
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

 

 

 

 

Thánh Lễ 

 

Thánh lễ:    Trực tuyến trên Facebook và Youtube TTTM La vang 

Thời gian:   Lúc 07:30pm, thứ Hai, ngày 02-11-2020 

 

Kính mời ông bà anh chị em tham dự, đặc biệt những ai có người thân 
được an vị tại tường tưởng niệm của TTTM La vang. 

…………………………………………… 

 

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI THÂN TRONG DỊP LỄ NGÀY 02-11 

 

Để giúp ông bà anh chị em tưởng nhớ người thân đã qua đời trong dịp lễ 
ngày 02-11, cộng đoàn sẽ chiếu lên màn hình tên và di ảnh của những 
người đã qua đời. Vậy gia đình nào muốn được chiếu tên và hình ảnh 
người thân mình lên màn hình xin vui lòng gởi tên, năm sinh-năm qua 
đời và hình ảnh của người mình muốn được cầu nguyện cho đến ban 
truyền thông La vang. 

Email: ttlavang225@gmail.com 

Mobile: 0402 999 531 

*Hạn chót việc gởi hình ảnh và thông tin ngày 31-10-2020 

………………………………………….. 

 

XIN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN 

 

- Những ai muốn xin lễ cầu nguyện trong tháng 11 cho người thân của 
mình đã qua đời, xin liên lạc với các cha Tuyên úy cộng đoàn. 

Mobile: 0421 134 027 hoặc 0469 264 761 

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 

 

Tiếng Việt khá phong phú với những động từ để chỉ tình cảm: Yêu, mến, thương, quý, 
ưa, mê, thích… Mỗi động từ trên có chút gì đó rất riêng. Hơn nữa, các động từ này đôi 
khi lại có thể đi với nhau: yêu mến, yêu thương, yêu quý, yêu thích, quý mến, quý yêu, 
mến yêu, mến thương, thương yêu, thương mến. Khi đi với nhau, chúng tạo ra một 
hương vị phong phú và mới mẻ. 

 Khi phải trả lời câu hỏi về điều răn nào trọng nhất, Đức Giêsu đã hai lần nói đến động từ 
“yêu mến”: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận. Đây là câu hỏi để thử Đức 
Giêsu của một nhà thông luật Pharisêu. Chúng ta không rõ người này có ý gài bẫy Ngài 
không. Dù sao câu hỏi này cũng không dễ trả lời. Các rabbi dạy có 248 điều phải làm và 
365 điều cấm làm. Có ý kiến cho rằng tất cả những điều trên đều ngang nhau. 

Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời của mình. Ngài không chỉ nói về một điều răn trọng nhất 
và đứng đầu, Ngài còn thêm một điều răn thứ hai giống điều răn trước. Cả hai điều răn 
này không phải là những điều cấm làm như phần lớn các lệnh truyền trên núi Xinai (Xh 
20,1-17). Nhưng cả hai lại giống hai bia đá của Mười Điều răn vì hướng đến tương quan 
với Thiên Chúa và tha nhân. 

 Điều răn thứ nhất hướng đến Thiên Chúa. Đức Giêsu lấy điều răn này từ kinh Shema 
(Đnl 6,5) mà người Do-thái đọc mỗi ngày hai lần vào sáng và chiều. Điều răn này đòi ta 
phải yêu mến Đấng Tạo hóa với trọn cả trái tim, linh hồn và trí khôn của mình. Trái tim 
được người Do-thái ngày xưa coi là bộ phận quan trọng. Nó hoạt động như cái đầu, để 
hiểu biết, suy tư, và ghi nhớ. Yêu với tất cả trái tim là yêu với trọn cả con người mình, 
không coi điều gì hơn Chúa, không thờ thần nào ngoài Chúa, đặt Ngài trên mọi thụ tạo, 
kể cả mạng sống mình. Như vậy yêu ở đây không phải là chuyện tình cảm mông lung, 
nhưng là một dấn thân được thể hiện bằng cuộc sống. 

