
CHIA TAY CHA GIUSE VŨ NGỌC TUYỂN 

Những ngày đầu năm người ta thường có những cảm xúc vui buồn lẫn lội: vương vấn 
chia ta va hân hoan đón điều mới đến. 

Thưa cộng đoàn, theo truyền thống dòng Chúa Cứu Thế tại Úc châu cứ bốn năm nhà 
dòng lại có sự thay đổi nhân sự một lần. Cộng đoàn cũng đã biết, cha Tuyển và con 
cũng đã về và phục vụ tại trung tâm này đến nay là bốn năm. Và nay cha Giuse Tuyển 
có bài sai mới đến miền Tây Úc, với tư cách phụ trách nhà thờ nhà dòng Chúa Cứu 
Thế tại North Perth. 

Nhìn lại chặng đường bốn năm qua, chúng ta ghi nhận những hy sinh phục vụ của 
cha. Cha không quản ngại khó khăn, không quản ngại thời gian sớm tối, luôn hết 
mình cho công việc mục vu. Với tư cách là chủ chăn, nhiều người đã đến với cha để 
tìm sự hướng dẫn, nâng đỡ và cầu nguyện. 

Vì sự phát triển và mở rộng của cộng đoàn cha đã hy sinh gánh vác những trách 
nhiệm của cộng đồng Công giáo Việt nam, Melbourne như một cầu nối để cộng đoàn 
phát triển và năng động hơn. 

Nay cha đến nhiệm sở mới, với những công việc mục vụ mới và với những công việc 

của nhà dòng mà cha đang gánh vác. Thay mặt cộng đoàn Thánh Tôma Thiện kính 
chúc cha dồi dào sức khỏe, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng 
bởi lòng mến, Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ở cùng 

cha. 

CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH CÁC 
NGÀY TẾT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 

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

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, (có chúc tuổ i và hái lộc) 

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

10.00am - Thánh lễ và sau lễ có viếng tường tưởng niệm cầu 
nguyện cho ông bà tổ tiên. 
5.00pm Lễ Chiều Chúa Nhật Trong nhà nguyện.  

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. 
Lưu ý: Tất cả những sinh hoạt trong những ngày đầu xuân sẽ được tổ chức bên 
nhà thờ mới. Ngoại trừ việc thánh tẩy trẻ em và lễ 5.00pm Chúa Nhật ở nhà nguyện. 
 

 

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 TUẦN III TN 
ĐÁP CA:   Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ 
bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a. 

THƯ CHÚC XUÂN CANH TÝ 

 

Kính gởi đến ông bà anh chị em cùng tất cả các 
ban ngành đoàn thể thuộc cộng đoàn thánh 
Tôma Thiện-Trung Tâm Thánh Mẫu La vang. 

Bầu khí tết năm nay thật  là đặc biệt, ba ngày tết 
truyền thống vào các ngày cuối tuần và public 
holiday-ngày quốc khánh. Hòa chung niềm vui 
xuân con xin gởi đến toàn thể cộng đoàn vài tâm 
tình đầu xuân Canh Tý. 

Chúc xuân: Nhân dịp đầu năm mới 2020, thay mặt cha Tuyên Úy Giuse Vũ Ngọc 
Tuyển, con xin mừng tuổi quý cụ, ông bà anh chị em. Nguyện xin Thiên 
Chúa, Chúa mùa xuân, Nguồn sự sống ban cho toàn thể cộng đoàn một năm 
mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, và hồn an xác mạnh. 

Tạ ơn: Nhìn lại trong năm qua Thiên Chúa đã thương ban cho cộng đoàn chúng ta 
rất nhiều điều về tinh thần cũng như vật chất. Lòng nhiệt huyết hy sinh phục 
vụ không biết mệt mỏi của ÔBACE. Lòng quảng đại đóng góp của mọi người 
xa gần. Về vật chất cơ sở hạ tầng đã đáp ứng phần nào những nhu cầu sinh 
hoạt của cộng đoàn. Đặc biệt chúng ta sắp khánh thành ngôi nhà thờ mới, đó 
là niềm mơ ước của cộng đoàn trong nhiều năm qua. 

Hy sinh cho một tương lai tốt đẹp: Ngày xuân là cơ hội cho người người, nhà nhà 
đến với nhau với những lời cầu chúc thân thương chân thành. Để có thể đến 
với nhau gần hơn chỉ khi chúng ta quảng đại tha thứ cho nhau và với thái độ 
khiêm nhường bác ái. Như thế chúng ta sẽ có một mùa xuân tươi hơn, vui 
hơn và một năm mới bình anh hơn. 

