
 

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: 

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

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

o 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 

- Thứ Bảy: 

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

o 03:00 pm Livestream Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp và thánh lễ 

o 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: 

o 08:00 am 

o 10:00 am-Livestream 

o 12:30 pm 

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

o 06:00 pm 

 

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

khoảng cách 1.5 m 

 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH TÔMA THIỆN 

225 HUTTON ROAD, KEYSBOROUGH, VIC 3173 

Điên thoai: +61 3 9701 6033- Email: Tmlavangmel@gmail.com 
 

mailto:Điên%20thoai:%20+61%203%209701
mailto:Tmlavangmel@gmail.com


MỞ CỬA NHÀ THỜ-CẦU NGUYỆN RIÊNG TRONG TUẦN TỪ THỨ HAI-THỨ SÁU  

(không cần đăng ký) 

o 11:00 am-12:00 trưa 

o 04:00 pm-05:00 pm 

• Lưu ý: Tối đa 10 người trong trong nhà thờ 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. 

 

VÌ GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG NGƯỜI, TRUNG TÂM CẦN CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH 

(theo yêu cầu của TGP Melbourne) 

- 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 

- 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 đày 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 

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

khoảng cách 1.5 m 


