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Peer pressure works like a snake. Sometimes it is a slow process, and without realising it you 
just gradually start doing things and saying things and thinking things that your friends do, say 
and think. Sometimes it is a quick strike and you are suddenly in a situation and have to make 
a choice. Some friends are trying to get you to do one thing and some are trying to get you to 
do something else. Peer pressure can be negative or positive. 

Which kind of negative peer pressure are you more likely to be influenced by – the slow, grad-
ual type or the high-pressure, fast type? 

Which kind of positive peer pressure are you more likely to be influenced by? 

Can you give an example of when positive or negative peer pressure influenced you? 

Do you ever use positive peer pressure to influence others? Do you think you are more likely 
to influence others slowly, over the long haul, or quickly, in a sudden or specific situation? 
Can you give an example of when you have had a positive influence on another person? (From 
Liturgy help) 

…………………………………………………………... 
CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY 

 

Tĩnh tâm mùa chay năm nay, các ngày 24,25&26 tháng 3, lúc 7pm sẽ do cha Giuse Trần 

Ngọc Tân SSS giảng thuyết, với các đề tài: 

 Ngày I:  GIAO HÒA VỚI CHÍNH MÌNH 

 Ngày II:  GIAO HÒA VỚI ANH CHỊ EM 

 Ngày III:  GIAO HÒA VỚI CHÚA 

Lịch hòa giải:   

 * Tại Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện-TTTM LA VANG Thứ Sáu, 27-03-2020: - 

Lúc 7pm bằng tiếng Việt cho người lớn; lúc 8pm bằng tiếng Anh cho giới trẻ. 

           *Tại Cộng Đoàn Springvale, ngày 18-03-2020, lúc 7pm 

Tĩnh tâm, hòa giải là những việc làm rất cần thiết cho việc chuẩn bị tâm hồn mừng lễ 
Chúa Phục Sinh, vậy ÔBACE hãy cố gắg sắp xếp thời gian đi tham dự tĩnh tâm và hòa 

giải thật sốt sáng và đầy đủ. 

 

(Suy niệm tiếp theo) Ma quỉ vẫn đang tiế p tục tạo nên những cơ n cám dỗ. Và nhiề u khi chúng 
ta đã mắc bẫy ma quỉ. Ta mắc bẫy ma quỉ khi mải mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá 
đáng. Ta rơi vào âm mưu ma quỉ khi ta muốn có tất cả và có tức khắc. Ta hoàn toàn nằm trong 
vòng tay ma quỉ khi ta dùng mọi phương tiện để thoả mãn những nhu cầu, bất chấp ý Thiên 
Chúa.  
 Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn bắt Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi 
luôn luôn muốn sai bảo Chúa.  
 Mùa Chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. Muốn trở về với Chúa, tôi phải chiến đấu 
chống lại ma quỉ. Muốn đủ sức chống lại ma quỉ, tôi phải luyện tập bỏ ý riêng mình và tìm 
vâng phục ý Chúa.  Hãy đặt ra cho mình một chương trình sống Mùa Chay bằng tăng cường hi 
sinh, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót 
đang chờ đón tôi trở về, và sẽ ban sức mạnh để tôi đủ sức chống lại mọi chước cám dỗ, nếu tôi 
biết sống trọn tình con thảo, tin cậy phó thác vào Người.  Lạy Thiên Chúa là Cha của con, xin 
đón nhận tâm hồn khiêm nhường sám hối của con.  

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
225 Hutton Rd, Keysborough - Vic 3173 

Điện Thoại: 9701 6033  
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

CHÚA NHẬT TUẦN I MC 
 BĐ I: St 2,7-9;3,1-7                     BĐ II: Rm 5,12-19   TM: Mt 4,1-11 

  

TẤM BÁNH CHIA SẺ 
GM Giuse Ngô Quang Kiệt 

 Có nhiều người thắc mắc : Ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con 
người cho Chúa vui lòng ? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn 
chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn 
chay một phần để hi sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao luyện tâm 
hồn chống lại quỉ dữ.  

 Ngày nay người ta quên sự có mặt của ma quỉ. Nhưng ma quỉ vẫn có đó và vẫn tích cực hoạt 
động nhằm phá huỷ thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỉ rất tinh ma xảo quyệt nên người ta 
khó nhận ra âm mưu, dấu vết của chúng.  

