
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 
The old law about taking ‘an eye for an eye and a tooth for a tooth’ was never meant 
to be a justification for excessive violence. It started out as a law limiting violence – 
take no more than a tooth for a tooth – because people were ready and willing to kill 
someone over a broken tooth. Jesus put a stop to that. To return violence for violence 
only continues its cycle, and it justifies violence instead of non-violence when settling 
conflicts. 
• Why is the command ‘Love your enemies’ hard to follow? 
• Why is our culture so familiar with methods of violence, yet so ignorant of methods 
of non-violent conflict resolution? 
• What do you think might end the cycle of violence? 
• If someone is angry and wishes to do physical harm to you, what are your nonvio-
lent options? 
• When it comes to choosing between violent and nonviolent methods, does gender 
make any difference? If so, why? If not, why not? 

 

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: 9:30ảm 
– 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, Flemington Vic 3031. 

 Xin vui lòng ghi danh:  

Lm Anthony Nguye n Hứ u Quả ng, SDB, Mob: 0412 560 445, Emảil: 
quảngsdb@yảhoo.com  

Lm Giuse Trả n Ngo c Tả n, SSS, Mob: 0435 582 525, Emảil: ngoc-
tảnsss2014@yảhoo.com.ảu  

Lm G.B. Đả  ng Nhả  t Trứờ ng, CSsR, Mob: 0421 134 027, Emảil: 
john04051976@gmảil.com  

Anh Phảolo  Nguye n Ngo c Tru c, Mob: 0418 926 986, Emảil: trucngu-
yen58@gmảil.com  

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN VII TN 
 

 BĐ I: Lv 19, 1-2.17-18                       BĐ II: 1Cor 3, 16-23;    TM: Mt 5,38-48 

 
SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CN VII TN 

Khi dạy chúng ta đừng chống cự người ác, 
Ðức Giêsu không đòi loại bỏ cảnh sát và pháp 
luật; cũng không lên án những cuộc chiến 
tranh tự vệ. Ngài chỉ muốn mời gọi các Kitô 
hữu hãy tránh thái độ báo thù, ăn miếng trả 
miếng. Tha thứ là ra khỏi vòng luẩn quẩn của 
oán thù, là mở ra con đường để người kia hoán 
cải.  

Có một vị rất tâm đắc với bài Tin Mừng này, đó là Gandhi, người được dân 
Ấn Độ coi là đại thánh. Ông là cha đẻ của chủ trương bất bạo động, để giành 
lại độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Ông nói: “Bất bạo động là luật của 
loài người, bạo động là luật của loài thú.” Chúng ta thường sợ mang tiếng là 
hèn nhát, khiếp nhược, sợ kẻ ác thắng thế khi thấy ta lùi bước. Chúng ta ít dám 
tin vào sức mạnh của Tình Yêu. Chính Tình Yêu chứ không phải bạo lực mới 
có thể làm trái tim con người tan chảy.  

Ðức Giêsu mời gọi ta yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù để trở thành con 
cái Cha trên trời. Chúng ta không chỉ trở thành con Cha vào ngày Rửa tội. 
Chúng ta trở thành con Cha hơn nhờ những hành vi tha thứ yêu thương mỗi 
ngày. Chúng ta thật là con, vì giống Cha, Ðấng cho nắng ấm, mưa rơi trên kẻ 
lành người dữ. 

Chúng ta thường khó quên một xúc phạm đã qua, những chuyện cũ vẫn làm 
tim ta đau nhói. Cần nhìn lên Cha trên trời, Ðấng để cho cỏ lùng mọc chung 
với lúa, Ðấng mà ta phải nài xin ơn tha thứ mỗi ngày. Chỉ Ngài mới làm ta 
quên được điều tưởng như không thể quên.  

Thế giới hôm nay có nhiều sự ác và người ác. Chúng ta phải tiêu diệt sự ác 
bằng sự thiện, hoán cải người ác bằng tha thứ yêu thương. Kitô hữu là người 
dám đi lại con đường của Ðức Giêsu, chấp nhận bị sự ác vùi dập và nuốt 
chửng, mà trên môi vẫn nói lời tha thứ. Nhưng cuối cùng là phục sinh, là niềm 
vui, hy vọng. Chúng ta có dám tin rằng rốt cuộc chân lý, tình yêu và sự thiện 
sẽ chiến thắng không? (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.) 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