 Điều răn thứ hai hướng đến tha nhân, lấy từ sách Lêvi (19,18). Yêu người thân cận như 
yêu bản thân mình. “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh 
em hãy làm cho họ” (Mt 7,12). Ngược lại, điều mình không muốn thì đừng làm cho người 
khác. Coi người khác cũng có thân xác như ta, có vui buồn như ta. Ai cũng mong được 
yêu thương và kính trọng. Đức Giêsu đã mở rộng lối nhìn về người thân cận. Thân cận 
không phải chỉ là người Do-thái theo đạo như mình, mà là ai đói khát, không nhà, trần 
trụi, bệnh tật, ở tù (Mt 25,31-46). Họ còn là những kẻ thù của mình nữa (Mt 5,43-48). 
Yêu đơn giản là cầu nguyện cho họ, là giúp đỡ, hỏi thăm. 

Sau câu trả lời của Đức Giêsu, không thấy ông thông luật nói gì. Chắc ông đã tâm phục 
trước việc Ngài trích dẫn Kinh Thánh. Có thể nói đây là một câu trả lời độc đáo, cân đối 
hài hòa. Đức Giêsu gói cả 613 điều luật trong một động từ “yêu.” Luật có thể làm người 
ta bị trói buộc, mệt mỏi. Còn tình yêu thì làm người ta mở ra đến vô cùng. Khi yêu Thiên 
Chúa bằng trọn vẹn trái tim, và thương người như thể thương thân, con người được tự 
do bước vào một thế giới mới, tràn trề sự sống, niềm vui và bình an. 

CHÚA NHẬT XXX TN, NĂM A 



Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG 11 

24.10.20 Thứ Bảy 
25.10.20 Chúa Nhật XXX TN, Tv II 
26.10.20 Thứ Hai 
227.10.20 Thứ Ba 
28.10.20 Thứ Tư, Thánh Simon và Thánh 
Giuđa Tông đồ 
29.10.20 Thứ Năm 
30.10.20 Thứ Sáu 
31.10.20 Thứ Bảy 
01.10.20 Chúa Nhật XXXI TN, các 
Thánh Nam Nữ, Tv III 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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), 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, Phê rô Phụng, Maria Cài (10.21) 

An-tôn Duy, Teresa Mùi, Phê-rô Châu, 
Teresa Nhi, Teresa Hương, Maria 
Xuyến, Maria Vị, Gioan Huy, Giuse 
Thi, Giuse Thiện, Maria Nọ, Nicolas, 
An-tôn Toàn,  Maria Hường, Giuse 
Khẩn, Maria Thuận, Phê-rô Giuse 
Phương, Maria Vụ, Anna Tin, Cha 
Vincente Nhân, Teresa Vê, Phê-rô Sự, 
Phê-rô Long, Maria Phượng, Phê-rô 
Thành, Maria Đoài, Giuse Kiềm, Phêrô 
Hà, Anna Tin, Đaminh Khiết, Maria 
Ron, Tôma Long, Anna Điệp, Maria 
Hồng, Annê Lan, Teresa Thiên, Phêrô 
Cử, Giuse Huynh, Giuse Soan, các linh 
hồn tiên nhân, các linh hồn 

LỊCH PV: CN XXX TN 

Mới qua đời:  
Maria Teresa, Maria, Maria Ngọc, Maria, Lucia, 
Sự Nguyễn, Maria Sương, Giuse Hiệp, Giuse 
Tước, Phaolô Minh, Giuse, Phanxicô Xaviê Chí 

 

Nhân dịp lễ giỗ 

Maria Rí, Maria Tín, Antôn Trần, Maria Thủy, 
18.10 Tôma Thành, 19.10 Giuse Khuông, 
Đaminh Thạch, Laurence Mark Lane, 20.10 Gi-
oan Baotixita Điền, Giuse Hân, Giuse Yên, bà 
Tuất,  22.10 Catarina Thủy, 25.10 Antôn Duy,  
Maria Anna Tịnh, Giuse Mễ, Anna Thìn, Anna 
Uy, Anna Duỗi, 27.10 Nicolas, 28.10 Maria 
Giáng, 31.10 Micae Lạc, 1.11 Phê-rô, Maria, 
10.11 Bà cố Maria, 15.11 Giuse Quyền,  
 