 Nhìn vào ba cuộc ma quỉ cám dỗ Đức Giêsu, ta thấy ma quỉ rất tinh khôn. Nó có kế hoạch, có 
chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước. Thoạt tiên ma quỉ tấn công vào những bản năng 
sơ đẳng nhất nơi con người : bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, bản năng đối nghịch. 
Những bản năng ấy gắn liền với những nhu cầu căn bản, chính đáng của con người. Kéo chú ý 
của người ta vào những nhu cầu rồi, ma quỉ tiến bước thứ hai, đó là phóng đại những nhu cầu 
đó lên, làm cho người ta lầm tưởng rằng, đó là những nhu cầu cấp bách, phải thoả mãn ngay 
tức khắc. Khi ta đã hoàn toàn mê mẩn vì cái bẫy nhu cầu, ma quỉ mới đẩy ta đến bước thứ ba, 
đó là tìm thoả mãn những nhu cầu theo ý riêng mình. Cách giải quyết đó ngược lại với ý muốn 
của Thiên Chúa. Mục đích sau cùng của ma quỉ là xúi giục ta phản loạn, không sống tâm tình 
người con hiếu thảo với Chúa, chống lại Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa.  

 Ông bà nguyên tổ đã rơi vào bẫy của ma quỉ nên đã không sống tâm tình của người con hiếu 
thảo, muốn lìa bỏ cha mình, muốn ngang bằng cha mình, muốn chống lại cha mình. Chúa 
Giêsu, trái lại, đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỉ và kiên quyết sống tâm tình của 
người con hiếu thảo. Khi ma quỉ phóng đại nhu cầu, muốn cho Chúa Giêsu tưởng rằng con 
người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật chất, vật chất là tất cả đời sống. Chúa Giêsu đã 
sáng suốt chỉ cho ta thấy vật chất không phải là tất cả, bánh vật chất của trần gian là cần, 
nhưng bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn.  

Khi ma quỉ thúc giục Chúa Giêsu hãy thoả mãn tức khắc nhu cầu của mình, Chúa Giêsu đã 
biết kiên nhẫn chờ đợi. Khi ma quỉ khích Chúa Giêsu dùng quyền năng riêng của mình để thoả 
mãn nhu cầu, Chúa Giêsu đã từ chối. Người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó 
thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc Chúa Cha quyết định.  

Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị ma quỉ cám dỗ trong suốt 
cuộc đời. Cơn cám dỗ khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa làm vua để 
được ăn no nê bánh vật chất, khi thì đến từ những người chống đối đòi xin phép lạ từ trời 
xuống. Có lúc ma quỉ mượn chính những người thân tín như Phêrô để ngăn cản Chúa Giêsu 
thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma quỉ dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Chúa 
Giêsu lùi bước để tìm ý riêng mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ vì Người luôn 
tìm thánh ý Chúa Cha. Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, Người vẫn nói : "Lạy 
Cha, xin đừng theo ý Con, xin vâng theo ý Cha mà thôi." (tiế p thoe trang cuố i) 
  

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

29.02.20 Thứ Bảy,  
01.03.20 Chúa Nhật I MC, Tv I 
02.02.20 Thứ Hai 
03.03.20 Thứ Ba 
04.03.20 Thứ Tư  
05.03.20 Thứ Năm,  
06.03.20 Thứ Sáu 
07.03.20 Thứ Bảy 
08.03.20 Chúa Nhật II MC, Tv II 
 
*Lưu ý: Thứ Sáu hàng tuần có đi đàng 
thánh giá sau thánh lễ 7pm. 
 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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); 
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 

 03.45pm: 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 MC 

Mới qua đời: 

Gioan Baotaxita, Phao-lô Doanh, Teresa 
Yến 

Nhân dịp lễ giỗ:  
Maria, 13.2 Giuse Điện, 28.2 Phê-rô 
Luân, 29.2Inne Nước, 01.03 Maria Ninh, 
Maria Anna Cúc giỗ 100 ngày, 01.03 
Giuse Minh, Phê-rô 
 

