
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.) 

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. (Đt 
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. 

Lưu ý: Khi đăng ký bánh chưng, xin quý ÔBACE điền đầy đủ chi 
tiết và giữ phần phiếu của mình để tiện trong việc nhận bánh. 
Nếu quý anh chị em nào đăng ký mà quên không ghi điện thoại hay cách liên lạc hoặc 
không giữ phần phiếu của mình, xin liên lạc với quý anh chị trong ban tổ chức càng 
sớm càng tốt. 

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 II MÙA VỌNG  NĂM A 
ĐÁP CA: Triều đại Người, đưa nở hoa công lý; và thái bình thịnh trị cho đến muôn đời. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng 
để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Ha-lê-lui-a.  

 
SUY NIỆM 

 
Tiếp tục chiếm ngắm và sũy gẫm tình yêu cứu độ, trong tuần thứ hai Mùa Vọng 
chúng ta được Giáo hội mời gọi lắng nghe tiếng kêu trong cô tịch của Gioan tiền hô: 
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 
Khi chúng ta suy gẫm về ơn cứu độ, hẳn chúng ta phải nhận ra điều này: Ơn cứu độ là 
quà tặng vô điều kiện của Thiên Chúa cho con người. Điều này thấy rõ trong bài đọc 
thứ nhất ngôn sứ Isaia nhấn mạnh, ngang qua NGƯỜI CON Thiên Chúa ban ơn cứu 
độ cho chúng ta. Tuy nhiên, việc thiên Chúa ban ơn cho chúng ta không điều kiện, 
không có nghĩa là chúng ta phải nhận lấy ơn của Ngài. Thiên Chúa ban, nhưng chúng 
ta có quyền đón nhận ơn hay từ khước. Vì vậy thái độ mở lòng đón nhận theo Gioan 
tiền hô là lãnh nhận phép rửa tỏ lòng sám hối và quay đầu về với Chúa. Trong tâm 
tình mở lòng đón ơn cứu độ quà tặng của Thiên Chúa, phụng vụ Giáo hội mời  gọi 
chúng ta thắp cây nến tình yêu trong Chúa nhật thứ II Mùa Vọng. Ánh lửa của HY 
VỌNG trong tuần thứ nhất, cùng với lửa mến TÌNH YÊU trong tuần thứ hai này sẽ 
đưa chúng ta đến cây nến hồng của NIỀM VUI trong tuần tới đây. Vậy mỗi người, 
mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau, làm cho gia đình mình đầy ắp 
tình yêu và niềm hy vọng ngõ hầu mở cửa nghinh đón 
Đức Vua Tình Yêu và cũng là Ơn Cứu độ cho chúng ta và 
toàn thế giới. 
 

********** 
 

LIVING WORDS 
On the one hand, salvation is God's doing, and we cannot 
earn His blessings. Today's first reading, from Isaiah, em-
phasizes that, through his Son, God does all the sav-
ing.  On the other hand, we must cooperate with God be-
cause He cannot force his bounty upon us. That is why 
John the Baptist in today’s Gospel summons us to play 
our essential part by leading lives of repentance, conversion and renewal, thus prepar-
ing the way for the Lord's second coming.  We start this process by preparing for the 
celebration of Christmas, the Lord’s first coming.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

07.12.19 Thứ Bảy, Thánh Ambrôsiô, tiến 
sĩ hội thánh. Lễ nhớ. 
08.12.19 Chúa Nhật II MV 
09.12.19 Thứ Hai, mừng trọng thể Mẹ Vô 
nhiễm nguyên tội. 
10.12.19 Thứ Ba,  
11.12.19 Thứ Tư,  
12.12.19 Thứ Năm,  
13.12.19 Thứ Sáu, Thánh Lucia trinh nữ, 
tử đạo. Lễ nhớ.   
14.12.19 Thứ Bảy, Thánh Gioan Thánh 
Giá, linh mục. Lễ nhớ 
15.12.19 Chúa Nhật III MV 
Lưu ý: Thứ sáu 13.12.19 hòa giải, sẽ 
không có chầu thánh thể và lễ tối 7.00pm 
như thường lệ. Có lễ 10.00am 
Kể từ Chúa nhật 15.12.19 sẽ không có 
thánh lễ Thiếu Nhi 12.30pm cho đến khi 
Thiếu nhi sinh hoạt trở lại. 

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 II MV 

Nhân dịp lễ giỗ:  
1.12 Annê, 5.12 Giuse Viễn , 7.12 Maria 
Minh, 9.12 Martin Quốc, giỗ 2 năm 
Giuse, Giuse Luận 
 
Đã qua đời:   
Maria Anna, Anna Điểm, Anna Vườn, 
Anna các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội 

Các ý cầu nguyện khác 

Tạ ơn Chúa vì đêm thánh ca giáng sinh 
thật vui và bình an 

Tạ ơn Chúa và Mẹ 

Tạ ơn vì những ơn lành đã được nhờ sự 
chuyển cầu của Mẹ Maria 

Xin cho các bạn trẻ công giáo đang 
tham dự đại hội giới trẻ Úc Châu tại 
thành phố Perth, được mọi sự lành bằng 
an. Xin cho các bạn thêm lòng tin, lòng 
mến và nhiệt thành làm chứng về Chúa 
cho thế giới hôm nay 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 
trên cộng đoàn. Đặc biệt việc xây dựng 
nhà thờ Thánh Mẫu La Vang đã được 
hoàn thành. Xin Chúa giúp chúng con 
tiếp tục xây dựng cộng đoàn trong hợp 
nhất và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 
 
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. 
 
THÁNH LỄ TRUYỂN 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. Do Đức 
Giám Mục Paul Bird CSsR. 
Kính mời cộng đoàn đến tham dự và hiệp ý 
cầu nguyện cho các thầy. 
 
GÂY QUỸ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO 
PHẬN - MELBOURNE OVERSEAS 
MISSION (MOM) 
Cùng với giáo phận chuẩn bị đón Chúa 
Đến, xin quý ông bà và anh chị em nhận 
phong bì của MOM tại cuối nhà thờ. 
Chúng ta sẽ gửi lại trong các thánh lễ cuối 
tuần của mùa vọng. 
 
LỊCH CÔNG GIÁO DÂN CHÚA ÚC 
CHÂU 2019 
Cộng đoàn xin tặng đến mỗi gia đình một 
quyển lịch Cộng Giáo Dân Chúa Úc Châu. 
Xin quý ông bà và anh chị em vui nhận. 
Lịch sẽ được phân phối trong các thánh lễ 
cuối tuần. 
 
XIN MỜI CÁC NHÓM THỪA TÁC 
VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA VÀ 
ĐỌC SÁCH TẬP NGHI THỨC TRONG 
NHÀ THỜ MỚI VÀO LÚC 4.30PM 
NGÀY 14.12.2019. RẤT MONG QUÝ VỊ 
ĐÃ GHI DANH HIỆN DIỆN ĐÔNG ĐỦ. 
SẼ CÓ THÊM MỘT BUỔI HUẤN 
LUYỆN NỮA, NẾU CÓ NHU CẦU. ĐẶC 
BIỆT CHO NHỮNG AI KHÔNG THỂ 
THAM DỰ LẦN NÀY 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
 

$3,800.0 
$1,720.0 

$844.0 
 

  

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 ái 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. 


