
 

CHƯƠNG TRÌNH  
GÓI BÁNH CHƯNG MỪNG XUÂN  

Để tạo bầu khí mừng xuân Canh Tý, 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 CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 
ĐÁP CA:   Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.   
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy : 
Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.  

SUY NIỆM 

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển 

Từ lễ Giáng Sinh đến hôm nay, Giáo Hội không ngừng mời gọi con cái của mình chiêm 
ngắm và sống sứ điệp mầu nhiệm Giáng Sinh nơi Hài Nhi Giêsu. Các sứ điệp tuy nhiều, 
nhưng có lẽ điểm nhấn trọng yếu vẫn là sự khiêm nhường và tính liên đới của Ngôi Hai 
Thiên Chúa. 

Lời Chúa hôm nay, một lần nữa thánh Mátthêu làm toát lên sự khiêm nhường đó khi trình 
thuật sự kiện Đức Giêsu xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình. 

Để chuẩn bị cho dân chúng đón nhận Đức Giêsu, Gioan đã kêu gọi mọi người ăn năn sám 
hối, từ bỏ con đường tội lỗi, canh tân đời sống để được ơn cứu độ. … 

Đức Giêsu cứu độ nhân loại bằng con đường khiêm nhường và tinh thần liên đới 

Thật vậy, Đức Giêsu đã đến trần gian để cứu chuộc con người. Ngài đã trở nên như không 
để cho con người có tất cả. Ngài đã thực hiện thánh ý của Chúa Cha cách tuyệt đối. Vì 
thế, tuy bản thân Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài là Đấng gánh tội trần gian, nghĩa là 
Ngài chất đầy tội lỗi của nhân loại trên bản thân mình. Bởi vậy, trước mặt Thiên Chúa, 
với tư cách đại diện cho toàn nhân loại, Ngài tự liệt mình vào hàng tội nhân cần sám 
hối… 

Mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa, mỗi người chúng ta hãy nhớ lại ngày ta được lãnh 
nhận Bí tích Rửa tội. Khi đó, ta được trở nên con Thiên Chúa, được Chúa hứa ban gia 
nghiệp vĩnh cửu. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những đặc ân của riêng ta, nhưng qua 
đó, chúng ta còn lãnh nhận một trách nhiệm khác nữa, đó là phải trở nên ngôn sứ của Đức 
Giêsu. Nói cách khác, chúng ta phải có trách nhiệm loan truyền Đức Giêsu cho người 
khác. 

Nhưng điều đáng nói ở đây là chúng ta loan báo bằng cách nào? 

Hình ảnh của Đức Giêsu khiêm nhường để cúi xuống cho Gioan làm phép rửa nhắc cho 
chúng ta rằng: trước, trong và sau khi loan báo, hãy lấy thánh ý Thiên Chúa làm điểm tựa 
và trong mọi việc, hãy lấy đức vâng lời, khiêm nhường, liên đới và cảm thông làm nền 
tảng. Nếu không có những đức tính trên, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy của ma quỷ, 
đó là kiêu ngạo, tự tôn và khinh thường những người và nơi ta được sai đến. Nhưng có lẽ 
một sự thất bại lớn nhất, đó là chúng ta phá đổ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. 

 Ước gì lời ca ngợi của nhiều anh chị em không đồng đạo với chúng ta vẫn thường nói 
rằng: đạo Công Giáo là đạo tình yêu; tha thứ; khiêm nhường; cảm thông, liên đới, sẽ 
không bị phản chứng qua lối sống và con người của chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẻ 
phận người với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tình tương thân huynh đệ, 
cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, yêu thương. 
Amen. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

11.01.20 Thứ Bảy,  
12.01.20 Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu 
Chịu Phép Rửa 
13.01.20 Thứ Hai,  
14.01.20 Thứ Ba,  
15.01.20 Thứ Tư,  
16.01.20 Thứ Năm,  
17.01.20 Thứ Sáu, Thánh Antôn, Viện 
phụ. Lễ nhớ 
18.01.20 Thứ Bảy, Khởi đầu tuần lễ cầu 
cho các Kitô hữu được hợp nhất 
19.01.20 Chúa Nhật II TN tuần lễ cầu 
cho các Kitô hữu được hiệp nhất 
 
Lưu ý: 
Sẽ có lễ phát tang, cầu nguyện và an táng 
cho ông Giuse Đinh Thanh Minh vào 
7.00pm Thứ Hai, Thứ Ba và 10.00am Thứ 
Tư. 

