
 

CHƯƠNG TRÌNH  
GÓI BÁNH CHƯNG MỪNG XUÂN  

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: 0430 517 167) 

- Ngày giao bánh: Thứ 4, 15-1 và thứ 5, 16-1-2020, từ 5pm-
9pm. (Đt: 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. 

 

************* 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÁC NGÀY TẾT TRUYỀN 
THỐNG VIỆT NAM 

9.00pm Thánh Lễ Giao Thừa - Thứ Sáu 24/01/20 (có bắn pháo bông) 

 

Mùng 1 Tết: Cầu Bình An Năm Mới - Thứ Bảy 25/01/20  

3.00pm Hành Hương Cầu bình an cho năm mới 

7.00pm Lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An Năm Mới - cũng là lễ Vọng của Chúa Nhật III TN
- Sau lễ có đốt pháo  

Mùng 2 Tết: Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên - Chúa Nhật 26/01/20  

9.00am - Nếu thời tiết cho phép, thánh lễ tại tường tưởng niệm. Cầu nguyện cho ông 
bà tổ tiên  

5.00pm Lễ Chiều Chúa Nhật Trong nhà thờ.  

Mùng Ba Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm - thứ Hai 27/01/20 

11.00am, Mừng Quốc Khánh Úc, Cầu cho đất nước con người và công ăn việc làm. 
Cộng đoàn tổ chức tiệc chia tay cha Tuyển - Xin mỗi gia đình đem 1 dĩa thức ăn để 
cùng chia sẻ  

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 GIÁNG SINH 
ĐÁP CA: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức Ki-tô ban tặng 
bình an, và ước chi lời Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 
Lm. Jos Tạ duy Tuyền 

Nếu có một nơi bình yên nhất trên thế gian này, nơi đó sẽ chẳng phải đâu khác ngoài 
gia đình. Khi chúng ta còn bé thơ, gia đình là mái ấm bảo vệ, che chở, yêu thương và 
nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, tới khi trưởng thành, gia đình lại trở thành hậu phương, 
ủng hộ, cổ vũ, tiếp lửa cho chúng ta mạnh dạn và hăng hái bước vào đời. 

Hôm nay lễ Thánh Gia Thất là bổn mạng của các gia đình. Nơi đây cho ta những mẫu 
gương tuyệt vời của những thành viên trong gia đình. Các ngài luôn biết tuân phục 
thánh ý Thiên Chúa, luôn phó thác cậy trông vào Chúa. Gia đình đó có thánh Giuse 
đã vì Chúa mà đón nhận Maria về làm bạn mình, đã vì Chúa mà lận đận vượt trăm 
ngàn nguy khó để bảo vệ sự sống cho hài nhi và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Gia đình 
đó có Đức Maria, một người Mẹ của cầu nguyện và hy sinh. Mẹ đã phó thác hoàn 
toàn cho thiên ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ đã tận hiến đời mình như một nữ tỳ 
nhỏ bé để phụng sự Thiên Chúa. Gia đình đó còn có Chúa Giê-su, một người con 
hằng yêu mến cha mẹ, càng lớn càng khôn ngoan, hằng đẹp lòng Thiên Chúa và 
người ta. 

Và cho đến hôm nay, mỗi khi chúng ta thấy có những người cha, người mẹ biết sống 
tôn thờ Thiên Chúa là họ đang để cho Chúa canh tân, gìn giữ gia đình. Họ đang vui 
với phận mình trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Họ có thể nghèo khó 
nhưng tấm lòng họ lại thanh thoát, không gian 
tham của người. Họ có thể lam lũ, một nắng hai 
sương nhưng tấm lòng họ lại thanh cao như đóa 
sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Họ 
vì Chúa mà đón nhận nhau trong yêu thương 
tha thứ, không chỉ một lần mà trải rộng mọi 
ngày cho đến suốt cuộc đời. Họ là những gia 
đình thánh gia cho thời đại hôm nay. Họ vẫn 
tiếp tục nêu gương sáng trong bổn phận, trong 
đời sống thanh cao và giầu lòng quảng đại. 

Nguyện xin Thánh gia nâng đỡ các gia đình 
đang gặp những khó khăn thử thách. Xin cho 
các gia đình Công Giáo biết noi gương thánh 
gia để sống hy sinh cho nhau và cùng nhau xây 
dựng hạnh phúc gia đình. Trên hết mọi sự luôn 
có lòng tín thác vào Thiên Chúa quyền năng để 
sống theo thánh ý Ngài. Amen. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