Đã qua đời:   
Maria Hảo, Anna Maria, Gioakim, Giuse, Giuse 
Hứa, Giuse, Maria, Anna, Maria Cúc, các lh tiên 
nhân, các lh nơi luyện tội. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ  

 Tạ ơn Chúa gia đình đã được bình an và như 
ý 

 Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 55 năm hôn phối 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ nhân ngày sinh nhật 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày lễ Thánh GH Gioan 
Phao-lô II, bổn mạng Ban Truyền Thông 

 Xin ơn như ý 

 Xin cho sinh nở được bình an 

 Xin chữa lành và bình an 

 Xin cho có công ăn việc làm 

 Xin cho có con cái 

 Xin cho gia đình hòa thuận, các cháu ngoan 
ngoãn và học giỏi 

 Xin cất khỏi mọi khó khăn trong công việc 

 Cầu cho các nạn nhân trong trận bão lụt ở 
Miền Trung 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN THÔNG BÁO 

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng 
Chúc mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 
II đến ban truyền thông của TTTM La vang. 
Nguyện xin Thánh bổn mạng ban muôn ơn lành 
trên quý ban trong dịp lễ bổn mạng. Và chúc 
quý vị luôn hăng say loan báo tin mừng trong sứ 
vụ truyền thông của mình. 
 
Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 
Các tỉnh miền trung Việt nam trong những ngày 
qua, bão lụt đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về 
tài sản và con người. Cùng với Cộng Đồng 
CGVN Melbourne,  TTTM La vang kêu gọi 
ÔBACE thể hiện tinh thần bác ái tương thân 
tương trợ đối với đồng bào Việt nam gặp nạn do 
bão lụt gây ra. Cách thức đóng góp: 

- Bằng tiền mặt: Xin gởi trực tiếp đến cha 
Tuyên úy cộng đoàn 

- Bằng chuyển khoản xin gởi đến tài khoản 

Act name:  Our Lady of La vang Shrine 

Account No:  529 783 746, BSB: 083-347 

Xin ghi rõ description: “Bão lụt” 

Cảm Ơn 

Chân thành cảm ơn ÔBACE gần xa, tuần qua, 
đã rất quảng đại đáp lại lời kêu gọi chương trình 
Tương Thân Tương Ái  nhân bão lụt miền 
trung, Việt nam. Tổng số tiền TTTMLV tuần 
qua nhận được: $52,840. 

*Chương trình Tương Thân Tương Ái vẫn sẽ 
kéo dài cho đến CN, 15-11-2020. Rất mong 
ÔBACE vẫn tiếp tục quảng đại ủng hộ trong 
khả năng có thể 

Cầu Nguyện Cho Các Em Thi VCE 

Việc thi VCE rất quan trọng đối với các em học 
sinh lớp 12, vậy xin cộng đoàn cầu nguyện cho 
các em được mạnh khỏe và thi đạt được kết quả 
tốt. 

 
Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
CĐCGVN, TGP Melbourne sẽ tổ chức thánh lễ 
kính CTTĐVN, chương trình: 

- Thánh Lễ: Thánh lễ trực tuyến trên face-
book và youtube TTTM La vang 

- Địa điểm:  Tại nhà thờ TTTM La vang 

- Ngày giờ:  10:30 am, CN, 15-11-2020 

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự và hiệp 
thông qua trực tuyến.  

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$4,780.0 
$3,650.0 

$110.0 
$2,050.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu  
 Đt: 0469 264 761 

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. 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 

MỤC VỤ TRONG TUẦN 

Cử Thánh Bí Tích Hòa Giải 
Những ai có nhu cầu bí tích hòa giải, xin gọi 
điện cho các cha để sắp xếp thời gian. 
*Lứu ý: Bí tích hòa giải sẽ được cử hành 
ngoài trời cho từng cá nhân. 
 
Thánh Tảy Trẻ Em 
Những ai có con em muốn được lãnh nhận bí 
tích Thánh Tảy, xin liên lạc với các cha để 
được hướng dẫn và nhận đơn thánh tảy. 