Hy sinh là của lễ tạ ơn tuyệt vời đầy ý nghĩa chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong 
ngày đầu năm này.  

Một lần nữa thay mặt cha Giuse Tuyển, con xin chúc mừng xuân mới đến toàn thể 
quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong cộng đoàn Thánh Tôma Thiện-Trung Tâm 
Thánh Mẫu La vang. 

Nguyện xin Chúa Giêsu, Thánh Mẫu La vang, Thánh Tôma Thiện chúc lành cho toàn 
thể cộng đoàn trong năm mới 2020. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

25.01.20 Thứ Bảy, Mồng I tết-Cầu bình an 
cho năm mới; Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ 
trở lại. 
26.01.20 Chúa Nhật III TN, Mồng II tết-
Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. 
27.01.20 Thứ Hai, Mồng III tết-Thánh hóa 
công ăn việc làm 
28.01.20 Thứ Ba, Thánh Tôma Aquinô 
29.01.20 Thứ Tư,  
30.01.20 Thứ Năm,  
31.01.20 Thứ Sáu, Gioan Bosco 
01.02.20 Thứ Bảy 
02.02.20 Chúa Nhật IV TN. Dâng Chúa 
Giêsu trong đền thánh 

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); Phêrô Phát 
(1.21); Giuse Peter Tran (2.21) 

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 III TN 

Mới qua đời: 

Trần Văn Đoan, Maria, Maria Thê, Giuse 
Thực 

Nhân dịp lễ giỗ:  

25.1 Maria Hót, 26.1 An-nê Phượng, Phê-
rô Phát, 8.2 Giuse Peter Trần, 27.1 Gioan 
Sinh 

Đã qua đời:   
Gioan Baotixita Tố, Giuse Minh, Giuse Phụ, 

Teresa Hót, Giuse Tể, Teresa Nhạc, Matthew, 

Giuse, các linh hồn tiên nhân, ân nhân, các 

linh hồn  

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa kỷ niệm hôn phối 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, xin ơn bình an 

 Tạ ơn nhân lễ bổn mạng Anrê 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria 

 Xin ơn bình an cho gia đình 

 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 
KHAI GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ 
TVN sẽ khai giảng ngày 02/02/2020 với giờ 
học như thường lệ, từ 9:30 sáng đến 12:00 trưa. 
Phụ huynh học sinh lớp Mẫu Giáo có thể đến 
ghi danh trong buổi học nầy hoặc gởi email 
ngay bây giờ qua địa chỉ: 
VietNgu.LaVang@outlook.com.au  
 
THIẾU NHI THÁNH THỂ 

 Thiếu nhi TT sẽ sinh hoạt trở lại CN ngày 
09-02, Xin phụ huynh nộp đơn ghi danh cho 
con em của mình. 

 Họp phụ huynh: Để gặp gỡ, trao đổi và 
chuẩn bị tốt cho năm học mới này, xin kính 
mời phụ huynh TNTT đến tham dự buổi 
họp tại nhà thờ cũ, lúc 13.30 ngày 01-03-
2020. Xin phụ huynh sắp xếp thời gian để 
tham dự đầy đủ. 

 
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 được tươi đẹp. 
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. Mọi đăng ký xin liên hệ cùng ban 
thường vụ hoặc hai cha tuyên úy. 
 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Bánh chưng…………………. 
Tiền vé xổ số………………. 
Rươu…………………………….. 
Đám tang+cưới…………… 
Phong bì lì xì………………. 

$3,325.0 
$1,983.0 
$1,420.0 

$12,900.0 
$4,270.0 

$940.0 
$1,600.0 

$502.0 

Hoa tết………………………..  $9,700.0 

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 

 Chân thành cảm ơn BTC nấu bánh chưng 
cùng toàn thể OBACE đã góp sức cho 
việc làm bánh chưng, đồng thời cảm ơn 
những ai đã hưởng ứng qua việc mua bánh 
chưng trung tâm. 

Chân thành cảm ơn ban gây quỹ cộng 
đoàn đã đã hy sinh vất vả cho chương 
trình hoa xuân cộng đoàn. 

Chân thành cảm ơn đến các ca đoàn, ban 
khánh tiết và các ban ngành đoàn thể đã 
đóng góp cho việc tổ chức mừng xuân  
thật vui và các thánh lễ minh niên thật sốt 
sắng.  

Những hy sinh đóng góp của anh chị em 
thật đáng trân trọng. Nguyện xin Chúa 
mùa xuân ban cho quý vị một mùa xuân 
hạnh phúc khang an. 

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

CẢM ƠN 

mailto:VietNgu.LaVang@outlook.com.au

