
 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 NHIỆM 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

Giữa lúc dân chúng định tôn Ðức Giêsu làm Vua, sau 
khi đã được no nê bánh và cá, thì Ngài lại giải tán họ, 
và buộc các môn đệ phải chèo thuyền qua bờ bên kia. 
Yên lặng trở lại với nơi hoang vắng. Chỉ còn một mình 
Ðức Giêsu, cầu nguyện. Ngài chìm sâu trong gặp gỡ 
Cha, Ðấng sai Ngài. Nhưng Ðức Giêsu không quên 
các môn đệ. Ngài biết họ đang vật lộn với sóng gió, 
một mình. Kinh nghiệm cam go này thật cần cho họ. Mãi gần sáng, Ngài mới 
đi trên mặt nước mà đến. Các môn đệ tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi. Ðức 
Giêsu trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.” 

Tuy còn ngờ vực, Phêrô đã dám liều đề nghị: “Nếu quả là Thầy, thì xin cho 
con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Thật là một lời đề nghị làm ta 
kinh ngạc. Phêrô có thể chỉ cần nói: Nếu quả là Thầy, thì xin cho sóng gió yên 
lặng. Nói như thế dễ hơn nhiều, ít nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Phêrô đã chấp 
nhận dấn thân nghiêm túc. Nếu không phải là Thầy, thì thật là dại dột. Nhưng 
nếu đúng là Thầy, thì ông tin mình cũng đi được trên mặt nước như Thầy. 

Ðức Giêsu chấp nhận đề nghị của Phêrô: “Cứ đến.” Thế là Phêrô bước ra, đi 
trên mặt nước, đến với Ðức Giêsu. Thật không thể tưởng tượng nổi, mặt nước 
trở nên cứng như đá, hay con người có đức tin trở nên nhẹ bổng. Phêrô đi 
được bao xa, ta không rõ, nhưng lòng ông thì cứ reo lên sau mỗi bước đi: 
“Ðúng là Thầy rồi!” Phải tin thì mới dám xin đi trên mặt nước, nhưng phải 
dám đi trên mặt nước, thì mới tin trọn vẹn. 

Cần ngắm nhìn những bước chân của Phêrô, những bước chân của lòng tin 
mạnh mẽ. Nhưng khi gió lồng lên dữ dội, nỗi sợ hãi ùa vào, lòng tin bị chao đi 
với sóng, lúc đó Phêrô thấy mình bị hút xuống lòng biển. Ông chỉ kịp kêu lên: 
“Lạy Thầy, xin cứu con.” Bàn tay Chúa đưa ra nắm lấy ông và đưa ông về 
thuyền. “Người kém tin, tại sao lại hoài nghi!” Hoài nghi và sợ hãi đã làm 
Phêrô trở nên nặng nề, và nhận chìm ông xuống. Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin 
là gì khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối chỉ vì Chúa buộc phải 
ra đi, khi dám xin đi trên mặt nước dù Chúa chỉ là cái bóng trước mặt. 

CHÚA NHẬT XVIX 

    BĐ I: 1 V 19,9a.11-13a      BĐ II: Rm 9,1-5      TM: Mt 14,22-23 



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

 
08.08.20 Thứ Bảy, Thánh Mary Mackil-
lop, lễ trọng 
09.08.20 Chúa Nhật XIX TN, Tv III 
10.08.20 Thứ Hai, Thánh Laurensô 
11.08.20 Thứ Ba, Thánh Clara 
12.08.20 Thứ Tư 
13.08.20 Thứ Năm, 
14.08.20 Thứ Sáu, Thánh Maximilianô 
Maria Kolbê 
15.08.20 Thứ Bảy, Đức Mẹ Lên Trời, lễ 
trọng 
16.08.20 Chúa Nhật XX TN, Tv IV 
 
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);  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), Giuse Liêng (7.21), Gioan 
Baotixita Điền (8.21) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
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  
 

LỊCH PV: CN XIX TN 

Mới qua đời:  
Phê-rô, Anna, Đaminh Tuyến, Henry Trúc, Vin-

cente Đoàn, Gioan Baotixita Điền, Phê-rô Tam  

Nhân dịp lễ giỗ 

Giuse, 2.8 Maria Lệ (giỗ 100 ngày), Anna Khoa,  

4.8, Giuse Cường, Đaminh Trang, Martha 

Mừng, 6.8 Maria Mai, 8.8 Giuse Chanh, Giuse 

Phước, Đaminh, Maria,  9.8 GioanBaotixita 

Nghĩa, Đaminh Trung, Micae Đỗ (giỗ 1 năm) 

12.8 Phê-rô Maria Hòa 

Đã qua đời:   
Đaminh, Maria, Đaminh Long, Vincente, Maria, 
Giuse, Maria Em, Giuse Trung, Gia-cô-bê An, 
Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, GioanBaotixita 
Thụy, Maria Mừng, Martha Mừng, An-tôn Đính, 

Giuse Long, Anna Hồng,  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 được bình an và như ý 

 Tạ ơn trong ngày lễ thánh Mary MacKillop 

 Tạ ơn trong ngày lễ quan thầy thánh Đaminh 

 Tạ ơn Chúa  nhân ngày sinh nhât lần thứ 21 

 Tạ ơn Chúa đã cứu vớt và gìn giữ khi vượt 
biên sang Úc 

 Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót 

 Xin cho công ăn việc làm thuận lợi 

 Xin ơn chữa lành và bình an 

 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu nhau 

 Xin cho có con cái, sinh nở bình an 

 Xin ban bình an cho nước Úc và thế giới 

 Cầu cho thế giới được bình an và mau qua 
cơn bệnh dịch 

 

THÔNG BÁO 

Liên Quan Thánh Lễ An táng: 
Sau khi bàn thảo với Ban Thường Vụ 
cộng đoàn, xin thông báo từ nay  
trong việc cử hành nghi thức an táng 
tại TTTMLV sẽ không có mở nắp 
quan tài trong nhà thờ nhằm giữ gìn 
sức khỏe chung cho mọi người. 

 

Trường Việt Ngữ Thông Báo:  

Trường Việt Ngữ La vang đã 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 cách và giúp các em 
học bài tại nhà. 

 

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 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Phong Bì Dâng Cúng: 
Dâng Cúng Tiền Rời…. 
Đợt II:………………………. 

$2,770.0 
$2,500.0 

$60.0 

  

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 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. 

 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 