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: TUẦN I TN 

Mới qua đời: 

Giuse Đinh Thanh Minh, Maria Hường, 
Maria Phức 

Nhân dịp lễ giỗ:  
11.01 Giỗ 6 năm Phêrô Maria Chu, 13.01 
Maria, Phêrô và 5 Maria,  

Đã qua đời:   
2 Anna, Maria Nhâm, Gioan B. Thụy, 
Maria Mừng, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, 
Maria, Anna và Maria  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, xin 
vượt qua những khó khăn. 

 Tạ ơn, xin bình an như ý 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Xin ơn bình an, xin cho cháu trở về với 

Chúa và về với gia đình 
 Xin cho con cái hiếu thảo, bình an và 

tìm được việc làm. 
 Xin ơn Đức Tin cho gia đình 
 Xin bình an và mau khỏi bệnh 
 
 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 
CHIA SẺ VỚI NẠN NHÂN CHÁY RỪNG 
AUSTRALIA 
Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân, đại diện tuyên 
úy đoàn đã viết thư thay mặt Cộng Đồng Công 
Giáo Việt Nam TGP Melbourne và Úc Châu 
kêu gọi chúng ta những người Việt Nam Công 
Giáo đang sinh sống trên đất nước Australia 
chia sẻ và hỗ trợ các nạn nhân của cháy rừng. 
Vậy trong các thánh lễ cuối tuần này, cộng 
đoàn chúng ta sẽ dành toàn bộ tiền quyên đợt 
hai vào cộng việc bác ai đặc biệt này. Xin quý 
ÔBACE rộng tay hỗ trợ và sẻ chia với các nạn 
nhân của cháy rừng thảm khốc này. 
 
BAN LÀM VƯỜN 
Như chúng ta thấy nhà thờ đã hoàn tất và chúng 
ta cần nhiều người cộng tác vào việc trồng cây 
xanh cho khuân viên nhà thờ. Hiện tại chúng ta 
đã mua trên $30,000.0 các loại cây cảnh theo 
yêu cầu của hội đồng thành phố. Vậy xin kêu 
gọi quý anh chị em đăng ký tham gia trong việc 
trồng và chăm sóc các cây cảnh này, nhằm tạo 
khuân viên sạch đẹp cho Trung Tâm của chúng 
ta. Mọi đăng ký xin liên hệ cùng ban thường vụ 
hoặc hai cha tuyên úy. 
 
HOA TẾT MỪNG XUÂN 2020 
Công đoàn sẽ bán hoa tết 2020 vào trước và sau 
các thánh lễ cuối tuần ngày 18 và 19.01.2020. 
Kính mời quý ÔBACE mua hoa tết và ủng hộ 
cộng đoàn.  
Giá bán:  2 chậu $50.0;  1 chậu $30.0 
 
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. 

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 TTTMLV. Kính mời 
các đoàn thể xóm giáo cùng cộng tác bán 
vé và chúc mọi người may mắn.  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Dâng cúng XDTT…………. 
Tiền vé xổ số………………. 

$3,410.0 
$1,760.0 

$989.0 
$1,650.0 
$6,100.0 

 

  

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 

LIVING WORD 
The baptism of Jesus reminds us of our identi-
ty. It reminds us of who we are and Whose we 
are.  By Baptism we become sons and daughters 
of God, brothers and sisters of Jesus, members of 
his Church, heirs of heaven and temples of the 
Holy Spirit. 
Jesus’ baptism reminds us also of our mis-
sion:  
a) to experience the presence of God within us, 
to acknowledge our own dignity as God’s chil-
dren, and to appreciate the Divine Presence in 
others by honoring them, loving them and serv-
ing them in all humility;  
b) to live as the children of God in thought, word 
and action.  
c) to lead a holy and transparent Christian life 
and not to desecrate  our bodies (the temples of 
the Holy Spirit and members of Jesus’ Body), by 
impurity, injustice, intolerance, jealousy or ha-
tred;  
d) to accept both the good and the bad experienc-
es of life as the gifts of a loving Heavenly Father 
for our growth in holiness;  
e) to grow daily in intimacy with God by person-
al and family prayers, by meditative reading of 
the Word of God, by participating in the Holy 
Mass, and by frequenting the Sacrament of Rec-
onciliation.  

It is a day to thank God for the graces we 
have received in Baptism, to renew our  Bap-
tismal promises and to preach Christ’s ‘Good 
News’ by our transparent Christian lives of love, 
mercy, service and forgiveness. 


