
 
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 

 THÁNH TÔMA THIỆN-NGÀY TRUYỀN THỐNG 
Chúa nhật, ngày 27-09-2020 

 
 
- Thánh lễ bắt đầu: 10am 
 
- Thánh lễ livestream:  
 + Trên Youtube: Truyền Thông La Vang 
 + Trên Facebook: TTTM LaVang Melbourne 
 
- Chương trình giải trí: Ngay sau thánh lễ, trên Zoom: 
 + Gặp gỡ, chào hỏi 
 + Sổ xố với những giải thưởng hấp dẫn 
 + Văn nghệ mừng lễ với những tiết mục cây nhà lá vườn 
 
*Lưu ý:  
- Đăng ký sử dụng Zoom:  
 +https://us02web.zoom.us/j/2317508081?  

 pwd=SkVhRVZhSXQyM09zV2lET3lMUitJZz09  
 + Meeting ID: 231 750 8081  
 +Passcode: j99nL4  
 
- Đăng ký tham dự giải sổ xố: 
 + Miễn phí, mọi giáo dân gần xa, trong và ngoài cộng đoàn đều có thể 
đăng ký 
 + Xin gọi điện hoặc  nhắn tin đến số điện thoại:anh Hóa: 0401 712 757 or 
cha Hiếu: 0469 264 761 với nội dung: 
  >> Họ và Tên 
  >> “Xin tham dự sổ xố” 
 + Hạn chót đăng ký tham dự vui chơi sổ xố: 7pm thứ Bảy, 26-09-2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 An tôn Nguyễn Cao Siêu 

“Và bạn nữa, người bạn của giây phút cuối cùng. 
Bạn không hiểu điều bạn đã làm. Cầu xin cho hai 
chúng ta là những người trộm lành được gặp lại 
nhau trên Thiên quốc, … Chúa là Chúa của hai 
chúng ta.” Ðó là lời trối của cha Christian de Cher-
gé viết cho người Hồi giáo nào đó sẽ ám sát mình, 
bởi cha biết cái chết là điều không sao tránh khỏi. 
Ta không thấy có chút hờn oán nào. Cha coi kẻ 
giết mình như một người bạn, một người trộm lành như cha, và cha mong 
được sống với anh trên trời. Tha thứ một cách phi thường và hồn nhiên, đó là 
thái độ của người thấm nhuần Kitô giáo. 

Các tôn giáo đều dạy sự tha thứ. Tha thứ để làm cho oán tiêu tan, để phá vỡ 
cái lòng oan nghiệt trói buộc con người. Kitô giáo mời gọi tha thứ vì một lý 
do khác: Tôi phải tha thứ cho anh em tôi vì Chúa đã liên tục tha thứ cho tôi. 
Ðời tôi là một chuỗi những vấp ngã, được đan kết với bao thứ tha. Ơn tha thứ 
như dòng suối chảy vào đời tôi, nếu bị ngăn lại, nó sẽ thành ao tù, nó chỉ 
trong lành khi được chảy đến tha nhân. 

Tha thứ là khả năng của Thiên Chúa. Tự sức riêng, ta không ra khỏi được 
vòng oán thù. Chẳng ngày nào thế giới không có tiếng súng. Luật mắt đền 
mắt là luật công bằng, nhưng có thể làm cả thế giới hoá mù. Chỉ sự tha thứ 
mới đem lại bình an. Dám tha thứ là dám chịu thiệt thòi, dám tin rằng cuối 
cùng tình thương sẽ thắng. Quả tim chai đá phải tan chảy trước tình thương. 

Ðức Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ, không phải 7 lần, mà là 70 lần 7, nghĩa 
là tha thứ như Thiên Chúa, tha vô giới hạn. Cần biết chạnh lòng thương như 
Thiên Chúa, để sẵn sàng tha cho bạn mình một món nợ nhỏ, vì Chúa đã tha 
cho mình món nợ khổng lồ. Chúng ta chỉ biết chắc mình đã được Chúa tha, 
khi chúng ta không giữ ơn tha thứ cho riêng mình, khi chúng ta mang quả 
tim thương xót của Ðấng hay tha thứ. Cha Chergé đã bị giết cũng với 6 đan 
sĩ khác. Chắc nay cha hiểu rõ hơn câu này: “Vì chính khi thứ tha, là khi được 
tha thứ.” 

CHÚA NHẬT XXIV 

    BĐ I: Hc,27,30-28,7               BĐ II: Rm 14,7-9      TM: Mt 18,21-35 

https://us02web.zoom.us/j/2317508081?pwd=SkVhRVZhSXQyM09zV2lET3lMUitJZz09


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

 
12.09.20 Thứ Bảy 
13.09.20 Chúa Nhật XXIV TN, Tv IV 
14.09.20 Thứ Hai, Suy tôn Thánh Giá 
15.09.20 Thứ Ba, Đức Mẹ Sầu Bi 
16.09.20 Thứ Tư, Thánh Cornêliô 
17.09.20 Thứ Năm 
18.09.20 Thứ Sáu 
19.09.20 Thứ Bảy 
20.09.20 Chúa Nhật XXV TN, Tv I 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính ĐM 
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy 
 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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, Ma-
ria Tới (6.2021), Giuse Liêng (7.21), Gioan Baotixita Điền (8.21), Giuse Tuấn, lh người hiến 
tạng (9.21) 

