
Sunday-October 11, 2020 

Gospel: Matthew 22:1-14 
 

Invite everyone you can to the wedding 

Jesus began to speak to the chief priests and elders of the people in parables: ‘The kingdom of 
heaven may be compared to a king who gave a feast for his son’s wedding. He sent his servants 
to call those who had been invited, but they would not come. Next he sent some more servants. 
“Tell those who have been invited” he said “that I have my banquet all prepared, my oxen and 
fattened cattle have been slaughtered, everything is ready. Come to the wedding.” But they were 
not interested: one went off to his farm, another to his business, and the rest seized his servants, 
maltreated them and killed them. The king was furious. He despatched his troops, destroyed 
those murderers and burnt their town. Then he said to his servants, “The wedding is ready; but 
as those who were invited proved to be unworthy, go to the crossroads in the town and invite 
everyone you can find to the wedding.” So these servants went out on to the roads and collected 
together everyone they could find, bad and good alike; and the wedding hall was filled with 
guests. When the king came in to look at the guests he noticed one man who was not wearing a 
wedding garment, and said to him, “How did you get in here, my friend, without a wedding gar-
ment?” And the man was silent. Then the king said to the attendants, “Bind him hand and foot 
and throw him out into the dark, where there will be weeping and grinding of teeth.” For many 
are called, but few are chosen.’ 
 

……………………………... 

 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 

 by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

What a story! It’s not your typical wedding. The king is God. The first people 
invited are those who reject God’s way of living. The second people are those 
who don’t expect the invitation but are delighted when it comes, and they accept 
it wholeheartedly. And the person not properly dressed represents those who 
may say that they have accepted God’s invitation, but whose life choices show 
that they have not yet really said yes to God. 
When have you been among the first group – those who don’t care about 
church, who don’t want to be involved with anything ‘churchy’, and who don’t 
think faith is relevant today? What do you think Jesus would say to you about 
this attitude? 
When have you been among the second group – those who see that faith is im-
portant, who try to live their faith by doing works of service, and who aren’t em-
barrassed by their relationship with God? What do you think Jesus would say to 
you about this attitude? 
When have you been among the third group – those who say that faith is im-
portant and yet don’t really practise their faith. What do you think Jesus would 
say to you about this attitude?  (From the Liturgy Help) 
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SUY NIỆM 

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

“Thiên Chúa chúng ta chỉ toàn đưa ra những 
cấm đoán”, một bạn trẻ đã bực bội nói như vậy 
khi anh nhớ lại nền giáo dục mình phải chịu. 
Thật ra Thiên Chúa không phải là người khắt 
khe. Ngài mời chúng ta đến dự tiệc vui, tiệc 
cưới. Ngài thích chia sẻ niềm vui và sự sống cho 
con người. Ngài cần con người đáp lại lời mời 
đó, để sự hiệp thông giữa đôi bên được trọn vẹn.  

Có ai nếm được nỗi chờ mong của Thiên Chúa 
không khi khách mời không chịu đến? Có ai 
nếm được nỗi đau của Thiên Chúa không khi 
conngười hờ hững trước bữa tiệc mà Ngài đã đặt 
vào đó cả lòng mình? Tôi có trăm ngàn lý do để 
từ chối lời mời: Chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện gia đình, bè bạn, chuyện giải 
trí, chuyện lo cho sự nghiệp tương lai… Tôi có nhiều thứ ưu tiên khác nên việc đến gặp 
gỡ Thiên Chúa bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Biết bao lần chúng ta lỡ hẹn với Ngài, từ 
chối niềm vui và sự sống đích thực để chạy theo những cái bóng. Nhưng Thiên Chúa 
vẫn cứ sai người đi mời. Bàn tiệc lúc nào cũng sẵn sàng. Vấn đề là tôi có đến không, tôi 
có đặt Chúa lên trên những bận tâm về mình không? 

Dân tộc Do Thái chính thức được mời dự tiệc. Thiên Chúa đă sai đến với dân Ngài yêu 
mến những ngôn sứ và những nhà rao giảng Tin Mừng. Nhưng họ đã khước từ và một 
số bị giết đi. Bữa tiệc linh đình vốn dành cho khách quý nay trở thành bữa tiệc cho mọi 
người mà các đầy tớ tình cờ gặp ngoài đường phố. “Từ phương đông, phương tây, nhiều 
người sẽ dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp...” Chúng ta là dân ngoại, 
được mời vào phòng tiệc, được gia nhập Hội Thánh qua phép Rửa. Có người đã vào 
phòng tiệc mà vẫn bị mời ra, vì không mang y phục lễ cưới. Có người theo đạo mà vẫn 
không được vào Nước Trời vì họ đánh mất tấm áo trắng ngày Rửa tội. Chúng ta phải coi 
chừng kẻo lại rơi vào sự tự mãn như người Do Thái. Ðược làm con cái Chúa, được sống 
trong Hội Thánh đó không phải chỉ là những ơn để nhận, mà còn là ơn để sống. Mặc y 
phục lễ cưới là thực sự đổi đời, là cho thấy mình coi trọng bữa tiệc của Chúa. Chúng ta 
phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không? 

