
 

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 II MÙA GIÁNG SINH 
ĐÁP CA:   Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên 
phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 
 

Ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông tìm đến gặp Hài 
Nhi Giêsu. Họ là những người khôn ngoan. Thấy 
ngôi sao lạ, họ đã đi tìm kiếm. Chúng ta có thể nói: 
Mọi người đều có thể nhìn thấy ngôi sao nhưng 
không phải mọi người đều hiểu được ý nghĩa. Muốn 
nhìn thấy sao, người ta phải ngước nhìn lên trời. 

 Ba nhà chiêm tinh không chỉ thấy ngôi sao lạ, 
mà còn thấy ẩn ý nơi ngôi sao. Họ nhìn thấu qua dấu 
chỉ để đi tìm về nguồn Chân Thiện Mỹ. Họ không 
quản ngại đường xá xa xôi cách trở, không ngại khó 
khăn và gian nan. Họ đã rời quê hương xứ sở để đi 
tìm theo dấu lạ. Họ đã dõi theo hướng sao lạ, trong 
lòng tràn đầy niềm hy vọng tìm về nguồn chân lý.   

 Đôi lúc lạc hướng, họ đã dừng lại hỏi thăm. Tìm hiểu qua những người am 
tường về dâu hiệu của ngôi sao, họ biết Đấng Cứu Thế sinh ra tại Belem. Họ đã 
tiếp tục lên đường tìm kiếm. Họ đã gặp được Ngài và đã bái phục tôn thờ Ngài. 
Họ đã nhận được phần thưởng lớn lao là gặp được chính Đấng mà thiên hạ bao 
năm đợi trông. Họ đã tiến dâng Chúa Hài Nhi các phẩm vật là vàng, nhũ hương 
và mộc dược. 

 Tìm sẽ gặp. Các nhà chiêm tinh đã tìm và đã gặp Chúa. Họ đã thay đổi lối 
đi ra về trong hân hoan; lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng. 

 Trái lại, có những người ngồi ở nhà đợi tin như: Vua Hêrôđê, các thầy tư tế 
và các kinh sư. Họ cậy dựa vào uy quyên, sách vở, khả năng chuyên môn và chưa 
bao giờ ra đi để tìm kiếm. Họ chỉ gặp Chúa qua sách vở; kỳ thật họ chưa bao giờ 
gặp Chúa. 

 Muốn tìm gặp Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm nhường phó thác, tìm 
kiếm và học hỏi. Chúa vẫn hiện diện đó nhưng chúng ta không thấy và không gặp 
được Ngài. Bởi vì chúng ta không ngước mắt nhìn lên mà chỉ cúi xuống tìm kiếm 
những nhu cầu vật chất và quanh quẩn trong ước muốn tầm thường. 

 Xin cho chúng con biết khao khát và tìm kiếm Chúa. Vì chính Chúa là 
nguồn gốc và trung gian của cả vạn vật. Chúa là khởi điểm và cùng đích của tất cả 
mọi sự. Có Chúa là có tất cả. Xin cho con tin như vậy. Amen 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

04.01.20 Thứ Bảy,  
05.01.20 Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh 
Lễ Chúa Hiển Linh 
06.01.20 Thứ Hai,  
07.01.20 Thứ Ba,  
08.01.20 Thứ Tư,  
09.01.20 Thứ Năm,  
10.01.20 Thứ Sáu, 
11.01.20 Thứ Bảy,  
12.01.20 Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu 
Chịu Phép Rửa 
 
Lưu ý: 
7.00pm Thứ Năm 09.01.20 Thánh lễ phát 
tang bà Maria Nhâm lúc. 

