ĐÓNG CỬA NHÀ THỜ
Để cùng phòng chống lây lan bệnh dịch Covid-19, nhà thờ
TTTM La vang sẽ đóng cửa từ ngày 09-07-2020 cho đến
khi có thông báo mới. Cộng đoàn sẽ:

Ngừng mọi sinh hoạt chung

Có livestream các thánh lễ trong tuần và Chúa nhật, và
các sinh hoạt phụng vụ khác, xin xem chương trường
Trong phần PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE
by Lisa-Marie Calderone-Stewart

It’s lucky for us that God is the only one who distinguishes the weeds from the
wheat.
Think of your teachers at school. Would all of them completely agree on
whether you should be characterised as a weed or as wheat? If so, what would
they say? If not, how might they disagree? What would the ‘wheat voters’ say
about you? What would the ‘weed voters’ say about you? Do you think any of
the wheat voters might convince the others of your good qualities? Or do you
think it would be more likely that the weed voters would be the convincing
ones? Why?
Think of a person you might consider to be a weed. Can you see any positive
characteristics in that person? If you concentrated on those positives for a
whole month, do you think your opinion of this person might change? Why or
why not?
Do you know anyone who is perfectly good, perfectly wonderful all the time?
Do you know anyone who isn’t perfect but who could be called saintly? Describe why you see this person in this way. Would anyone disagree with your
opinion? If so, why? (From Liturgy Help)
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SUY NIỆM
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Cỏ lùng trong ruộng
khiến các đầy tớ ngỡ ngàng. Thửa ruộng vốn chỉ
được gieo giống tốt. Vậy mà khi lúa mọc lên và
trổ bông. cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện. Bởi đâu mà
có cỏ lùng, có người xấu? Bởi đâu mà ở nơi ta
tưởng là trong ngần lại bất ngờ có dấu hiệu của
sự vẩn đục? Có tác động xấu xa nào của Thần Dữ
đẩy đưa? Có sự ưng thuận chiều theo nào của con
người?
Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Chúa có muốn chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ
xấu không? Ngài có muốn chúng tôi xây dựng một Giáo Hội toàn bích, một xã
hội chỉ gồm toàn những người tốt không? Lắm khi chúng ta nóng nảy như Gioan và Giacôbê, đòi tốt cả làng người Samari, vì họ không tiếp Chúa.
Ðừng, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, lại làm hư rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho
tới mùa gặt. Như thế Thiên Chúa để cho cỏ mọc chung với lúa. Ngài chấp nhận
tình trạng vàng thau lẫn lộn. Ngài nhẫn nại với tội nhân, với cỏ lùng. Cỏ lùng
chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt.
Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì tin vào sự hoán cải
của con người. Chờ đợi vì tôn trọng tự do lựa chọn của họ. Chờ đợi vì nuôi một
niềm hy vọng lớn lao. Sự thánh thiện của Thiên Chúa ở nơi sự chờ đợi. Ngài
còn chờ đợi cho đến ngày tận thế.
Trong thế giới và Giáo Hội không có hai hạng người: hạng cỏ lùng và hạng lúa
tốt. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi tim mỗi người. Mỗi người đong đưa giữa cỏ
lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan. Ngay trong
những hành vi tốt đẹp nhất của tôi, tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt. Thiên
Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi. Ngài chờ tôi được thanh luyện dần dần,
để rồi mọi sự trong tôi thành lúa tốt. Kitô hữu không dung túng sự dữ, họ dám
hy sinh để xây dựng một thế giới yêu thương. Nhưng họ không dùng bạo lực để
chống lại ác nhân. Họ nhẫn nại biến đổi trái tim kẻ thù, vì họ tin vào sức mạnh
của tình yêu, tin vào Ðức Giêsu, Ðấng đã bị sự dữ nuốt chửng nhưng cuối cùng
là Ðấng toàn thắng.

