
MỪNG LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ  

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 

 

Địa chỉ:  225 Hutton Road, Keysborough, Vic 3173 

Ngày:  Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020 

Chương Trình: 
 
10g00: Tập Trung 
10g30: Thánh Lễ Cung Hiến 
13g00: Tiệc Mừng, Xổ Số, Văn Nghệ 

*Lưu ý: Vì sẽ mất khoảng 15 phút cho việc đậu xe, nhắc nhở 
ÔBACE cố gắng đi sớm để kịp tham dự nghi thức làm phép và 
cung hiến nhà thờ. 

 

 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐẬU XE 

 Đã được sự cho phép, chúng ta sẽ sử dụng carpark của nhà thờ Ba-lan 
(Divine Mercy Shrine, Keysborough: 343-337 Greens Rd, Keysborough 
VIC 3173). 

 Các gia đình cố gắng đi chung xe với nhau, đến trung tâm thả người xuống, 
sau đó chạy đến bãi đậu xe nhà thờ Ba-lan, sẽ có xe của ban tổ chức chở tài 
xế (và các em bé) đến nhà thờ Trung tâm. 

 Rất tha thiết kêu gọi ÔBACE quảng đại hợp tác và theo sự hướng dẫn của 
ban trật tự. 

 Khi ra về cũng sẽ có xe của ban tổ chức đưa tài xế (và em bé) đến bãi đậu 
xe nhà thờ Ba-lan. 

 
 

P 

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN V TN 
 

 BĐ I: Is 58:7-10                       BĐ II: 1Cor 2:1-5;    TM: Mt 5:13-16 

MUỐI CHO ĐỜI– ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Trong những dịp cuối năm, các bản tổng kết tình hình đều đánh giá cao những đóng góp của 
Giáo hội đặc biệt trong lãnh vực giữ gìn đạo đức xã hội. Nơi nào có đồng bào Công giáo sinh 
sống, tệ nạn xã hội không có hoặc có rất ít. Nghe những nhận định trên, tôi rất vui vì thấy anh 
chị em tín hữu đang sống đúng tinh thần trở thành muối cho đời như lời Chúa dạy trong bài 
Tin Mừng hôm nay. 

Khi nói đến muối Chúa Giêsu có ý dạy các môn đệ về cách thế hiện diện trong xã hội. 

Đó là một hiện diện khiêm nhường 

Hạt muối thật bé nhỏ. Chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của nó. Bên cạnh thịt, cá, rau cỏ, muối 
chỉ đóng vai phụ. Người ta trưng bày những món ăn đắt tiền. Người ta giới thiệu những món 
ăn cầu kỳ. Không thấy ai trưng bày muối. Chẳng có ai giới thiệu muối trong bữa tiệc lớn. Xét 
về giá trị kinh tế, muối chẳng đáng giá bao nhiêu. Đó là một hiện diện quên mình. 

Muối có đó nhưng không ai thấy muối. Không chỉ vì muối bé nhỏ khiêm nhường mà vì muối 
phải tan biến đi. Phải tan biến đi muối mới có tác dụng. Muối ướp vào thịt cá mà không tan đi 
thì không thấm được vào thớ thịt, thớ cá, không giữ cho thịt tươi cá tốt được. Muối gia giảm 
vào cá kho, thịt rim, nước canh mà không tan đi thì khi ăn phải, người ta sẽ nhăn mặt bỏ đi. 
Chỉ khi tan biến đi, hoà tan vào thịt, cá, rau cỏ, muối mới có ích lợi. Muối phải hiện diện 
nhưng lại phải tiêu huỷ đi thì mới có ích. 

Đó là một hiện diện tích cực. 

Tuy bé nhỏ khiêm nhường và vắng mặt, nhưng hiện diện của muối là một hiện diện tích cực. 
Tích cực vì góp phần bảo trì thực phẩm khỏi hư thối, vì nâng phẩm chất món ăn. Tích cực vì 
là một thành phần hầu như không thể thiếu trong các món ăn. Tuy không thấy và không nói ra, 
nhưng ai cũng ngầm hiểu trong mỗi món ăn đều có muối. 

Khi dùng muối làm hình ảnh minh hoạ, chắc chắn Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ của 
Người có những đặc tính của muối. 

Người muốn các môn đệ của Người sống giữa nhân loại như muối ở trong thức ăn. Người 
muốn các môn đệ của Người hiện diện thật kiêm nhường như những hạt muối bé nhỏ. Người 
muốn các môn đệ của Người hiến thân mình cho nhân loại như những hạt muối hòa tan trong 
thực phẩm. 

Nhưng để sự hiện diện bé nhỏ khiêm nhường mang yếu tố tích cực, các môn đệ phải giữ được 
vị mặn của muối. 

