
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

Abram and Sarai had to leave the land of 
their parents and travel to an unknown 
destination, trusting only God’s sense of 
direction. How would you feel if you had 
to go on an unknown journey? What 
would you be most afraid of? What 
would you be sure to bring? What could 
convince you to make such an unknown 
journey? 
 
God told Abram and Sarai that their names would be made great, and that they 
would be a blessing. God actually tells that to all of us. When does it seem 
easiest to believe that about yourself? When does it seem most difficult to be-
lieve it? (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, nghi thức 2 bằng tiếng Anh cho giới trẻ. Lứu ý, nếu 

ai có ý định tham dự nghi thức 2 thì xin có mặt đúng giờ vì nghi thức này 
có phần suy niệm và xám hối chung. 

           *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. 

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN II MC 
  
BĐ I: St 12,1-4a                     BĐ II: 1Tm 1,8b-10  TM: Mt 17,1-9 

 Suy Niệm 

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

 

 Trong các hình ảnh người ta vẽ Ðức Giêsu, ta thường thấy Ngài có vòng hào 
quang trên đầu. Thật ra Con Thiên Chúa đã nên giống chúng ta. Ngài mang 
khuôn mặt bình thường như ta. Chính nơi khuôn mặt này mà ta thấy Thiên 
Chúa. “Ai thấy Ta là thấy Cha” (Ga 14,9). Khuôn mặt con người có thể phản 
ánh khuôn mặt Thiên Chúa. Nơi khuôn mặt Ðức Giêsu, khuôn mặt như mọi 
người, ta có thể gặp thấy Thiên Chúa vô hình, Ðấng ngàn trùng thánh thiện và 
vô cùng siêu việt.  

Ba môn đệ đã quá quen với khuôn mặt Thầy Giêsu, khuôn mặt dãi dầu mưa 
nắng vì sứ vụ, khuôn mặt chan chứa mọi thứ tình cảm của con người. Chính vì 
thế họ ngây ngất hạnh phúc khi thấy khuôn mặt ấy rực sáng vinh quang. Họ 
muốn dựng lều để ở lại tận hưởng. Tiếng từ đám mây phán ra như một lời giới 
thiệu và nhắn nhủ: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các 
ngươi hãy vâng nghe lời Người.” Thầy Giêsu vừa là Con, vừa là Người Tôi 
Trung (Is 42,1), vừa là vị ngôn sứ đã từng được Môsê loan báo (Ðnl 18,15). 
Phêrô không quên được kỷ niệm độc đáo này. Ông viết: “Chúng tôi đã được 
thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người... Chúng tôi đã nghe thấy tiếng từ 
trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người” (2Pr 1,16-18).    

Ðức Giêsu được biến hình sau khi chấp nhận cuộc khổ nạn, sau khi thắng 
được cơn cám dỗ của Phêrô (Mt 16,23), và kiên quyết đi trên con đường Cha 
muốn. Biến hình là một bừng sáng ngắn ngủi, bất ngờ, báo trước vinh quang 
phục sinh sắp đến. Thân xác Ðức Giêsu sẽ được vào vinh quang viên mãn khi 
thân xác ấy chịu lăng nhục và đóng đinh vì yêu Cha và yêu con người đến tột 
cùng. Chúng ta cũng được biến hình, được bừng sáng, nếu chúng ta dám yêu, 
dám từ bỏ cái tôi ích kỷ, để cái tôi đích thực được lộ ra, trong ngần.  

Chúng ta cần có lần lên núi cao, thanh vắng, để nhìn thấy khuôn mặt ngời sáng 
của Ðức Giêsu, nhờ đó chúng ta dễ đón nhận khuôn mặt bình thường của Ngài 
khi xuống núi, và khuôn mặt khổ đau của Ngài trên thập tự. Thế giới hôm nay 
không thấy Chúa biến hình sáng láng, nhưng họ có thể cảm nghiệm được phần 
nào khi thấy các Kitô hữu có khuôn mặt vui tươi, chan chứa niềm tin, tình 
thương và hy vọng. Sám hối là đổi tâm hồn, đổi khuôn mặt để chính tôi và cả 
Hội Thánh mang một khuôn mặt mới.  