Đã qua đời:   
Anna Tin, Maria Tin, Maria Vụ, Tê-rê-xa 
Vẻ, Phan-xi-cô Hàm, Maria Yến, Giuse 
Yến, Mát-thêu, Anna, Maria, Phê-rô Kiểu, 
Phê-rô Thịnh, Maria Mừng, Gioan Bao-
taxita Thụy, các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn trẻ nhỏ, các linh hồn thai nhi, các 
linh hồn nơi luyện tội 
 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

 Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Xin ơn hoán cải và đi đường bình an 

 Xin ơn trở lại và tin tưởng vào Chúa 

 Xin ơn Chữa lành, 

 Xin mau có vi sa 

 Xin ơn bình an 

 Xin ơn bình an trong tâm hồn 

 
 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 

Họp phụ huynh TNTT: 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. 

Caritas-Project Compassion 

Với tinh thần sống mùa chay: Cầu 
nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, Tổng 
Giáo phận Melbourne kêu gọi ông bà anh 
chị em quảng đại ủng hộ chương trình 
Bác Ái Tình Thương (Project Compas-
sion) của Caritas-Australia. Vậy trong 
mùa chay này, xin cộng đoàn tiết kiệm 
cho công cuộc bác ái này. Nguyện xin 
Thiên Chúa ban cho ÔBACE một mùa 
chay thánh thật thánh thiện và đầy ý 
nghĩa. 

Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

Mỗi thứ sáu hàng tuần trong mùa chau 
sau thánh lễ 7pm sẽ có đi đàng thánh giá. 
Xin mời cộng đoàn tham dự 

 

Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 3-Mùa chay 

Đề tài: Ý Nghĩa & Thực Hành Mùa Chay 
Chương trình sinh hoạt: 

 Địa điểm: Lysterfiled Park 
(Horswood Rd, Lysterfield VIC 3156)  

 Ngày giờ:  Chủ Nhật, 08-03-2020 từ 
10:30am-03pm.  

Thân mời các bạn trẻ gần xa đến tham 
dự, cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện và vui 
chơi. Cha rất mong được gặp gỡ thật 
nhiều bạn trẻ trong dịp này. 

Mục Vụ Gia Đình Tháng 3 

Kính mời cộng đoàn đến tham dự 
chương trình mục vụ gia đình vào tối thứ 
Tư, ngày 04-03: Thánh lễ: 7pm và sau đó 
là Hướng dẫn và chia sẻ do cha Nguyễn 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Thức ăn XDTT……………... 
Vé xố….……………………….. 
Mừng khánh thành……... 
 

$3,620.0 
$2,199,0
$1,086.0 

$300.0 
$19,800.0 
$32,280.0 

 

  

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
john04051976@gmail.com 

Đt: 0421 134 027 
Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu 

xuanhieu802003@gmail.com 
 Đt: 0469264761 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

Cộng đồng CGVN Melbourne sẽ tổ chức 
chương trình giáo lý hôn nhân trong năm 
2020 : 

 Khóa Giáo Lý I: Ngày Học: Thứ  Bả y 
14/03/20 & 21/03/20; Thời Gian: 9:30am 
– 5:30pm; Đi a Điể m: St. Margaret Mary’s 
Church, 51 Mitchell Street, Brunswick North 
Vic 3056. 

 Khóa Giáo Lý II: Ngày Học: Thứ  Bả y 
04/07/20 & 11/07/20; Thời Gian: 9:30am 
– 5:30pm; Đi a Điể m: Trung Ta m Tha nh Ma u 
La Vang , 225 Hutton Road, Keysborough 
Vic 3173. 

 Khóa Giáo Lý III: Ngày Học: Thứ  Bả y 
24/10/20 & 31/10/20; Thời Gian: 9:30am 
– 5:30pm; Đi a Điể m: Trung Ta m Tha nh Vin-
cent Lie m, 95 Mt Alexander Rd, Flemington 
Vic 3031. 

 Xin vui lòng ghi danh:  

Lm Anthony Nguye n Hữ u Qua ng, SDB,   
Mob: 0412 560 445,                                   
Email: quangsdb@yahoo.com  

Lm Giuse Tra n Ngo c Ta n, SSS,                   
Mob: 0435 582 525,                                      
Email: ngoctansss2014@yahoo.com.au  


