
 
 

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG  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 20 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 

 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. 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

According to Jesus, children know more about some of God’s secrets than do the most 
clever adults. 

Have you ever held a crying baby? Have you seen anyone else do it? Can anything be 
done to stop a baby crying? When the baby finally stops crying, is it because the pain 
has gone away? How can rocking, singing and cuddling help? 

As we grow older, we perhaps don’t cry when we skin our knees or drop our toys, but 
we still have plenty of pain in our life. We never outgrow the ability to hurt or the need 
for comfort. 

What might be one of God’s secrets about dealing with suffering or about comforting 
someone in pain? 

Jesus doesn’t promise us a life without pain, but he says that the yoke and burden will 
be light and easy to bear. 

When have you had to deal with great physical pain? What happened? 

When have you had to deal with great emotional pain? What happened? 

Which is easier to deal with – physical pain or emotional pain? Why? 

How does living in the spirit of Jesus affect the way we deal with our pain? 

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

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

SUY NIỆM 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 

Khi thi hành sứ vụ, Đức Giêsu nhận ra một điều lạ. Những người 
khôn ngoan học thức thường khó đón nhận Tin Mừng, còn những 
người đơn sơ, bé mọn lại dễ mở lòng hơn. Khôn ngoan theo kiểu 
trần gian làm người ta dễ tự hào, tự mãn. Học thức, hiểu biết về 
Kinh Thánh có khi làm người ta khép lại. Đức Giêsu thấy mình 
khó chạm được vào trái tim của những vị kinh sư hay các ông 
Pharisêu khả kính. Có biết bao định kiến như thành lũy vây bọc 
tầm nhìn của họ. Nhưng Ngài lại thấy dễ rao giảng về Nước Trời 
cho đám đông những người ít học bình dân. Lòng họ như thửa 
đất đã được cầy bừa, chờ gieo hạt giống. 

 Đức Giêsu thấy hiện tượng trên đây nằm trong ý định của Cha. 
Tâm tình ngợi khen Cha bật ra trên môi Ngài cách hồn nhiên. 
“Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11,26). Qua Con, 
Cha muốn mặc khải về chính mình cho mọi người, nhưng Cha 
vẫn tôn trọng tự do đón nhận của từng người. Khi rao giảng, Đức 
Giêsu cũng muốn đón nhận như Cha. Có khi Ngài đành chịu thua 
trước người cứng cỏi chai đá. Có khi sướng vui trước một trái tim rộng mở đón chờ. 

 Đức Giêsu ý thức về sự cao cả và vai trò của mình. Ngài biết Cha đã giao phó cho Ngài mọi sự 
trên trời dưới đất. Ngài cũng biết mình là Người Con của Cha, Người Con duy nhất biết rõ Cha 
vì luôn ở trong cung lòng Cha, vì thế cũng là Đấng duy nhất có thể mặc khải về Cha trọn vẹn. 
Như thế cả Cha và Con đều là Đấng mặc khải (Mt 11,25.27). Cha biết rõ Con và mặc khải về 
Con cho người biết mở lòng. Cả người khôn ngoan thông thái cũng có thể mở long nếu họ biết 
khiêm tốn vượt qua những rào cản của thành kiến. Con biết rõ Cha và mặc khải về Cha cho 
người biết mở lòng. Cả những người quê mùa, ít học cũng có thể nắm bắt được những chân lý 
cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của trí tuệ. Cha và Con mặc khải về nhau hơn là mặc khải về 
mình. Ai đón nhận những mặc khải đó sẽ được đưa vào thế giới thầm kín nhưng rộng mở của 
Cha và Con. Ngay từ trần gian này, người ấy được biết Cha và biết Con trong mầu nhiệm khôn 
dò của Thiên Chúa. 

 Thiên Chúa có một thế giới riêng tư, nhưng lại không khép kín. Thế giới ấy luôn có những cánh 
cửa mở ra về phía con người. Ba Ngôi hạnh phúc viên mãn khi sống cho nhau, nhưng lại muốn 
chia sẻ hạnh phúc ấy cho loài người thụ tạo. Ba Ngôi muốn nhân loại có tương quan thiết thân 
với từng Ngôi. Vào thiên đàng là đi vào thế giới hạnh phúc của Thiên Chúa. Người ta bắt đầu 
vào thiên đàng ngay từ trần gian này khi đến thông hiệp với Người Con là Chúa Giêsu. 

 Hôm nay Chúa Giêsu mời những ai mang gánh nặng nề đến với Ngài, bất cứ thứ gánh nặng nào 
mà sức ta không sao mang nổi. Ngài đổi gánh nặng ấy bằng gánh nhẹ nhàng của Ngài. Gánh nhẹ 
nhàng vì Ngài đã điều chỉnh cho vừa vai ta. Ách êm ái vì ta học được cách mang ách của Ngài, 
đón nhận mọi nghịch cảnh với trái tim hiền hậu, khiêm nhu. Hãy đến với Giêsu, không chỉ để 
nhận được mặc khải trên cao, mà còn để được Ngài an ủi vỗ về, dạy dỗ và cho ta bình an. 