22.02.20 Thứ Bảy, Lập Tông Tòa Thánh 
Phế-rô 
23.02.20 Chúa Nhật VII TN, Tv III 
24.02.20 Thứ Hai 
25.02.20 Thứ Ba 
26.02.20 Thứ Tư lễ tro, ăn chay kiêng thịt 
27.02.20 Thứ Năm,  
28.02.20 Thứ Sáu 
29.02.20 Thứ Bảy 
01.03.20 Chúa Nhật I MC, Tv IV 
 
*Lưu ý: Thứ Tư lễ tro sẽ có thánh lễ 10 
sáng và 7 tối 
 
 

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 VII TN 

Nhân dịp lễ giỗ:  
16.2 Giuse, Mát-ta Lý, Maria Go, 16.2 
Maria Thu, 22.2 Gioan Phê-rô, Anna 
Thực, 22.2 Giuse Lập, Giuse Nhựt, 23.2 
Giuse Hải, Augustino Vũ, 23.2 Maria 
Vòng, 23.2 Gioan Thụy 
 

Đã qua đời:   
Phê-rô Huấn, Anna Vượng, Anna Nhuần, 
Phao-lô Huấn, Maria Kim Chi, Giuse 
Hưng, Phanxico Ấn, Anna Hơn, Maria 
Dung, Maria Hồng Yến, Maria Sa, Giuse, 
bác sĩ Lượng, các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn, các linh hồn không ai biết đến, 
các linh hồn thai nhi 
 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Tạ ơn Chúa đã có thường trú nhân 
 Tạ ơn Chúa đã ban mọi sự lành bằng an 
 Tạ ơn Chúa đi đường được bằng an 
 Tạ ơn Chúa Chúa việc xây dựng nhà thờ 

mới hoàn tất 
 Xin ơn trở lại, thêm  lòng yêu mến Chúa 
 Xin cho cộng đoàn Tô-ma Thiện được 

mọi sự tốt đẹp 
 Xin cho giải phẫu được bình an, 
 Xin ơn chữa lành 
 Xin ơn bình an 
 Xin ơn bình an trong cơn hấp hối 
 Xin từ bỏ nghiện ngập. 
 Xin cho gia đình được hòa thuận 
 
 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 

THỨ TƯ LỄ TRO: 

Thứ Tư lễ tro sẽ có hai thánh lễ: 10am 
và 07pm. Chúng ta được mời gọi ăn 
chay kiêng thịt nhằm tiết kiệm để làm 
việc bố thí. 

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 TẨY TRẺ EM THÁNG 2 

Sẽ có thánh tẩy trẻ em ngày 29-02 lúc 
10am.  Các gia đình có con em muốn được 
thánh tẩy tháng này, xin nộp đơn cho cha 
Tuyên úy. 

Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 3 

Chương trình sinh hoạt giới trẻ TTT-
MLV tháng 3: 

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

 Ngày giờ:  Chủ Nhật, 09-03-2020 
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 04-02: Thánh lễ: 7pm và 
sau đó là Hướng dẫn và chia sẻ.  

 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Vé xố….……………………….. 
Xây dựng trung tâm... 
Trường Việt ngữ….…….. 

$4,110.0 
$1,868,00

$976.0 
$1,700.0 

$31,890.0 
$6,065.0 

  

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 

“Tất cả là hồng ân”. Trước tiên tạ ơn 
Thiên Chúa đã ban cho mọi sự diễn ra 
bằng an tốt đẹp. 

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành 
đoàn thể và từng cá nhân trong cộng đoàn 
thánh Tô-ma Thiện đã hy sinh thời gian 
sức lực tâm trí cho việc chuẩn bị khánh 
thành nhà thờ mới của chúng ta. 

Xin chân thành cảm ơn đến Ban Điều 
Hành CĐCG VN TGPM,  các ban ngành 
đoàn thể cộng đồng, và các cộng đoàn anh 
em trong TGPM. Trong tình liên đới, quý 
vị đã hy sinh rất nhiều về mọi mặt để cùng 
CĐ Thánh Tô-ma Thiện làm nên giây phút 
lịch sử này cho TTTMLV thuộc tổng giáo 
phận Melbourne. 

Xin chân thành cảm ơn đến các vị hảo tâm 
đã đóng góp tài trợ trong việc tổ chức sự 
kiện này. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Mẫu La 
vang thưởng công bội hậu cho sự hy sinh 
của toàn thể quý vị. 

CẢM ƠN TRONG VIỆC TỔ CHỨC 
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ 


