VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THỜ VÀ CÁC PHÒNG CHUNG
Để việc sử dung nhà thờ và các phòng chung thuộc Trung Tâm Thánh Mẫu La vang
được tiện lợi và có tổ chức, có những quy định như sau:
1/Những hội đoàn nào đang hoặc sẽ sử dụng nhà thờ/phòng chung thường xuyên
(hàng tuần/hàng tháng) thì vẫn tiếp tục sử dụng nhưng phải đăng ký với anh Trần
Văn Thuận, Mob: 0403 233 478.
2/Những cá nhân/gia đình nào muốn sử dụng nhà thờ hoặc phòng chung, xin liên lạc
để đăng ký với anh Trần Văn Thuận, Mob: 0403 233 478.
………………………………………………………………………..
CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY
Tĩnh tâm mùa chay 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.
……………………………………………………………
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH
Thứ Tư TT: Cầu Nguyện Taize; Tại HỘI TRƯỜNG CHA SAN; thời gian: 08:00pm09:00pm
Thứ Năm TT: Thánh Lễ Tiệc Ly; trong nhà thờ; lúc 07:30pm; chầu Thánh Thể chung
và chầu lượt của các hội đoàn xóm giáo
Thứ Sáu TT: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu
- 10:00am: Đi đàng Thánh Giá (ngoài trời)
- 03:00pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa và suy tôn Thánh Giá; trong
nhà thờ.
Thứ Bảy TT: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh;
- 10:00am: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ;
- 08:00pm: Thánh Lễ vọng Phục Sinh
Chúa Nhật PS: Thánh Lễ Phục Sinh: lúc 11:00am

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
225 Hutton Rd, Keysborough - Vic 3173
Điện Thoại: 9701 6033
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au

CHÚA NHẬT TUẦN III A MC
BĐ I: Xh 17,3-7

BĐ II: Rm 5,1-2.5-8

TM: Ga 4,5-42

Suy Niệm
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Sau nửa ngày hành trình từ Giuđê về Galilê, Ðức Giêsu nghỉ mệt bên một
giếng nước ở vùng Samari. Ngài vừa đói vừa khát, giữa cái nắng ban trưa. Các
môn đệ vào thành mua thức ăn. Còn lại một mình Ðức Giêsu ngồi bên bờ
giếng. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài và người phụ nữ Samari vốn bị coi là ô nhơ. Ðức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt
mai sau của các môn đệ.
“Cho tôi chút nước uống.” Ðức Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài
xin. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình. Xin nước uống là làm
một cuộc cách mạng, là bắc một nhịp cầu qua vực sâu ngăn cách hai dân tộc
Samari và Do Thái vốn dĩ đã thù ghét và xa lánh nhau từ bốn thế kỷ. Chẳng ai
hiểu nổi một bậc thầy như Ðức Giêsu lại nói chuyện và xin nước một phụ nữ
Samari. Ðức Giêsu đã cúi mình phá bỏ những hàng rào để xây dựng một cuộc
đối thoại đích thực và bình đẳng. “Cho tôi chút nước uống.” Ngài là người xin
nước trước khi là người cho... Chúng ta cũng có nhiều điều phải xin nơi chính
những người cần chúng ta giúp đỡ.
Ðức Giêsu cho thấy Ngài có một thứ nước lạ lùng, uống vào không còn khát
nữa. Người phụ nữ vội vã xin Ngài thứ nước kỳ diệu đó. Chị đâu ngờ chính
mình đã bắt đầu được nếm rồi. Nước đó chính là Lời của Ðức Giêsu, Lời vén
mở dần dần con người thâm sâu của Ngài. Ðức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ gia
cảnh của chị. Cái biết của Ngài không nhằm soi mói, nhưng để cảm thông. Cái
biết của Ngài về những điều riêng tư thầm kín đã khiến chị coi Ngài là một
ngôn sứ đáng tin. Từ đó, chính chị gợi lên vấn đề tôn giáo, một vấn đề khiến
chị rất bận tâm; Chính chị nói lên niềm mong đợi của mình về Ðấng Mêsia,
Ðấng sẽ đến dạy dỗ mọi sự (Ga 4,25); rồi cũng chính chị đã bỏ vò nước lại mà
hân hoan chạy đi giới thiệu Ðức Giêsu cho đồng bào. Chị đã tìm thấy thứ nước
tuyệt diệu nơi Ðức Giêsu. Ngài từ từ tỏ mình cho chị: “Ðấng ấy chính là tôi,
người đang nói với chị đây.”
Không thấy nói đến chuyện Ðức Giêsu ăn hay uống. “Lương thực của Thầy là
thi hành ý Ðấng đã sai Thầy.” Ðức Giêsu chỉ đói một điều, đó là nuôi dưỡng
nhân loại. Ngài chỉ khát một điều, đó là ban nguồn nước sự sống. Chúng ta có
dám chia sẻ cơn đói khát của Ngài không?

