
REFLECTION  
(Fr Michael Tate, from Liturgy Help) 

The Word of God for young and old 
In a time (in the Western world at least) when there seems to be a growing gap 
between the old and the young, it is good to reflect on this Gospel incident. 
Is this the model for overcoming the distance between young and old in our 
culture? Can the young, like Mary, listen to the wisdom of tradition from an 
elder? Can the old like Simeon still be open to a moment of serendipity medi-
ated by the young? 
The answer is: ‘Yes, when young and old come together around Jesus.’ As 
Pope Francis remarks of this encounter: ‘Jesus is at the centre.’ (Homily 2 Feb 
2018) 
At whatever age we find ourselves, Mary is only too willing to place Jesus in 
our arms to fulfil our hopes and our yearnings. 
Perhaps we could pause for a moment to accept the gift of Jesus placed in our 
arms and hearts so that we can say with Simeon: 
‘Now, Master, you can let your servant go in peace…’ 
A young woman, still in her teens, a newly-wed cradling her newborn son in 
her arms, places that baby in the arms of a very old stranger who embraces her 
child with all the fervour of a now fulfilled hope. 

………………………….. 
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BÁNH CHƯNG VÀ HOA XUÂN 

 
“Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”,sau những ngày hy 
sinh vất của nhiều ông bà anh chị em cho chương trình làm bánh chưng và hoa 
xuân Canh Tý 2020 đã gặt hái được những thành công như sau: 
 
1. Tài chánh:  Tiền lời bán bánh chưng sau khi trừ mọi chi phí: $21,991.00 
   Tiền lời hoa xuân: $4,982.00 
 
2. Công việc tuy vất vả nhưng mọi người làm việc với tinh thần hăng say và 

vui vẻ. Tạ ơn Chúa, bầu khí GIA ĐÌNH CỘNG ĐOÀN là điều cộng đoàn 
Thánh Tôma Thiện chúng ta luôn cần và hướng đến xây dựng một gia đình 
cộng đoàn chan chứa tình bác ái và niềm vui trong phục vụ và phụng sự Chúa. 

3. Những hy sinh vất vả của ÔBACE đã mang lại cho cộng đoàn bầu khí xuân 
truyền thống thật tuyệt vời, một món ăn tinh thần không thể thiếu cho mọi con 
dân đất Việt trong những ngày xuân. 

 
Xin chân thành cảm ơn tất cả ÔBACE đã phục vụ cho cho chương trình bánh 
chưng và hoa xuân của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa Xuân ban cho ÔBACE 

một năm mới chan chứa hạnh phúc và bình an. 

 

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN IV TN 
ĐÁP CA: Chính Chúa Tể càn khôn là Đức Vua vinh hiển.  
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh 
quang của Ít-ra-en Dân Chúa. Ha-lê-lui-a. 

SUY NIỆM 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. 

“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho 
được vâng lời chịu lụy.” Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm 
chỉnh. Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh 
con trai phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa.  
Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non thì phải dâng 
một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Ngày nay chúng ta không thể hiểu 
tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa 
Giêsu, Con Thiên Chúa. Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế? Dù sao Mẹ 
Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.  

Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ. 
Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng. Thật ra để 
chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-
16). Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa vì hơn ai hết 
Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình. Dâng Con là 
nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa, ở với Chúa và làm việc cho 
Chúa suốt đời, dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo 
Luật dạy. Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39). Về 
việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.  

Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ. Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa 
con còn rất nhỏ. Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho 
muôn dân? Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa 
hứa. Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25), người được 
Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27). Chính Thánh 
Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy, Và cụ sung sướng, mãn 
nguyện bồng Hài Nhi trên tay. Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu 
chuộc đến với mình. Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ 
phượng Thiên Chúa. Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những 
người chung quanh.  

Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng, cần 
sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

01.02.20 Thứ Bảy,  
02.02.20 Chúa Nhật IV TN, Dâng Chúa 
Giêsu trong đền thánh. 
03.02.20 Thứ Hai,  
04.02.20 Thứ Ba,  
05.02.20 Thứ Tư,  
06.02.20 Thứ Năm,  
07.02.20 Thứ Sáu 
08.02.20 Thứ Bảy 
09.02.20 Chúa Nhật V TN. 
 
*Lưu ý: Thứ Tư có thánh lễ 10am và 
7pm 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

F.x Hữu (02.20) Giuse Peter Trần (02.20) 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 

 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 IV TN 

Mới qua đời: 

An-tôn Phan Văn Đông 

Nhân dịp lễ giỗ:  
Giỗ 100 ngày Maria Anna, 26.01 Maria, Mat-
ta, Anna, 29.1 Maria Năng, giỗ 1 năm 1.2 An-

na Phương, 4.2 Maria Ơn, Giỗ Phanxicô 
Thặng, Maria Huấn 

Đã qua đời:   
Đaminh Văn, Maria Thị, Vincent Biểu, Phê-rô 
Tám, Maria Rần, Anna Maria, Lucia Vải, Phê-

rô Tứ, Maria Hường, Maria Lành, Maria 
Khuy, Giuse Luân, Đaminh Phú, Giuse Maria, 

Maria Tốt, Phanxicô Hải, Isave Đượm Maria 
Phước, Phê-rô, Giuse, Maria Cung, các linh 
hồn tiên nhân, các linh hồn không ai biết đến, 

các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi luyện 
tội, các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban bình an 
cho gia đình 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban ơn chữa 
lành 

 Tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban 

 Xin bình an cho gia đình 

 Xin Chúa giúp cho gia đình vượt qua thử 
thách khó khăn 

 Xin ban cho con cái ngoan ngoãn và đạo 
đức 

 Xin như ý 

 
 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 TTTMLV 
Chúc mừng khai giảng năm học mới 
2020 và đón chào quý thầy cô, các em 
học sinh. Chúc quý thầy cô và các em 
một năm học mới có thật nhiều niềm 
vui và đạt những thành tích tốt trong 
họp tập 
TVN 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 09-02-2020, 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. 

 
Thánh Lễ CN 12:30pm  
Sẽ bắt đầu trở lại từ CN ngày 09-02-
2020. Kính mời cộng đoàn, các bạn trẻ 
và các em thiếu nhi đến tham dự. 
 
Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Kính mời quý vị đại diện các ban 
ngành đoàn thể đến tham dự buổi họp 
HĐMV lúc 7pm, thứ Tư ngày 12-02-
2020, tại phòng họp Trung Tâm. Rất 
mong quý vị đến tham dự đầy đủ. 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Bushfire        ………………. 
Rươu…………………………….. 
Rửa tội………...………………. 

$4.195.0 
$11,029.0 
$2,120.0 
$1,740.0 

$150.0 
$400.0 

  

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

Đt: 0421 134 027 
Tuyên úy: Giu-se Nguyễn Xuân Hiếu 

xuanhieu802003@gmail.com 
 Đt: 0469264761 

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

Mục Vụ Gia Đình Tháng 2 
Kính mời cộng đoàn đến tham dự 
chương trình mục vụ gia đình vào tối 
thứ Tư, ngày 05-02: Thánh lễ: 7pm và 
sau đó là Hướng dẫn và chia sẻ.  
 
Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 2 
Thân mời các bạn trẻ gần xa đến tham 
dự buổi sinh hoạt giới trẻ lúc 5pm, 
Chủ nhật, 09-02-2020 tại phòng họp 
trung tâm, nhằm trau dồi đức tin và 
nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Rất 
mong được đón tiếp các bạn. 
 

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.  

*Lưu ý: Xin các hội đoàn gởi vé còn dư 
chưa bán về lại cho ban tổ chức trước 
ngày 12-02-2020. Xin cảm ơn 

MỤC VỤ 

mailto:VietNgu.LaVang@outlook.com.au

