
 
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 La vang Melbourne 
 
- Chương trình giải trí: Ngay sau thánh lễ, trên Zoom: 
 + Gặp gỡ, chào hỏi 
 + Xổ số 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 xổ số: 
 + Miễn phí, mọi giáo dân gần xa trong nước Australia, 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 xổ số” 
 + Hạn chót đăng ký tham dự vui chơi xổ số: 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 

TÂM TÌNH NGÀY TRUYỀN THỐNG 

 

 Kính gởi đến toàn thể ông bà anh chị em giáo dân cộng đoàn Thánh Tôma Thiện và Xứ Đoàn 
TNTT TMT thuộc TGP Melbourne, Úc châu lời chúc mừng lễ Thánh Tôma Trần Văn Thiện và 
bình an trong Chúa Kitô Cứu Thế. 

Nhân dịp mừng ngày truyền thống hôm nay, con xin gởi đến cộng đoàn vài tâm tình và suy niệm.  

Thưa cộng đoàn, Việc mừng Ngày Truyền Thống hằng năm đã trở nên rất quen thuộc đối với mọi 
người từ già tới trẻ. Những hình ảnh của ngày truyền thống cộng đoàn dường như đã in sâu trong 
tâm trí mỗi người. Sáng ra chúng ta có thánh lễ được tổ chức rất long trọng. Sau thánh lễ là tiệc 
mừng và văn nghệ. Chiều đến là chương trình hội chợ mừng trung thu thật vui nhộn của các em 
Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhưng trong hoàn cảnh toàn xã hội đang ra sức đảy lùi đại dịch covid-19, 
chúng ta đành hy sinh gác lại cho năm sau. 

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi 
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24).  

Trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta được mời gọi: Hy sinh-biến đổi-sinh hoa kết quả trong cánh 
đồng lúa của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã tự ví mình như hạt lúa được gieo vào lòng đất và hoa 
quả do sự hy sinh của Ngài mang lại cho chúng ta đó là ơn Cứu độ, một hồng ân vô giá đến từ 
Thiên Chúa. Đức Giêsu Ki tô là Huynh Trưởng tối cao đã làm gương cho chúng ta về tinh thần 
hy sinh, đến lượt thánh Tôma Trần Văn Thiện; và nay đến lượt chúng ta được mời gọi noi gương 
Chúa Giêsu và Thánh bổn mạng mà chúng ta mừng lễ hôm nay. 

Qua gương hy sinh tử đạo của Thánh Tôma Thiện, với tư cách tuyên úy cộng đoàn, con mời gọi 
toàn thể cộng đoàn, chúng ta cùng viết nên cho cộng động đoàn một trang sử mới  với những 
màu sắc tươi mới và hy vọng dựa trên những thành tựu và hy sinh của các bậc tiền nhân trong 
cộng đoàn, đặc biệt là của các vị tuyên úy tiền nhiệm: cha Bartôlômêô Huynh San, cha Giuse 
Mai Văn Thịnh, cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển. 

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi 
một mình.” Con tin rằng mọi người trong cộng đoàn đều mong muốn cho trung tâm ngày một 
phát triển về phương diện vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt tinh thần yêu thương hiệp nhất 
trong cộng đoàn. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mong muốn thì chưa đủ, chúng ta cẩn phải hành động 
cụ thể, cần phải hy sinh và cầu nguyện nhiều hơn nữa để biến những mong ước chính đáng của 
chúng ta thành hiện thực. 

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện của chúng ta là thành phần cánh đồng lúa Thiên Chúa, và mỗi 
chúng chúng là những hạt lúa, được gieo, được chăm sóc.Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, 
Thánh Mẫu La vang và thánh Tôma Thiện đổ mưa ơn lành cho cộng đoàn chúng ta, cho từng nhà 
và từng người nhân Ngày Truyền Thống hôm nay. 

MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐOÀN 

LỄ THÁNH TỬ ĐẠO TÔMA TRẦN VĂN THIỆN 

(1820-1838) 

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


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

27.09.20 Chúa Nhật XXVI TN-Lễ 
Thánh Tôma Thiện, Bổn mạng cộng 
đoàn, 
28.09.20 Thứ Hai 
29.09.20 Thứ Ba, TLTT Micae, Gabrien, 
Raphaen 
30.09.20 Thứ Tư, Thánh Giêrônimô 
01.10.20 Thứ Năm, Thánh Têrêsa Hài 
đồng Giêsu; bắt đầu tháng mân côi 
02.10.20 Thứ Sáu, Thiên thần bản mệnh 
03.10.20 Thứ Bảy 
27.09.20 Chúa Nhật XXVII TN 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính ĐM 
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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), Gioan Baotixita Điền (8.21), 
Giuse Tuấn, lh người hiến tang, Anna Ẩn, Phêrô Thí, Giuse Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu và 
Gioan Phương (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 XXVI TN 

Mới qua đời:  
Matthew Tri, Tôma Thừa, Giuse Tuân, Gioan 

Baotixita Tỵ, Maria Tin, Cha Phê-rô Nghĩa,  

Maria Lý  

Nhân dịp lễ giỗ 

23.9 Anna Hồng, 26.9 Maria Tới, Giuse Nhật, 
Maria Phượng, 27.9 Teresa Thọ (giỗ 100 ngày),  
Maria Đoan, Đaminh Thà,  Maria Mảnh, Maria, 
Vincente, Giuse Thơm, Gioan Phương,   28.9 
Phê-rô Lương, 29.9 Phê-rô Tuấn 
 
Đã qua đời:   
Phê-rô, Maria, Maria Cấn, Maria Vẻ, Vincente 
Lừng, Maria Lừng,  Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, 
GioanBaotixita Thụy, Maria Mừng, linh hồn 

người hiến thận, các linh hồn nạn nhân dịch 
bệnh Covid, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
nơi luyện tội. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ  

 Tạ ơn Chúa đã được bình an và như ý 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật lần thứ 52 

 Xin cho ơn trở lại 

 Xin cho có công ăn việc làm 

 Xin ơn chữa lành 

 Xin cho có con cái, sinh nở bình an 

 Xin cho gia đình được bình an, khỏe mạnh và 
biết yêu mến Chúa 

 Xin bình an 

 Cầu nguyện cho các em Thiếu nhi, huynh 
Trưởng nhân ngày lễ bổn mạng Tô-ma Thiện 

 Cầu nguyện cộng đoàn nhân ngày lễ bổn 
mạng Tôma Thiện 

 Cầu nguyện cho ca đoàn Teresa nhân ngày 
bổn mạng 

 Cầu cho những người thất nghiệp sớm có việc 
làm 

 

THÔNG BÁO 

Mừng Ngày Truyền Thống 
Cộng đoàn sẽ mừng lễ Thánh Tôma 
Thiện-Ngày Truyền Thống vào Chúa 
nhật ngày 27-09-2020. (Xin xem chương 
trình chi tiết trang cuối bản tin) 
 
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng 
XĐTNTT TMT 

Chúc mừng lễ bổn mạng đến 
toàn thể TNTT XĐ TMT. 
Nguyện xin Chúa ban cho các huynh 
trưởng lòng nhiệt thành trong phụng sự 
và phục vụ, và ban cho các em TN sự 
đơn sơ đạo đạo đức. Cheers!!! 

 

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   

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$5,775.0 
$500.0 

$1,010.0 
$50.0 

$1,000.0 

  

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 