28.12.19 Thứ Bảy, Các Thánh Anh Hài Tử 
Đạo. Lễ kính 
29.12.19 Chúa Nhật trong tuần Bát 
Nhật Giáng Sinh 
30.12.19 Thứ Hai,  
31.12.19 Thứ Ba, Giao thừa năm 2019 
01.01.20 Thứ Tư, Đức Mẹ là Mẹ Thiên 
Chúa. Lễ trọng và Đầu Năm Dương Lịch 
02.01.20 Thứ Năm,  
03.01.20 Thứ Sáu, 
05.01.20 Thứ Bảy,  
06.01.20 Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh 
Lễ Chúa Hiển Linh 
 
Lưu ý:  
Ngày 01.01 Đầu năm Dương Lịch Lễ Mẹ 
Thiên Chúa sẽ có Thánh lễ 10.00am và Lễ 
7.00pm cùng chương trình mục vụ gia 
đình như thường lệ. 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Vincent Trung (01.20) F.x Hữu (02.20) Giuse Peter Trần (02.20) Phaolô Tương (3.20) Phan-
xicô 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); Đaminh Ký (12.20) 

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 GS 

Mới qua đời: 
 
Nhân dịp lễ giỗ:  
21.12 Maria Nguyễn Thị Ninh, 24.12 Giỗ 1 
năm Lm Giuse Việt, 25.12 Giuse Cường, 
27.12 Joana Chúc, 29.12 giỗ 3 năm Maria 
Madalena Đinh Thị Thương, Maria Quyên;  
 
Đã qua đời:   
Giuse, Đaminh, Micae, Gioan B. Thụy, Ma-
ria Mừng, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, , các 
linh hồn tiên nhân, các linh hồn thai nhi, các 
linh hồn trong nơi luyện tội, các linh hồn  

 
Các ý cầu nguyện khác 

 

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những ơn lành 

đã nhận được 

Tạ ơn nhân lễ kỷ niệm 30 năm linh mục 

của đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long. 

Tạ ơn vì gia đình hạnh phúc và bình an 

Tạ ơn Chúa vì sinh được bình an và em 
Bé được mạnh khỏe 

Xin đi đường bình an 
 

 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 
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH 
TÔMA THIỆN XIN HIỆP Ý TẠ ƠN 
CHÚA VÀ HÂN HOAN CHÚC MỪNG 
ĐỨC GIÁM MỤC VINCNET NGUYỄN 
VĂN LONG, NHÂN DỊP MỪNG KỶ 
NIỆM 30 NĂM LINH MỤC. NGUYỆN 
XIN CHÚA TUÂN ĐỔ NHIỀU ƠN 
LÀNH ĐẶC BIỆT ĐỂ ĐỨC CHA 
LUÔN AN MẠNH CỘNG TÁC HĂNG 
SAY VÀO CÔNG VIỆC PHỤC VỤ 
CHÚA, PHỤC VỤ GIÁO HỘI VÀ XÃ 
HỘI.  
 
MỤC VỤ GIA ĐÌNH THƯ TƯ 01.01.20 
Tết dương lịch năm nay nhằm ngày Thứ 
Tư, xin mời quý ÔBACE tham dự thánh lễ 
tân niên tạ ơn Chúa và đồng thời là lễ Mẹ 
Thiên Chúa vào lúc 7.00pm. Sau thánh lễ 
là giờ học hỏi, chia sẻ về đời sống gia đình 
với cha Trọng Thiên SVD như thường lệ. 
Rất mong các gia đình tham dự đông đủ. 
 
SINH HOẠT GIỚI TRẺ CN 05.01.20 
Chúc mừng Giáng Sinh nhóm Giới Trẻ La 
Vang, chúc mọi người một mùa Giáng 
Sinh an lành và hạnh phúc. 

Vào ngày 05.01.20, nhóm sẽ có buổi sinh 
hoạt đầu năm sau lễ 5.00 giờ chiều. Nội 
dung sinh hoạt bao gồm: Hỏi thăm và chúc 
mừng nhau sau gần 02 tháng chưa sinh 
hoạt; Lắng nghe bài giảng ngắn về chủ đề 
"Ngôi Lời Giáng Thế"; Cùng nhau nhìn lại 
6 tháng vừa qua và thảo luận - đề xuất 
những chương trình mới, bổ ích hơn cho 
nhóm trong năm mới. Mời các bạn tham dự 
thật đông đủ. 

GÂY QUỸ TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO 
PHẬN - MELBOURNE OVERSEAS 
MISSION (MOM) 
Cám ơn quý ÔBACE đã rộng lòng đóng 
góp vào quỹ truyền giáo của địa phận. 
Tổng số tiền thu được là: $4,550.0 Xin 
Chúa chúc lành và ân thưởng cho quý vị. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Vâng cúng XDTT………... 
Vé xổ số……………………… 
Bánh chưng….……………… 
Thánh Tẩy và Đám cưới 

$4,405.0 
$2,706.0 
$1,219.0 

$500.0 
$880.0 

$1,800.0 
$750.0 

 

  

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. 


