
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 

Sẽ có hai điểm đậu xe: 

1. Điểm đậu xe I: Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La vang 

2. Điểm đậu xe II: Tại nhà thờ Ba-lan. Đã được sự cho phép, chúng ta sẽ sử dung 
thêm 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 nếu còn chỗ chúng ta 
đậu tại Trung tâm. 

 Nếu bãi đậu xe trung tâm hết chỗ, ÔBACE 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. 

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 VI TN 
 

 BĐ I Hc 15,16-21                       BĐ II: 1Cor 2,6-10;    TM: Mt 5, 17037 

THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT 

(16.02.2020 – Chúa Nhật 6 TN, Năm A) 

 

Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, 
vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của họ. Khi ban 
Mười Ðiều Răn cho dân Ítraen, qua ông Môsê, Ngài đưa họ ra khỏi tình trạng sống 
theo luật rừng. Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn chỉ là bước 
chuẩn bị cho luật của Ðức Giêsu. Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật 
cũ. Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Ðiều Răn, mà hơn nữa còn xét mình theo 
tinh thần Bài giảng Trên núi. Lời của Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình Có 
khi nào bạn tự kiểm dựa trên một đoạn Tin Mừng không? Ðoạn Tin Mừng hôm nay 
mời ta nhìn lại miệng và mắt, 

hai giác quan dễ được dùng để phạm tội.  

Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn con người: 
lòng có đầy mới tràn ra miệng (x. Mt 12,34). Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã 
nói, ta thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc 
lừa. “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, 

có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,26).  

Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là cửa chính 
của tâm hồn. Các cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta. Mắt thích nhìn cái 
đẹp. Eva nhìn trái cấm, Ðavít thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn đem lại khoái 
lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám làm chuyện trái luân 
thường đạo lý.  

Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, 
video, thời trang, quảng cáo...tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của ta, kích thích khoái 
lạc nơi con mắt và cả thân xác. Những điều cao quý và thiêng liêng 

như thân xác, như đời sống thầm kín vợ chồng lại bị trở thành tầm thường, dung tục. 
Tình yêu chỉ còn là vội vã chiếm đoạt thân xác nhau trong cơn mê say nhất thời, chứ 
không phải là sự trân trọng hiến dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và 
đầy trách nhiệm.  

Ðức Giêsu nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn. Làm sao tôi giữ được đôi 
mắt trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị vẩn đục? 
Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em của tôi? Làm sao để chính người phụ 
nữ không tự biến mình thành đồ chơi để người khác ngắm nghía? (Lm. Antôn 
Nguyễn Cao Siêu S.J.) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

15.02.20 Thứ Bảy,  
16.02.20 Chúa Nhật VI TN 
17.02.20 Thứ Hai 
18.02.20 Thứ Ba 
19.02.20 Thứ Tư 
20.02.20 Thứ Năm,  
21.02.20 Thứ Sáu 
22.02.20 Thứ Bảy, Lập Tông tòa thánh 
Phê-rô 
23.02.20 Chúa Nhật VII TN, Tv III 
 
*Lưu ý:  

 Thứ Năm sẽ KHÔNG có thánh lễ 
7pm, nhưng sẽ có thánh lễ lúc 10am. 

 

 Thứ Bảy sẽ KHÔNG có giờ hành 
hương kính Đức Mẹ lúc 3pm 

 
 

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 VI TN 

Mới qua đời: 

Anna, Cliff Probert, các linh hồn nạn nhân Vũ 

Hán và linh hồn bác sĩ Li Wenliang, linh hồn 
mới qua đời ở Vn  

Nhân dịp lễ giỗ:  
16.2 Antôn Lộc  

Đã qua đời:   
Maria, Đaminh, Maria Celile, Phao-lô Ngọc, 
Phê-rô, Maria, Vincent, linh hồn không người 
biết đến, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội 
 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ HCG 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn chữa 
lành 

 Tạ ơn Đức Mẹ 

 Tạ ơn Chúa thi đạt kết quả tốt 

 Tạ ơn Chúa vì được như ý xin 
 

 Xin bình an cho gia đình chúng con trong 
năm mới này 

 Xin ơn bình an cho thế giới, cầu bình an 
cho gia đình bác sĩ Li Wenliang 

 Xin ơn chữa lành, bình an và giải phẫu 
bình an, mau hồi phục 

 Xin cho sớm có visa 

 Xin ơn biến đổi, và xin cho gia đình được 
thuận hòa yêu thương nhau 

 Xin ơn bền đỗ trong đời sống tu 

 
 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. 
 
THÁNH LỄ TIỄN BIỆT NHÀ 
NGUYỆN CŨ 
Cộng đoàn sẽ có thánh lễ tiễn biệt nhà 
thờ cũ lúc 7pm thứ Sáu, 21-02-2020, do 
Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long 
chủ sự, với ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa, 
tưởng nhớ và tri ân những người đã hy 
sinh đóng góp cho việc xây dựng ngôi 
nhà nguyện này. 
 
THIỆN NGUYỆN CHO NGÀY 
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ 
Để việc tổ chức đại lễ khánh thành nhà 
thờ mới được tốt đẹp hơn, ban tổ chức 
cần một số thiện nguyện: 
 Kêu gọi ÔBACE đăng ký tham gia 

đội ngũ vệ sinh cho ngày đại lễ này. 
Số đt liên lạc A. Ngãi: 0414914450. 

 Ban tổ chức cần có một số tài xế và 
xe 7 chỗ và 4 chỗ cho việc di chuyển 
người từ Trung tâm đến bãi đậu xe 
nhà thờ Ba-lan và ngược lại. Xin 
cộng đoàn quảng đại góp một tay 
cho công việc này. Đt liên lạc: A. 
Tiến  0421955551 

 
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG XÓM 

GIÁO PHAO-LÔ LỘC 

Chúc mừng bổn mạng xóm giáo Phao-lô 
Lộc. Nguyện xin Thiên Chúa, Đức Mẹ La 
vang và thánh bổn mạng Phao-lô Lộc ban 

muôn ơn lành trên quý xóm trong dịp 
mừng lễ bổn mạng. 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Vé xố….……………………….. 
Xây dựng trung tâm... 
Sách kinh thánh….…….. 

$4,070.0 
$2,436,02

1,290.0 
$1,700.0 

$500.0 
$50.0 

  

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 

KẾT THÚC VIỆC BÁN VÉ SỐ 

Theo luật sổ xố của công ty mà chúng ta đăng 
ký: Chúng ta phải kết thúc việc bán vé xố một 
tuần trước ngày sổ xố 22-02-2020. Do vậy kể 
từ ngày 17-02 chúng ta sẽ  ngưng bán vé số. 
Xin ÔBACE nhanh tay hưởng ứng. 

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: 9:30ảm 
– 5:30pm; Địa Điểm: St. Mảrgảret Mảry’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: 9:30ảm 
– 5:30pm; Địa Điểm: Trung Tả m Thả nh 
Mả u Lả Vảng , 225 Hutton Roảd, 
Keysborough Vic 3173. 
 
 Khóa Giáo Lý III: Ngày Học: Thứ  Bả y 
24/10/20 & 31/10/20; Thời Gian: 9:30ảm 
– 5:30pm; Địa Điểm: Trung Tả m Thả nh 
Vincent Lie m, 95 Mt Alexảnder Rd, Fleming-
ton Vic 3031. 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 