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
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 III MC
14.03.20 Thứ Bảy,
15.03.20 Chúa Nhật III MC, Tv III
16.03.20 Thứ Hai, lễ thánh Clement M.
Hofbauer, Lm Dòng Chúa Cứu Thế.
17.03.20 Thứ Ba
18.03.20 Thứ Tư
19.03.20 Thứ Năm, Thánh Giuse bạn trăm
năm Đức Trinh Nữ Maria
20.03.20 Thứ Sáu
21.03.20 Thứ Bảy
22.03.20 Chúa Nhật IV MC, Tv IV
*Lư ý:
1/ Thứ năm, lễ Thánh Giuse-lễ trọng sẽ
có thánh lễ lúc 10am và 7pm

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

Mới qua đời:
Đaminh Nguyễn Viết Giác
Nhân dịp lễ giỗ
1.3 An-tôn Viết, 9.3 Maria Hương,
12.3 Giuse Nghị, Giuse, 14.3 Phê-rô,
17.3 Phê rô Chiểu, Trần Á, Giuse
Đã qua đời:

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC CỦA
TGP MELBOURNE VỀ PHÒNG
CHỐNG LÂY NHIỄM BỆNH CORONAVIRUS 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.

Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Maria
Mừng, Gioan Baotaxita Thụy, Maria
Liễu, Anna Sâm, An-tôn, Anna, Gioan
Baotaxita, các linh hồn tiên nhân, các
linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi
luyện tội

 Việc rửa tay: Các dung dịch chuyên

Các ý cầu nguyện khác

 Việc chúc bình an: không nên bắt tay









Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa
ban
Tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, thánh
cả Giuse và toàn thể các thánh
Tạ ơn Đức Mẹ HCG
Tạ ơn Đức Mẹ gia đình được bình
an và như ý
Xin ơn bình an cho gia đình
Xin 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.

2/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)

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

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.

Đặt Tên Các Hội Trường Và Phòng Ốc
Để tiện việc sử dụng các phòng chung, từ
nay các phòng chung thuộc TTTMLV sẽ
được đặt tên, xin xem sơ đồ được gián
dưới cuối nhà thờ.
THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 3
Sẽ có thánh tẩy trẻ em ngày 28-03 lúc
10am. Các gia đình có con em muốn
được thánh tẩy tháng này, xin nộp đơn cho
cha Tuyên úy.
Kêu Gọi Làm Vệ Sinh Nhà Thờ
Nhà thờ mới của chúng ta đã chính thức
sử dụng được gần một tháng, nhưng số
người thiền nguyện làm vệ sinh quét dọn
nhà thờ lại quá ít. Nay, với tư cách linh
mục tuyên úy cộng đoàn, con kêu gọi tất
cả ông bà anh chị em đến sinh hoạt tại nhà
thờ Trung Tâm hãy thể hiện bổn phận
trách nhiệm của mình với cộng đoàn nơi
đây là nơi mình đang sinh hoạt bằng việc
đăng ký tham gia nhóm thiện nguyện vệ
sinh nhà thờ. Con rất mong ÔBACE
quảng đại tham gia để cùng làm cho ngôi
nhà chung của chúng ta luôn khang trang
sạch sẽ. Đt liên lạc: A. Hiền: 0430517167;
A. Ngãi: 0473963317

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 Compassion) 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

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
Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận
Đt: 0403 233 478

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………….
Thức ăn XDTT……………...
XDTT….………………………..

$3,660.0
$2,760.0
$1,134.0
$1,000.0
$2,500.0