CHÚA NHẬT XXVIII TN, NĂM A 



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

10.10.20 Thứ Bảy 
11.10.20 Chúa Nhật XXVIII TN, Tv IV 
12.10.20 Thứ Hai 
13.10.20 Thứ Ba 
14.10.20 Thứ Tư 
15.10.20 Thứ Năm, Thánh Teresa Giêsu 
16.10.20 Thứ Sáu, Thánh Giêrađô, tu sĩ 
Dòng Chúa Cứu Thế 
17.10.20 Thứ Bảy, Thánh Ignatiô 
Antiôchia 
18.10.20 Chúa Nhật XXVIX TN, CN 
truyền giáo, Tv I 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính Đức Mẹ 
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 tạng, Anna Ẩn, Phêrô Thí, Giuse Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu và 
Gioan Phương (9.21), Gioan Baotixita Tỵ, Antôn Trường, Phêrô Tuấn, Phaolô Minh (10.21) 

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 XXVIII TN 

Mới qua đời:  
 Phao-lô Minh, Maria Đào,  Giuse Hiệp, 

Maria Hiền, Giuse Nichola Tuân, Gioan 

Baotixita Tỵ  
Nhân dịp lễ giỗ 

Giuse Tuyền, Catarina, 4.10 Giuse Hứa, 
Maria, 6.10, Maria &Đaminh,  9.10 Anna & 
Maria (giỗ 100 ngày), 10.10 Đaminh & Ma-
ria, Anna Thiên, Cha Barthôlômêo Huỳnh 
San (giỗ 1 năm), 11.10 Maria Thu, Teresa 
Nhi, 12.10 Anna Nụ, 14.10 Vincente, Cha 
Giuse Hà, 22.10 Lm Đaminh Thiều 
 
Đã qua đời:   
Phê-rô Tiên, Teresa, Maria, 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 Đức Mẹ vì ca phẫu thuật thành 

công 
 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật 
 Xin ơn như ý 
 Xin ơn thay đổi và trở về với Chúa 
 Xin ơn chữa lành và bình an 
 Xin cho có công ăn việc làm 
 Cầu cho gia đình hòa thuận thương yêu 

nhau 
 Cầu nguyện cho Ban gây quỹ nhân ngày 

thánh bổn mạng Giê-ra-đô 
 Cầu cho ông bà, cha mẹ nội ngoại 
 Cầu cho những người thất nghiệp sớm có 

việc làm 

 

THÔNG BÁO 

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Ban Gây 
Quỹ CĐ 
Nhân mừng lễ thánh Giêrađô, bổn mạng 
Ban Gây Quỹ CĐ, kính chúc quý ban 
được tràn đầy ơn lành của Chúa và luôn 
hăng say phục vụ với tinh thần khiêm tốn 
hầu sinh ích tinh thần và vật chất cho 
cộng đoàn và Giáo hội. 
 
Lễ Thánh Giêrađô-Tu sĩ Dòng Cứu 
Thế 
Để chuẩn bị lễ Thánh Giêrađô-Tu sĩ 
Dòng Cứu Thế ngày 16 tháng 10, DCCT 
Việt nam sẽ có chương trình tĩnh tâm 
(theo giờ Australia): lúc 9:30pm, các 
ngày 14,15&16 tháng 10. Lễ mừng 
Thánh Giêrađô lúc 10:00pm ngày 16-10. 
Kính mời cộng đoàn tham dự và hiệp 
thông cầu nguyện cho các tu sĩ  DCCT. 
Link tham dự: 
Youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCuy7CDIpmCvak9ObbkqrnjA 
 

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 táng:…………… 
An vị 

$1,845.0 
$3,500.0 

$40.0 
$700.0 
$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 

Tòan thể đoàn sinh TNTT 
LĐCTTĐVN, Melbourne, được 
mời gọi thực hiện bó hoa thiêng 
trong tháng mười, tháng mân côi 
bằng việc tham dự  chương trình 

lần chuỗi mân côi do liên đoàn tổ chức. 
Chương trình và cách thức hiệp thông xin 
xem link: https://drive.google.com/file/
d/1a9IAZXM-KIjNhE5Nz8K6HhPhx9Cd0VLa/
view?usp=drivesdk  

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. 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 

PHONG TRÀO TNTT 

Bó Hoa Thiêng-Tháng Mân Côi 

https://www.youtube.com/channel/UCuy7CDIpmCvak9ObbkqrnjA?fbclid=IwAR3jVbo5iV5GfLsemQ4Ng8GNbL6Uhh86mD0ERY0Y_7J0oqnAjOS9BqaMxXY
https://www.youtube.com/channel/UCuy7CDIpmCvak9ObbkqrnjA?fbclid=IwAR3jVbo5iV5GfLsemQ4Ng8GNbL6Uhh86mD0ERY0Y_7J0oqnAjOS9BqaMxXY
https://drive.google.com/file/d/1a9IAZXM-KIjNhE5Nz8K6HhPhx9Cd0VLa/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR05rZU1HewnD5sAp13tOLVLujAFlRlpHYBCzNJ48lUVLsHfwwn29Eb4IdA
https://drive.google.com/file/d/1a9IAZXM-KIjNhE5Nz8K6HhPhx9Cd0VLa/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR05rZU1HewnD5sAp13tOLVLujAFlRlpHYBCzNJ48lUVLsHfwwn29Eb4IdA
https://drive.google.com/file/d/1a9IAZXM-KIjNhE5Nz8K6HhPhx9Cd0VLa/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR05rZU1HewnD5sAp13tOLVLujAFlRlpHYBCzNJ48lUVLsHfwwn29Eb4IdA

