
 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 

(Livestream tất cả chương trình dưới đây) 
 

Chúa Nhật Lễ Lá: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa: 10am 

 

Thứ Hai -thư Tư TT:  

• Kinh sáng: 07:40am 

• Thánh lễ: 08:00am 
 

Thứ Năm TT:  

• Kinh Phụng Vụ: 08:00am 

• Thánh Lễ Tiệc Ly: 07:30pm 
• Chầu Thánh Thể: Ngay sau thánh lễ 

   
 *Lưu ý: Giữ bầu khí tĩnh lặng cầu nguyện cho đến thánh lễ phục sinh 

 
Thứ Sáu TT: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu 

• Kinh Phụng Vụ: 08:00am 

• Đi đàng Thánh Giá: 10:00am: 

• Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa và suy tôn Thánh Giá: 
03:00pm 

 
 *Lưu ý: Hôm nay có đóng góp cho đất thánh 

 
Thứ Bảy TT:  

• Kinh Phụng vụ: 08:00am;  
• Thánh Lễ vọng Phục Sinh: 08:00pm 

 

Chúa Nhật PS: Thánh Lễ Phục Sinh: 10:00am  
 

……………………………………………………………….. 

 

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. 

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

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

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 
  

 BĐ I: Is 50,4-7                    BĐ II: Pl 2,6-11  TM: Mt 26, 14-27,66 

 Suy Niệm 

(Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.) 

Từ trước tới nay, chưa một lần nào Ðức Giêsu tìm cho 
mình chút vinh quang trần thế. Còn bây giờ, khi cái 
chết đã gần kề, Ngài chấp nhận sự tán tụng của đám 
đông, và chính Ngài cũng muốn ngồi trên lưng một 
con lừa 

để khiêm tốn tiến vào thành thánh. Nhiều người trải áo 
hay chặt cành cây rải trên lối đi. Tiếng hò reo vang 
dậy. Người ta tung hô Ngài là Ðấng Mêsia, là Con vua 
Ðavít. Quả thật Ngài là Vua Mêsia, nhưng rồi đây 
người ta sẽ biết cách làm vua của Ngài: qua đau khổ và cái chết ô nhục trên thập giá.  

Lễ Lá là một lễ vui, nhưng lại đượm buồn. Ta được nghe bài Thương khó trong thánh 
lễ. Tuần thánh đã bắt đầu. Ðức Giêsu bước vào những ngày cuối đời. Rước lá đi theo 
Ngài trong vài giờ là điều dễ. Theo Ngài giữa lúc Ngài được tung hô, chẳng khó gì. 
Nhưng tiếp tục theo Ngài và ở lại khi Ngài bị mọi người bỏ rơi, điều đó khó hơn nhiều.  

Chúng ta thường cảm thấy mệt khi nghe đọc bài Thương Khó. Nếu chúng ta dành thì 
giờ để suy niệm về cuộc khổ nạn, ta sẽ thấy lời nói và thái độ của Ðức Giêsu có sức 
nâng đỡ và biến đổi ta, giúp ta đón nhận mọi gai góc của cuộc sống. Cần cảm nghiệm 
những đau đớn trên thân xác Chúa, nhưng đừng quên những nỗi đau sâu kín của trái 
tim Ngài, và nhất là đừng quên nhận ra một Tình Yêu, Tình Yêu vô cùng lớn đối với 
Cha và nhân loại. 

Chỉ Tình Yêu mới làm cho khổ đau sinh trái.  

Con Thiên Chúa không xa lạ với khổ đau của phận người. Ngài biết thế nào là bị vu 
khống, bất công, phản bội, thế nào là bị nhục nhã, sợ hãi, cô đơn và giết chết. Ngài 
không phân tích mầu nhiệm đau khổ, nhưng Ngài đón lấy đau khổ với rất nhiều tình 
yêu, và lập tức nó có ý nghĩa.  

Bạn có thể thấy mình giống Giuđa, Phêrô hay Philatô. Chẳng ai vô tội trước cái chết 
của Con Thiên Chúa. Hãy đi với Ðức Giêsu qua từng chặng đường, từ Vườn Dầu đến 
tận Núi Sọ. Ðừng theo Chúa như một người lạ quay video cho đám tang, bởi lẽ mọi sự 
Ngài chịu là vì bạn và cho bạn. 

Sau khi đã thấm nhuần cuộc Khổ Nạn, bạn sẽ thấy mình yêu thánh giá của Chúa hơn, 
mến thánh giá của mình hơn, và kính trọng thánh giá của người khác hơn. 

 

 



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

04.04.20 Thứ Bảy,  
05.04.20 CN lễ lá, tưởng niệm cuộc 
thương khó của Chúa, Tv II 
06.04.20 Thứ Hai tuần thánh 
07.04.20 Thứ Ba tuần thánh 
08.04.20 Thứ Tư tuần thánh 
09.04.20 Thứ Năm tuần thánh, Thánh lễ 
Tiệc Ly 
10.04.20 Thứ Sáu tuần thánh, Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó Của Chúa 
11.04.20 Thứ Bảy tuần thánh-Đêm Vọng 
Phục Sinh 
12.04.20 CN PS, Mừng Chúa Sống Lại 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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: CN LỄ LÁ 

Mới qua đời:  

Micae  Nguyễn Hoàng Thiên, Tađêô 
 
Nhân dịp lễ giỗ 

 1.4 Maria, 5.4 Phêrô Tư, 15.4 Gioan 
Baotaxita Thụy 
 

Đã qua đời:   

Phan-ci-cô Xa-vi-e Sáng, Maria Hỷ, 
Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Maria 
Mừng, 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 La vang 
 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 dịch 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 Ac-
count: Our Lady of La vang Shrine, Ac-
count No: 529783746, BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

Caritas-Project Compassion 

Lứu ý: Việc đóng góp quỹ chiến dịch 
tình thương mùa chay: CN 05-04-2020, 
cộng đoàn có thể đóng góp bằng hình 
thức mang tiền tiết kiệm đến Trung Tâm 
đưa trực tiếp các cha Tuyên úy hoặc 
chuyển khoản tới: Bank Account: Our 
Lady of La vang Shrine, Account No: 
529783746, BSB: 083-347 và ghi rỗ 
“Caritas”.  . 

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: Xem CT Tuần Thánh 

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 

Bì thư DC-huyển khoản: 
 
Tiền rời-Chuyển khoản: 
 

$230.0 
 

$1015.0 
 

  

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 