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

07.03.20 Thứ Bảy,  
08.03.20 Chúa Nhật II MC, Tv II 
09.03.20 Thứ Hai 
10.03.20 Thứ Ba 
11.03.20 Thứ Tư  
12.03.20 Thứ Năm,  
13.03.20 Thứ Sáu 
14.03.20 Thứ Bảy 
15.03.20 Chúa Nhật III MC, Tv III 
 
*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 II MC 

Mới qua đời: 

Teresa Yến, Vincente Cung 
 
Nhân dịp lễ giỗ 
1.3 An-tôn Viết, 7.3 Maria Hương, 7.3 
Rosa de Lima Cấp, Micae Tuấn, An-rê 
Phú Yên Hùng, 8.3 Giuse Hỷ, Maria 
Hoài,  Phê-rô Thăng, 19.3 Giuse Nhu 
 

Đã qua đời:   

Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Maria 
Mừng, Gioan Baotaxita Thụy, Anna, 
Tôma, Gio-an Sen, Giuse Đào, Giuse 
Dũng, các linh hồn tiên nhân, 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 và Đức Mẹ 

 Xin ơn chữa lành 

 Xin ơn bình an 

 Xin ơn như ý 

 Xin thánh hóa công ăn việc làm 

 Xin cho gia đình hòa thuận yêu thương 
nhau 

 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 

HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA 
TGP MELBOURNE  VỀ PHÒNG 

CHỐNG LÂY NHIỄM BỆNH CORO-
NAVIRUS TRONG TỔ CHỨC 

PHỤNG VỤ 

 Việc đi tham dự thánh lễ: Những ai 

tự cảm thấy sức khỏe không tốt như 
cảm, sốt, ho... thì có thể không đi đến 
nhà thờ, thay vào đó đọc kinh, cầu 
nguyện, suy niệm lời Chúa hoặc xem lễ 
qua TV. 

 Việc rửa tay: Các dung dịch chuyên 

dụng rửa tay đã được đặt ở cửa ra vào 
nhà thờ, ÔBACE có thể sử dụng khi 
cần thiết 

 Việc chúc bình an: không nên bắt tay 

thay vào đó chúng ta có thể cúi đầu 
chào, vẫy tay hoặc cách nào đó xứng 
hợp. 

 Việc rước lễ: Người rước lễ RẤT NÊN 

CHỈ rước lễ bằng tay. 

Rất mong ÔBACE đến với nhau trong 
bác ái, tôn trọng và bảo vệ cho nhau. 

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 
để ủng hộ 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 chay 
sau thánh lễ 7pm sẽ có đi đàng thánh giá. 
Xin mời cộng đoàn tham dự 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: ………………. 
Thức ăn XDTT……………... 
An vị….……………………….. 
Mừng khánh thành……... 
Lễ giỗ & Thanh tảy……... 
Thứ 4 lễ tro-Caritas 

$3,020.0 
$1,892.0

$875.0 
$1,500.0 
$9,200.0 
$3,450.0 
$1,150.0 
$3,519.0 

  

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 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. 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

 Khóa Giáo Lý I: Thứ  Bả y 14/03/20 & 
21/03/20; tứ  9:30ảm – 5:30pm; Tại: St. 
Mảrgảret Mảry’s Church, 51 Mitchell 
Street, Brunswick North Vic 3056. 

 Xin vui lòng ghi danh:  
Lm Anthony Nguye n Hứ u Quả ng, SDB,   
Mob: 0412 560 445,                                   
Emảil: quảngsdb@yảhoo.com  
 
Anh Phảolo  Nguye n Ngo c Tru c,  
Mob: 0418 926 986,  
Emảil: trucnguyen58@gmảil.com  