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 II GS 

Mới qua đời: 

Maria Nhâm qua đời tại Melbourne, Rosa và 
Maria qua đời ở VN  

Nhân dịp lễ giỗ:  

25.12 giổ maria, 27.12 Joana Trúc, 29.12 Ma-
ria Madalena Thương, 01.01 Maria, Monica, 
02.01 giỗ đầu Maria Liên, Tadeo Phước, 03.01 
3 năm Maria,  

Đã qua đời:   

Các linh hồn: Tân vinh, Trần Liên, anh anh, 
Hoàng Sơn, Ngọc Hòa, Ngọc hà, Maria Hoài; 

6 Maria, Phêrô, Gioan B. Thụy, Maria 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 và cầu bình an trong năm mới 

Tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban 

Tạ ơn 30 và 40 năm hôn phối 

Tạ ơn sinh nhật 78, 80, 84 và 87 

Tạ ơn thánh Martin, xin bình an gia đình. 

Tạ ơn Chúa Mẹ maria Thánh cả guise và 

thánh  Edward nhân dịp lễ quan thầy 

Xin ơn chữa lành 

Xin ơn bình an cho gia đình trong năm mới, 
xin được khỏe mạnh và vượt qua mọi khó 
khăn. 

Xin đi xa và về bình an  

Xin cho con gái ăn năn quay về cùng chúa 
siêng năng đi lễ 

Xin cầu nguyện cho người thân qua cơn 
bệnh hiểm nghèo, cầu cho gia đình được 
bằng an và cho các cháu thờ phượng kính 
mến Chúa. 

Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban trên 
cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con xây 
dựng cộng đoàn trong hợp nhất và yêu 
thương.  

 

THÔNG BÁO 
 
MỜI ÔBACE THIỆN NGUYỆN VIÊN 
ĐÃ GHI DANH GÓI BÁNH CHƯNG 
ĐẾN DỰ PHIÊN HỌP PHÂN CÔNG 
TÁC TẠI HỘI TRƯỜNG MỚI CỦA 
TRUNG TÂM VÀO LÚC 7.00PM NGÀY 
08.01.2020. RẤT MONG QUÝ ÔBACE 
BỚT CHÚT THỜI GIAN THAM DỰ. 
 

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. 
 
SINH HOẠT GIỚI TRẺ CN 05.01.20 

Chúa Nhật 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. 

LỄ GIỖ 100 NGÀY CHA CỐ BART 
HUỲNH SAN (11.00am 18.01.2020) 

Kính mời cộng đoàn tham dự lễ giỗ 100 
ngày của Cha Cố Bart Huỳnh San tại nhà 
thờ mới Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 
vào lúc 11.00am ngày 18.01.2020. Sau 
Thánh Lễ sẽ có ghi thức an vị bia tưởng 
niệm và một số di vật của cha cố nơi bức 
tường tưởng niệm. Kính mời quý ÔBACE 
cùng tham dự. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Dâng cúng XDTT………... 
Quyên tiền lễ GS……….. 

$5,350.0 
$2,039.0 

$978.0 
$1,150.0 
$8,775.0 

 

  

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 

LIVING WORD 

Jesus is Messiah and Lord from the 
beginning 

This is certainly the case in today’s extraor-
dinary Gospel story for the solemn feast of 
the Epiphany of our Lord Jesus Christ. It is 
the feast par excellence of the manifestation 
of Jesus as Messiah of Israel, Son of God 
and Saviour of the world. Today the Church 
celebrates the adoration of Jesus by the wise 
men (Magi) from the East, and also com-
memorates two other important moments of 
public revelation of Jesus to the world: at his 
baptism in the Jordan and at the wedding 
feast at Cana in Galilee. 

The purpose of the whole Magi story is 
clearly Christological. The foreigners are 
Gentiles, illustrating the universal breadth of 
the good news brought by the “king of the 
Jews.” They are people of good will, open to 
God, ready to hear and follow the call of 
God. They are people willing to follow a 
star, wherever it might lead. Open and starry
-eyed, they are naive, guileless, easily taken-
in by self-serving priests and murderous 
kings. They are romantic and lovable fig-
ures, pursing the truth and searching for a 
deep and abiding joy that the world cannot 
give.     (From Salt+Light) 


