ, 
Nguyễn T. Vụ, các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn không ai biết đến, các linh hồn, 
các linh hồn thai nhi. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa 44 năm hôn phối 
 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse 
 Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, 

Thánh Mary Mackillop đã cho gia đình 
được bình an.  

 Xin bình an cho gia đình  
 Xin ơn chữa lành 

 

 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 
 

TNTT BÁN THỨC ĂN GÂY QUỸ 
Kể từ CN 1.12.19 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.  
 

THIẾU NHI THÁNH THỂ 
TNTT Tôma Thiện sẽ kết thúc sinh hoạt 
CN 8.12.2019 và sinh hoạt trở lại ngày 
9.2.2020. Chúc các trưởng và thiếu nhi có 
những ngày nghỉ vui và bình an. 
 
GIỚI TRẺ TTTM-LV 
Giới trẻ TTTM-LV sẽ không sinh hoạt vào 
Chúa nhật đầu tháng 12 như thường lệ. 
Hẹn gặp các bạn vào Chúa nhật đầu tháng 
một, CN 5-1-2010. 
 
THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ 
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Dòng Chúa 
Cứu Thế hân hoan thông báo thánh lễ 
truyền chức phó tế cho các thầy: Linus 
Ngaba, Ivan Nanga, Mario Petyolus Tua, 
Aruna Jayan and Kasun Dananjaya: 
Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La vang, 
Thứ Bảy 14-12-2019, lúc 10am. Dko Đức 
Giám Mục Paul Bird CSsR. 
Kính mời cộng đoàn đến tham dự và hiệp ý 
cầu nguyện cho các thầy. 
 
MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
Kính mời cộng đoàn tham dự buổi học hỏi 
và chia sẻ MỤC VỤ GIA ĐÌNH lúc 7pm 
thứ Tư, ngày 04.12.2019. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,110.0 
$1,971.0 

$650.0 
$1,000.0 

$730.0 
$1000.0 

Sách Kinh thánh $100.0 

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 

XỔ SỐ ĐẶC BIỆT 
MỪNG KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ 
MỚI 22.2.2020, CHƯƠNG TRÌNH XỔ 
SỐ ĐẶC BIỆT TRÚNG XE HONDA 
2020 MANG BẢNG SỐ TTTM-LV. 
KÍNH MỜI CÁC ĐOÀN THỂ XÓM 
GIÁO CÙNG CỘNG TÁC BÁN VÉ VÀ 
CHÚC MỌI NGƯỜI MAY MẮN. 
 

******* 
CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG 

Để lòng bác ai của cộng đoàn được lan 
rộng đến hết mọi người, đặc biệt những 
người kém may mắn và nghèo khổ. Vậy 
trong mùa Con Chúa Giáng Trần, chúng ta 
có CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG ở phía 
hông nhà thờ, xin quý ông bà và anh chị 

em chia sẻ những đồ dùng, kẹo bánh… 
mỗi tuần, một số anh chị em thiện nguyện 
sẽ thu lại và gửi đến tận tay những người 
kém may mắn như món quà thân ai trong 
mùa Noel 2019. Xin cám ơn tất cả đã rộng 
lòng chia sẻ cho mùa Giáng sinh trước, rất 

mong quý vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn 
nữa. 


