
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. 

 

……………………………………………………………………….. 

 

"LỜI NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH" 
(HĐGMVN) 

 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng 

chúng con đang họp nhau cầu nguyện, 
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót 
xin nhìn đến nỗi thống khổ 

của đoàn con trên khắp thế giới, 
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. 

Xin củng cố đức tin của chúng con, 
cho chúng con hoàn toàn tín thác 
vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, 
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, 

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, 
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. 

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, 
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, 

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, 
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa 

đang ân cần nâng đỡ chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, 

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, 
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, 

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế 
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, 

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, 

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, 
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, 

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. 

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 A MC 
  
 BĐ I: Ed 37,12-14                    BĐ II: Rm 8,8-11   TM: Ga 11,1-45 

 Suy Niệm 

Sự sống là điều đáng quý. Đầu năm 2020, thế giới đã đổi khác từ khi cơn dịch hoành hành. Con 
vi-rút Covid-19 đe dọa sinh mạng của mọi người chẳng trừ ai. 

Nó chu du như chỗ không người qua mọi quốc gia, mọi biên giới. Vì quý mạng sống, nên người 
ta phải hy sinh nhiều điều. Những thành phố trở nên vắng vẻ, mọi sinh hoạt vui chơi ngừng lại. 
Nhà thờ không thánh lễ, trường học đóng cửa, người già ở nhà. Phong tỏa và cách ly, sát trùng 
và đeo khẩu trang. Để bảo vệ sự sống, dù đó chỉ là sự sống tạm bợ ở đời này của thân xác, người 
ta đã phải chấp nhận hạn chế tự do cá nhân, ngưng làm những điều mà trước đây tưởng không 
thể bỏ. 

Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về sự sống và cái chết. Cái chết của một anh thanh niên được 
Đức Giêsu thương mến. Anh bị đau nặng, không rõ bệnh gì. Hai bà chị của anh vội vã nhờ 
người đến báo cho Đức Giêsu, hy vọng Ngài mau đến nhà chữa anh khỏi bệnh. Nhưng hai hôm 
sau Ngài mới thu xếp để lên đường đi Bêtania. Khi Ngài đến nơi thì anh đã được chôn bốn ngày 
rồi. “Nếu Thầy ở đây thì em con đã không chết” (Ga 11,21.32), Cả hai chị em Mácta và Maria 
đều nói câu đó với Đức Giêsu. Câu nói bắt đầu bằng chữ “nếu” đầy nuối tiếc buồn 
thương. Người ta vẫn hay nói như thế trước những chuyện đã lỡ. Tại sao Thầy lại không có mặt 
ở đây để cứu Ladarô, bạn của Thầy? Chắc chắn Thầy đủ khả năng chữa cho em con khỏi cơn 
bệnh nặng. Bây giờ thì muộn rồi, chẳng còn làm được gì nữa. Em con đã chết, nghìn trùng xa 
cách, bình vàng đã vỡ tan. 

Khi Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại !” (Ga 11,23), Mácta chỉ nghĩ em mình sẽ sống lại vào 
ngày tận thế. Dù chị tin rằng Thiên Chúa luôn nghe lời Thầy nài xin (Ga 11,22), và tin Thầy là 
Đức Kitô, Con Thiên Chúa (Ga 11,27) nhưng chị chẳng tin Thầy sẽ làm được gì trước ngôi mộ. 
Ngôi mộ là nơi sự chết thống trị, chưa ai thắng được nó. Chính vì thế khi Đức Giêsu bảo “Đem 
phiến đá này đi” 

Chị đã vội vã ngăn lại. Chị không tin Thầy có thể làm gì được với một thi thể đã bốc mùi. Một 
xác người chết đã bốn ngày thì đâu còn gì để hy vọng. 

Nhưng tại ngôi mộ này, vinh quang Thiên Chúa sẽ được bày tỏ. Đức Giêsu sắp làm dấu lạ lớn 
nhất tại đây, Để cho thấy Ngài thật là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25). Ngài lớn tiếng gọi 
tên người chết và bảo anh đi ra khỏi mồ. Ladarô đã vâng lệnh đi ra, dù chân tay còn bị quấn 
băng vải, mặt còn phủ khăn (Ga 11,44). 

Anh ấy được giúp để khỏi vướng víu và tự do đi được. Ladarô đã được hoàn sinh và ra khỏi thế 
giới của âm hồn. Đức Giêsu đã đánh thức Ladarô, và cho hai chị được gặp lại em. Chúng ta có 
quyền tin Đức Giêsu đã nở một nụ cười trên khuôn mặt chưa khô nước mắt, đã đón lấy Ladarô 
trong vòng tay, người mà Ngài thương mến. 

Ladarô rồi cũng có ngày sẽ chết, vì sự sống đời này chỉ là phù du. Qua dấu lạ này, Đức Giêsu 
đưa chúng ta đi xa hơn. Ngài hứa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Ngài, nơi đó cái 
chết không còn quyền lực (Ga 11,25-26). Vì làm cho Ladarô được sống lại mà Ngài bị kết án tử 
(Ga 11,45-54). Nhưng cái chết của Ngài đem lại cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng, nơi không 
còn buồn phiền, tang tóc, chia ly. Chỉ mong chúng ta hôm nay tin mạnh hơn chị Mácta khi cái 
chết rình rập và quật ngã bao người trên thế giới, khi niềm hy vọng tưởng như vỡ tan, vì nấm 
mồ đã chôn vùi mọi sự. (Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.) 