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
(Livestream tất cả chương trình dước đây)

Ngày Thường
 Thứ Hai-Thứ Sáu:
- Kinh phụng vụ: 07:40 am
- Thánh lễ: 08:00am
Cuối Tuần
 Thứ Bảy:
- Hành hương kính Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp và thánh lễ:
03:00pm


Chúa Nhật: 10:00am

THÔNG BÁO

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN
Mới qua đời:
Phao-lô, Giuse, Maria Liên, Giuse Đức, Gioan
Baotixita Điền, Phao-lô Tân, Vincent Đoàn
Nhân dịp lễ giỗ
12.7 Maria Phượng, 16.7 Agata, 18.7 Giuse
Soạn, 19.7 giỗ 100 ngày Anna, Phao-lô, Agata
Nhan, Micae Năm, 21.7 Giuse, 22.7 Vincente,
Madalena Nam, 24.7 Giuse, Maria, 30.7 Matta
Đã qua đời:
Các linh hồn: Xinh, Dung, Hiếu Nghĩa, Agata,
Phê-rô,Maria Mừng, Maria, Lôrensô, Phê-rô
Maria Hòa, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Gioan
Baotixita Thụy, Micae, các linh hồn nạn nhân
dịch bệnh Covid, các linh hồn tiên nhân, các linh
hồn thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội.

Trường Việt Ngữ Thông Báo:
Trường Việt Ngữ La vang sẽ chính
thức sinh hoạt trở lại bắt đầu từ ngày
20-07-2020.


Hình thức sinh hoạt mới: Giáo
viên phụ trách các lớp sẽ gởi bài
học và bài tập về cho từng em học
sinh.



Xin Phụ huynh học sinh cùng chia
sẻ trách nhiệm dạy tiếng tiếng việt
cho con em của mình bằng việc
nhiệt tình cộng tác với các quý
thầy cô bằng và giúp các em học
bài tại nhà.

LỊCH PV: CN XVI TN

Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Tạ ơn Đức Mẹ nhân dịp 55 năm hôn phối
 Tạ ơn Chúa nhân ngày Lễ Chúa Cứu Thế,
bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế
18.07.20 Thứ Bảy, Thánh Bênêđictô Viện

Tạ ơn Chúa đã được bình an như ý cầu xin
phụ
19.07.20 Chúa Nhật XVI TN-Lễ Chúa  Tạ ơn Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh
Mackillop đã ban cho gia đình được bình an
Cứu Thế
 Xin cho công ăn việc làm thuận lợi
20.07.20 Thứ Hai,
 Xin ơn khỏi bệnh tật, ơn bình an
21.07.20 Thứ Ba,
22.07.20 Thứ Tư, Thánh Maria Mađalêna  Xin ơn ăn năn trở lại cùng Chúa
23.07.20 Thứ Năm,
 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu nhau
24.07.20 Thứ Sáu,
 Xin cho có con
25.07.20 Thứ Bảy, Thánh Giacôbê Tông  Cầu cho xóm giáo Đaminh Đinh Đạt nhân
đồ
ngày lễ bổn mạng
26.07.20 Chúa Nhật XVII TN, Tv I
 Cầu cho thế giới được bình an và mau qua
cơn bệnh dịch.

Lưu ý: Có lễ và hành hương kính ĐM
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy

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); Maria 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), Giuse Liêng (7.21).

Ban Bảo Trì Thông Báo:

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM

Trước
tiên
chân
hành
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.

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
LIÊN HỆ KHẨN CẤP
chất của trung
tâm như nhà
Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường
thờ mới, hội trường v.v.. Đây là một
Đt: 0421 134 027
công việc rất quan trọng: Giữ gìn cơ
Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu
sở vật chất được khang trang; mang
Đt: 0469264761
lại sự phục vụ cần thiết cho ÔBACE
Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát
khi đến sinh hoạt tại trung tâm. Đồng
Đt: 0432 777 500
Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận
thời thể hiện trách nhiệm và cùng sẻ
Đt: 0403 233 478
chia công việc với nhau trong tình
liên đới gia đình cộng đoàn. Nếu vị
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
nào có ý định tham gia xin vui lòng
$3,930.0
liên lạc anh Phạm Hòa Hiền: Bì thư Dưng Cúng:
Tiền rời:
$325.0
0430517167
Rất mong được đón nhận sự quảng
của ÔBACE.

An vị:…………………………...

$4,000.0