CHÚA NHẬT XIV 
 BĐ I: Dcr 9,9-10        BĐ II: Rm 8,9.11-13      TM: Mt 11,25-30 



PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

 
04.07.20 Thứ Bảy,  
05.07.20 Chúa Nhật XIV TN, Tv II 
06.07.20 Thứ Hai,  
07.07.20 Thứ Ba 
08.07.20 Thứ Tư 
09.07.20 Thứ Năm,  
10.07.20 Thứ Sáu, 
11.07.20 Thứ Bảy, Thánh Bênêđictô Viện 
phụ 
12.07.20 Chúa Nhật XV TN, Tv III 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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);  Ma-
ria Hỷ, Phanxicô Sáng, Giuse Soạn, Gioankim Vinh (4.21); Phaolô Điền (5.21); Lh người thân, 
Đaminh Giác, Yevina Nguyễn, Giuse Cường, Maria Tới (6.2021) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Ngày Thường 

 Thứ Hai-Thứ Tư:  
 - Kinh phụng vụ: 09:40 am 
 - Thánh lễ: 10:00am  
 Thứ Năm 
 - Lần chuỗi mân côi: 06:30pm  
 - Thánh lễ: 07:00pm 
 Thứ Sáu 
 - Chầu Thánh Thể: 06:30pm  
 - Thánh lễ: 07:00pm 
 - Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót 
Cuối Tuần 

 Thứ Bảy:  
- Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp: 03:00pm 
- Lễ: 07:00pm Phụng vụ Chúa nhật 
 Chúa Nhật:  
- Lễ: 08:00am; 10:00am (Livestream); 
12:30pm; 04:00pm; 06:00pm. 

Lưu ý: Tối đa 20 người trong trong 
nhà thờ mỗi thánh lễ và giữ khoảng 

cách 1.5 m. 

 

LỊCH PV: CN XIII TN 

 
Mới qua đời:  
Gioan Vịnh, Teresa Liên, Anna Nghiêm, 
Maria Tới  
 
Nhân dịp lễ giỗ 

 28.6 Lạng Lê, 30.6 Phê-rô, 4.7 Giuse Tam, 

8.7 Đaminh và Maria Cậy, An-tôn và Teresa 

Tú,  22.7 Vincente, Madalena Nam, 30.7 

Matta 

Đã qua đời:   
Phê-rô, Anna, Tô-ma, Teresa, Phê-rô Hữu, 
Phê-rô Khai, Phê-rô Mới, Phê-rô Vừng, Ma-
ria, Giuse, Maria Tự, Maria Quyên, Phê-rô 
Kiểu, Phê-rô Thịnh, GioanBaotixita Thụy, 
Maria Mừng các linh hồn nạn nhân dịch 
bệnh Covid, 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 Chúa đã ban cho như ý cầu xin 
 Tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ gia đình bình 

an 
 Tạ ơn Thiên Chúa 10 năm hôn phối 
 Tạ ơn sinh nhật lần 99 của bà nội 
 Tạ ơn Chúa ban cho ba mẹ được bình an 
 Xin ơn như ý 
 Xin ơn trở lại cùng Chúa 
 Xin ơn chữa lành và bình an 
 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu 

nhau 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 Cầu cho thế giới được bình an và mau 

qua cơn bệnh dịch 
 Xin cho gia đình đi du lịch được bình an 

 

THÔNG BÁO 

Ban Bảo Trì Thông Báo: 
Ban bảo trì TTTM La vang 
tha thiết kêu gọi cộng đoàn 
tham gia vào ban bảo trì 
nhằm bảo trì những cơ sở vật 
chất  của trung tâm như nhà 
thờ mới, hội trường v.v.. Đây là một 
công việc rất quan trọng: Giữ gìn cơ sở 
vật chất được khang trang; mang lại sự 
phục vụ cần thiết cho ÔBACE khi đến 
sinh hoạt tại trung tâm. Đồng thời thể 
hiện trách nhiệm và cùng sẻ chia công 
việc với nhau trong tình liên đới gia đình 
cộng đoàn. Nếu vị nào có ý định tham 
gia xin vui lòng liên lạc anh Phạm Hòa 
Hiền: 0430517167 
Rất mong được đón nhận sự quảng của 
ÔBACE. 

Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
Nhóm Kính Lòng Chúa 
Thương Xót CĐ Tôma Thiện 
kính mời ông bà anh chị em 
cùng tham dự giờ kính lòng 
Chúa Thương xót vào mỗi thứ 
Sáu hàng tuần lúc 7:30 pm. 
Trong giờ Kính Lòng Chúa 
Thương Xót, chúng ta cùng 
cầu nguyện cho cơn đại dịch mau qua và 
cầu nguyện cho các nạn nhân của Covid 
19. Nếu ÔBACE nào không thể đến nhà 
thờ tham dự cũng có thể đọc kinh hiệp 
thông tại nhà hoặc xóm giáo của mình. 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em 
Gia đình nào có con em 
muốn chịu bí tích Thánh tẩy, 
xin liên lạc với các cha tuyên 
úy để nhận đơn và được 
hướng dẫn. 
 
 
 
 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Bì thư :…………………………... 
Tiền rời:…………………………… 
Đợt II: ……………………………. 
Thánh tẩy:……………………. 
An táng: ………………………... 

$4,946.0 
$627.0 
$190.0 
$100.0 

$1,200.0 

  

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 

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. 

Vì phòng chống lây lan dịch bệnh, 
trong những ngày này chúng ta không 
có ‘lắc giỏ’ trong các thánh lễ CN như 
truyền thống 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: 

 Account name: Our Lady of La 
vang Shrine 

Account No: 529783746 

BSB: 083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

 

 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG 