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

28.03.20 Thứ Bảy,  
29.03.20 Chúa Nhật V MC, Tv I 
30.03.20 Thứ Hai 
31.03.20 Thứ Ba 
01.04.20 Thứ Tư, 
02.04.20 Thứ Năm, 
03.04.20 Thứ Sáu 
04.04.20 Thứ Bảy 
05.04.20 CN lễ lá, tưởng niệm cuộc 
thương khó của Chúa, Tv II 
 

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), Maria Hỷ, Phanxicô Sáng 
(04.21) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÒNG 
CHỐNG LÂY NHIỄM BỆNH 
DỊCH CORONA, TRUNG TÂM 
THÁNH MỄU LA VANG: 

• Đóng cửa nhà thờ cho đến khi có 
thông báo mới 

 Thánh lễ  và đọc kinh phụng vụ 
online mỗi sáng từ thứ Hai đến 
thứ Bảy, lúc 07:40am 

 Cộng đoàn cùng hiệp ý đọc kinh 
tại gia lúc 7:30pm mỗi thứ Bảy 
hàng tuần. 

• Chầu Thánh Thể bằng tiếng Anh 
cho TNTT, giới trẻ, và cho toàn 
thể cộng đoàn lúc 04:00pm mỗi 
Chúa Nhật 

• Thánh lễ Chúa nhật: 10:00am 

 

LỊCH PV: TUẦN IV MC 

Mới qua đời:  
Gioan Baotixita, Phê-rô Maria,  
 
Nhân dịp lễ giỗ 

 29.3 Maria Vụ, Giuse, Maria, Anna 
Ẩn, Nguyễn Thị Xinh, Giuse, Teresa 
 

Đã qua đời:   

Phê-rô, Phanxicô Sáng, Maria Hỷ các 
linh hồn dịch bệnh corona, các linh 
hồn tiên nhân, các linh hồn thai nhi, 
các linh hồn nơi luyện tội 
 

Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Đức Mẹ Lavang 
 Tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ HCG đã gìn giữ 

gia đình con được bình an 
 Tạ ơn Đức Mẹ HCG vì bao ơn lành Mẹ 

đã ban trong tuần qua 
 Cầu cho toàn thế giới trong dich bệnh 

corona 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Cầu bình an và xin ơn như ý 
 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu 

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 

Việc Đóng Góp Cho Trung Tâm 

• Trước tiên chân thành cảm ơn những ai 
trong tuần qua đã tiếp tục đóng góp cho 
trung tâm bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản 

• Trong những ngày này chúng ta không có 
thánh lễ CN tại nhà thờ Trung Tâm, tuy 
nhiên việc đóng góp cho trung tâm vẫn tiếp 
tục. ÔBACE có thể gởi phong bì trực tiếp 
cho các cha tại trung tâm hoặc dưới hình 
thức chuyển khoản: Bank Account: Our 
Lady of La vang Shrine, Account No: 
529783746, BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

Caritas-Project Compassion 

Lứu ý: Xin cộng đoàn mang đến Trung 
Tâm tiền tiết kiệm mùa chay cho chiến 
dịch tình thương từ CN 05-04-2020. 

Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

ÔBACE được mời gọi đọc kinh-suy niệm 
đàng thánh giá tại nhà, ÔBACE có thể đến 
Trung Tâm gặp các cha lấy bản kinh về sử 
dụng tại nhà hoặc lấy từ website cộng đoàn: 
www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

Việc Tham Dự Thánh Lễ và Hiệp Thông 
Các Buổi Kinh Nguyện 

Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng, duy trì sự 
liên đới trong cộng đoàn và hiệp thông trong 
cầu nguyện, Trung Tâm sẽ Livestream: 

Thánh lễ Từ thứ Hai đến thứ Bảy, lúc 
07:40 am: Đọc kinh phụng và thánh lễ lúc 
08:00 am  

Thánh lễ Chúa nhật: lúc 10:00am  

Rất mong Ông bà anh chị em cố gắng sắp 
xếp thời gian trong gia đình và công việc tại 
nhà để tham dự thánh lễ thật sốt sắng. Trong 
việc tham dự thánh lễ này chúng ta kín múc 
được ân sủng Chúa, duy trì tình liên đới trong 
cộng đoàn và hiệp thông, nâng đỡ đức tin cho 
nhau trong cảnh hoạn nạn này.Đặc biệt trong 
các thánh lễ này chúng ta sẽ cùng cầu nguyện 
cho các nạn bệnh dịch Corona và cầu nguyện 
cho mỗi người chúng ta và thế giới sớm thoát 
cảnh hoạn nạn này. 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
An táng……………………..... 
An vị……………………………. 
 

$350.0 
$28..0 
$450.0 

$4,300.0 

  

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 

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

 
5 PHÚT LỜI CHÚA 
Để giúp cho ÔBACE trong việc suy niệm 
lời Chúa mỗi ngày, 5 PHÚT LỜI CHÚA 
đã được in ra, nếu những ai có nhu cầu có 
thể đến trung tâm gặp các cha lấy về nhà 
để sử dụng hoặc lấy trên website cộng 
đoàn. 
www.trungtamthanhmaulavang.org.au 
 
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 