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 XXIV TN 

Mới qua đời:  
Anna Kế, Maria Oanh, Maria Mát 

 
Nhân dịp lễ giỗ 

11.9  Maria Phức, 12.9 Phê-rô Hoạt, Phê-rô 

Quốc, 13. 9, Phanxicô, Hêrônimô,  Phê-rô 

Sãi, Maria Thê,  Maria, Anna, 14.9 Bà có 

Anna Nhi, 17.9  Robert Fleming, Anna,  

Anna, Phê-rô, 18.9 Vinh-sơn Trung, 19.9 

Maria Dinh, Maria Triện, Giuse Hộ,  26.9 

Maria Tới, 27.9 Maria Mảnh, Maria 29.9 

Phê-rô Tuấn 

Đã qua đời:   
Phê-rô, Maria, Giuse Tuyền, Giuse Kiềm, 
Maria Đoài, Giuse Nghì, Maria Ngát, Giuse 
Soạn, Đaminh Thà, Giuse Bình, Phê-rô 
Kiểu, Phê-rô Thịnh, GioanBaotixita Thụy, 
Maria Mừng, , linh hồn người hiến tạng,  
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  
 Tạ ơn Chúa vì mổ được bình an 
 Tạ ơn Chúa đã được bình an và như ý 
 Tạ ơn Chúa nhân mừng sinh nhật 
 Xin cho có công ăn việc làm 
 Xin ơn chữa lành 
 Xin cho có con cái, sinh nở bình an 
 Xin ơn như ý cầu xin 
 Cầu bình an cho gia đình 
 Cầu cho ông bà, cha mẹ nội ngoại 
 Cầu cho những người già cả neo đơn 

 

THÔNG BÁO 

Mừng Ngày Truyền Thống 
Cộng đoàn sẽ mừng lễ Thánh Tôma 
Thiện-Ngày Truyền Thống vào Chúa 
nhật ngày 27-09-2020. (X in xem 
chương trình chi tiết trang cuối bản tin) 
 

Sử Dụng Zoom Cho Hội Họp 

Vì hoàn cảnh cách ly xã hội sẽ còn kéo 
dài, tuy nhiên nhu cầu hội họp và sinh 
hoạt hội đoàn vẫn cần được tiếp diễn, do 
đó ban truyền thông TTTMLV đã đăng 
ký  cho cộng đoàn một phương tiện 
truyền thông Zoom. Vậy hội đoàn nào 
muốn sử dụng Zoom để hội họp hoặc 
sinh hoạt xin liên hệ với ông Giuse Trần 
V. Thuận Đt: 0403 233 478 
 

Chiến Dịch ẤM LÒNG MÙA COVID 

Trong thời gian qua, bệnh dịch kéo dài, 
hậu quả nhiều người mất việc, không có 
thu nhập, hoặc neo đơn khó khăn vì sống 
cách ly. Bắt nguồn từ lời Chúa, 

“Chính anh em, hãy cho họ ăn”  
(Mt 14,16) 

Giới trẻ TTTM La vang phát động phong 
trào “Ấm Lòng Mùa Covid” bằng việc 
thiện nguyện phục vụ và sẻ chia những 
nhu yếu phẩm cho những ai cần đến sự 
hỗ trợ. Vậy tất cả những ai có nhu cầu 
xin liên lạc: 

Quang: 0431 155 776, Hải:   0401 915 
133,      Mạnh:  0426 730 373, Vivian: 
0402 445 569   

 

Cùng Nhau Phòng Chống Đại Dịch 

Trong hoàn cảnh cách lý xã hội tình 
trạng 4, con kêu gọi ÔBACE hạn chế tối 
đa việc ra khỏi nhà. Như vậy con cũng 
kêu gỏi ÔBACE hạn chế việc đến Trung 
tâm, trừ những việc rất khẩn thiết. Tuy 
nhiên, nếu vì việc khẩn thiết, trước khi đi 
xin gọi điện cho các cha trước. Rất mong 
ÔBACE thông cảm 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$520.0 
$250.0 
$30.0 
$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 

Trước tiên, chân hành cảm 
ơn những ai trong tuần 
qua đã đóng góp cho trung 
tâm bằng tiền mặt hoặc 
chuyển khoản. 

Trong hoàn cảnh cách ly xã hội để 
chống dịch bệnh– tình trạng cấp 4, 
nếu ÔBACE có ý định đóng góp cho 
trung tâm: 

 bằng tiền mặt: Xin giữ lại số 
tiền đó cho đến khi hết cách ly 
xã hội rồi mới mang tới trung 
tâm. 

 bằng chuyển khoản, thì xin gởi 
vào tài khoản Trung Tâm: 

Act name:  Our Lady of La vang 
Shrine 
Account No:   529 783 746 
BSB:   083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

 

Liên Quan Phong Bì Dâng Cúng 

 Đầu tháng 9 chúng ta sẽ phát hành 
PBDC, tài khóa 2020-2021. 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 


