
 
VỀ VIỆC SINH HOẠT PHỤNG VỤ 

và 
SINH HOẠT HỘI ĐOÀN 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/05/2020-31/05/2020 
 

THÁNH LỄ 
 

Thánh lễ trong tuần: Thứ Hai-Thứ Sáu: 

 07:40 am Livestream đọc kinh phụng vụ và thánh lễ 

 10:00 am Thánh lễ trong nhà thờ cho cộng đoàn 

 07:00 pm Thánh lễ trong nhà thờ cho cộng đoàn 

 

Lưu ý: Tối đa 10 người trong trong nhà thờ mỗi thánh lễ và giữ khoảng cách 
1.5 m 
 

Thánh lễ thứ Bảy: 

 07:40 am Livestream đọc kinh phụng vụ và thánh lễ 

 03:00 pm Livestream Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh lễ 

 07:00 pm Thánh lễ phụng vụ Chúa nhật 

 

Lưu ý: Tối đa 10 người trong trong nhà thờ mỗi thánh lễ và giữ khoảng cách 

1.5 m 

 

Thánh lễ Chúa nhật: 

 08:00 am 

 10:00 am-Livestream 

 12:30 pm 

 04:00 pm-English mass cho giới trẻ + Thiếu nhi  

 06:00 pm 

 

Lưu ý: Tối đa 10 người trong trong nhà thờ mỗi thánh lễ và giữ khoảng cách 
1.5 m 

 
 

SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN: 
Các hội đoàn có thể  trở lại sinh hoạt hội họp, tuy nhiên chỉ giới hạn trong 10 người. 

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

Phone: 9701 6033, Email: tmlavangmel@gmail.com  
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH-CHÚA THĂNG THIÊN 
  

 

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG VIỆC SINH HOẠT 
PHỤNG VỤ VÀ  HỘI ĐOÀN 

(theo yêu cầu của TGP Melbourne) 
 

VÌ LÝ DO GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI CỘNG ĐOÀN CẦN CÓ NHỮNG QUY 
ĐỊNH: 

 

  Số người tham dự thánh lễ hoặc sinh hoạt hội đoàn luôn tối đa 10 người và 

giữ khoảng cách 1.5 m 

 Mọi người muốn đến tham dự thánh lễ buộc phải đăng ký trước:  A. Thuận 
Đt: 0403 233 478 

 Mọi người đều có thể đăng ký: không phân biệt ở đâu hoặc thuộc cộng đoàn 
nào 

 Mỗi gia đình chỉ được đăng ký tối đa 2 người cho mỗi thánh lễ 

 Thành viên các hội đoàn muốn đến sinh hoạt buộc phải đăng ký với người 
trưởng phụ trách hội đoàn mình, và người trưởng phụ trách phải báo lại cho 
anh Thuận 

 Khi đăng ký phải đầy đủ: Họ tên, số điện thoại, giờ đến, giờ đi 

 Khi đến nhà thờ để tham dự phụng vụ phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn 
của BAN HƯỚNG DẪN của cộng đoàn 

 

 Trong hoàn cảnh và điều kiện này, con mong ông bà anh chị em được 

tham dự thánh lễ thật sốt sắng nghiêm trang. Đồng thời con cũng kêu gọi 
ông bà anh chị em thông cảm và hợp tác, trong bác ái. 

 



CÁC GIỜ PHỤNG VỤ CÓ 
LIVESTREAM 

23.05.20 Thứ Bảy 
24.05.20 CN VII phục sinh. Chúa 
thăng thiên 
25.05.20 Thứ Hai, 
26.05.20 Thứ Ba 
27.05.20 Thứ Tư 
28.05.20 Thứ Năm 
29.05.20 Thứ Sáu 
39.05.20 Thứ Bảy 
31.05.20 Chúa Nhật Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống 
 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Gioan Baotixita Phúc (5.20), Gioan B. Thụy, Maria Mừng, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, 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), Giuse Soạn (4.21),  
Gioankim Vinh (4.21), Phaolô Điền (5.21) . 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 

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

 Hành hương kính Đức Mẹ và 
thánh lễ lúc 3pm mỗi thứ Bảy 
hàng tuần 

• Thánh lễ Chúa nhật: 10:00 am 

 

LỊCH PV: CN VII PS 

Mới qua đời:  

Cha Phê-rô Kim, Micae Ánh, Phê-rô 
Tâm, Tư Huỳnh 
 
Nhân dịp lễ giỗ 

18.5 Maria, An-tôn, 19.5 cha Phê-rô Hảo, 
bà cố Mátta  Maria, 22.5 Anna Phước, 
24.5 Maria Tỵ, Maria Nụ, 30.5 Phao-lô 
Triết, Giuse Nhàn, 31.5 GioanBaotixita 
Phúc, Giuse Hiền, 10.6 Giuse 
 
Đã qua đời:   
Maria, Anna, Gioakim, Đaminh, Maria, 
Phanxico Ấn, Anna Hơn, Maria Dung, 
Maria Hồng Yến, Maria Sa, Maria Cứu, 
Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Gioan 
Baotixita Thụy, 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 Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 Tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ gia đình bình an 
 Tạ ơn sinh nhật lần 84 
 Tạ ơn Thánh cả Giuse và thánh Mary 

MacKillop 
 Xin ơn chữa lành và bình an 
 Xin cho bố mẹ biết chăm lo cho con cái 
 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu 

nhau 
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.  

 

THÔNG BÁO 

Thánh Tảy Trẻ Em 

Gia đình nào có con em muốn chịu bí 
tích Thánh tảy, xin liên lạc với các 

cha tuyên úy để nhận đơn và được 
hướng dẫn. 

Thành Lập Ban PHÁT TRIỂN VÀ 
XÂY DỰNG 

Vì nhu cầu phát triển cộng đoàn trong 
hiện tại và tương lai, cộng đoàn 
chúng ta vừa thành lập ban Phát 
Triển và Xây Dựng, trưởng ban: anh 
Micae Dương Thọ, phó ban: anh 
Giuse Nguyễn Văn Bích. Xin chân 
thành cảm ơn hai anh cùng toàn thể 
thành viên của ban đã quảng đại đảm 
nhận công việc của cộng đoàn để 
phát triển Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang và vinh danh Thiên Chúa. 

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, khi 
hoàn cảnh ÔBACE không thể đến 
nhà thờ, cộng đoàn có những sinh 
hoạt hàng tuần online (Xem phần 
Sinh Hoạt Phụng Vụ và Hội Đoàn). 

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 nạn đại 
dịch. 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 

BT DC-Chuyển khoản: 
Tiền rời-Chuyển khoản: 
Tiền quyên đợt II:…….. 
An vị:………………………... 

$3,605.0 
$550.0 
$412.0 
$50.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu  
 Đt: 0469264761 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

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

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, Ac-
count No: 529783746, BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

 
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 