Vị mặn, đó là lòng yêu mến Chúa mặn nồng, là tình yêu tha nhân mặn mà, là sống tinh thần 
Tám Mối Phúc như Chúa dạy trong bài Tin Mừng tuần trước. 

Giữ được vị mặn của Phúc Âm và hiện diện âm thầm trong phục vụ quên mình, người môn đệ 
Chúa sẽ thực sự góp phần bảo vệ nền đạo đức của xã hội. Dù không muốn, họ vẫn trở thành 
ánh sáng soi trần gian. 

Lạy Chúa, Chúa tin tưởng con, nên đã gọi con là muối trần gian. Xin cho lòng con yêu mến 
Chúa tha thiết, để đem cho đời hương vị tình yêu. Amen. 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

08.02.20 Thứ Bảy,  
09.02.20 Chúa Nhật V TN 
10.02.20 Thứ Hai 
11.02.20 Thứ Ba 
12.02.20 Thứ Tư 
13.02.20 Thứ Năm,  
14.02.20 Thứ Sáu 
15.02.20 Thứ Bảy 
16.02.20 Chúa Nhật VI TN 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

F.x Hữu (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 Gi-
oan 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 V TN 

Mới qua đời: 
Phêrô, Anna, Maria Thúy Việt, Trần Thị Cẩm 

Hồng, Anna Nguyễn Thị Chơn  

Nhân dịp lễ giỗ:  
12.2 Giuse Lập, Đaminh Điều, Giuse Kiện, 
Maria  Mai, Giuse và Gioan, Gioan Baotixita, 

Maria và  Maria Thúy, 26.1 Maria Tina Đinh, 
1.2 giỗ 1 năm Anna  Phương, 8/02: Phê-rô 
Thanh, Phê-rô Sơn, Phê-rô Phát, Mônica 

Phước 

Đã qua đời:   
Giuse, Têrêsa, Trần Thị Thê, Trần Thị Bé, 

Maria Tin, Maria Vụ, Phêrô Sự, Maria Yến, 
Phanxicô Savie Hàm, Phanxicô, các linh hồn 

tiên nhân, các linh hồn thai nhi các linh hồn 
trong nơi luyện tội 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 
 Tạ ơn bình an 
 Tạ ơn Chúa 1 năm qua bình an 
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm hôn phối 
 Xin đi đường bình an 
 Xin ơn khỏi bệnh và học hành tấn tới 
 Xin ơn bình an 
 Xin cho con gái sớm đi lễ trở lại 
 Xin ơn chữa lành cho Mẹ và 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 
CHÀO ĐÓN CHA GIUSE NGUYỄN 
XUÂN HIẾU 
 Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện-

TTTM La vang rất hân hoan chào 
đón cha Giuse. Nguyện xin Chúa 
ban cho cha sức khỏe, bình an và 
những ơn cần thiết để phục vụ cộng 
đoàn. 

 Từ nay cha Giuse Hiếu sẽ chính thức 
trở thành cha Tuyên Úy TNTT XĐ 
Tôma Thiện. Thay mặt các đoàn 
sinh TMT hân hoan chào đón cha. 

 
THIẾU NHI THÁNH THỂ 
 Chào đón các trưởng và các  con 

thiếu nhi trở lại sinh hoạt. Chúc 
chúng con có thật nhiều niềm vui 
trong sinh hoạt và yêu mến Chúa 
Giêsu Thánh Thể mỗi ngày một hơn. 

  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. 

 
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. 
 
DỌN VỆ SINH TRUNG TÂM 
Để chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành 
nhà thờ, xin ÔBACE trong cũng như 
ngoài các hội đoàn, xóm giáo đến giúp 
dọn dẹp khuôn viên trung tâm cho sạch 
sẽ và khang trang hơn. Ngày lao động  
15-02-2020, bắt đầu lúc 9am. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Vé xố….……………………….. 
Rươu…………………………….. 
Đám tang…………………….. 
Đám cưới…………………….. 

$4,205.0 
$2,381,02

1,487.0 
$3,200.0 

$150.0 
$1,300.0 

$500.0 

  

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 

Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 2 
Thân mời các bạn trẻ gần xa đến tham 
dự buổi sinh hoạt giới trẻ Chúa nhật, 
09-02-2020 nhằm trau dồi đức tin và 
nâng đỡ nhau trong cuộc sống. 
Chương trình:  
 5pm Thánh lễ  chung với cộng 

đoàn, trong nhà thờ cũ.  
 6pm gặp gỡ chia sẻ tại phòng 

họp trung tâm,  
 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 1: Xin các hội đoàn gởi vé còn 
dư chưa bán về lại cho ban tổ chức 
trước ngày 12-02-2020. Xin cảm ơn 

*Lưu ý 2: Theo luật sổ xố của công ty 
mà chùng ta đăng ký: Chúng ta phải 
kết thúc việc bán vé số một tuần trước 
ngày sổ xố 22-02-2020. 


