
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 
You have probably heard of political prisoners being captured and released. In 
your local newspapers, you have probably seen pictures of men and women 
getting married. You have probably seen gardens all over your town. This 
sounds like the year of favour that Isaiah was talking about. 
Do you think it is? Why or why not? 
Are there plenty of things to be thankful for and to rejoice about? Name some. 
When Jesus came, he fulfilled these Scriptures of Isaiah. Jesus comes for us 
again and again every year at Christmas time. During Advent we do our best 
to prepare for Jesus in our hearts – to get ourselves ready to help Jesus make 
this year a year of favour. 
How can you help make this a year of favour in your school? in your neigh-
bourhood? in your family? (Liturgy help) 
 

…………………………………….. 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

THÁNH LỄ GIÁNG SINH 
  
• Ngày 24-12-2020 gồm ba thánh lễ: 6pm, 8pm và 10pm 
*Lưu ý: Để tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh lúc 8pm ngày 24 , 
xin ÔBACE ghi danh. Việc ghi danh bắt đầu từ 8am thứ Hai 14-12-

2020. 
 
• Ngày 25-12-2020 gồm 2 thánh lễ lúc: 9am & 11am 
Kính mời cộng đoàn tham dự và cùng chia sẻ niềm vui mừng Chúa 
Giáng sinh. 
 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
225 Hutton Rd, Keysborough - Vic 3173 

Điện Thoại: 9701 6033  
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG NĂM B 

 SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Gioan 1,6-8.19-28 

Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu 

 Trong bài Tin Mừng trên đây cụm từ làm chứng được dùng đến bốn lần. Lẽ 
sống của Gioan là làm chứng. Ông được sai đến để làm chứng (x. c.6-7). Cả 
câu chuyện xảy ra ở Bêtania, bên kia sông Giođan, cũng là một lời chứng hùng 
hồn của ông (c.19). Gioan không làm chứng cho mình hay về mình, bởi lẽ ông 
không phải là Ánh Sáng. Ông chỉ là ngọn đèn (Ga 5,35) giúp mọi người tin 
vào Ánh Sáng thật là Ðức Kitô. 

Sau khi nhiều người tuốn đến chịu phép rửa, tiếng tăm của Gioan trở nên lừng 
lẫy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cử một phái đoàn đến tìm hiểu con người ông. 
Khi được hỏi lần thứ nhất: Ông là ai? Gioan đã đưa ra ba câu trả lời phủ định: 
“Tôi không phải là Ðức Kitô” – “Không phải” – "Không”. Những tiếng không 
dứt khoát và trung thực. Ông không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về 
ông. Ông chẳng phải là một Êlia tái giáng hay một vị Ngôn Sứ phi thường như 
Môsê. Gioan chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình khiến Ðấng ông giới 
thiệu bị che khuất. Lần thứ hai được hỏi: Ông là ai? Gioan đã định nghĩa mình 
là một tiếng hô trong hoang địa, là lời mời gọi con người sửa đường cho Ðức 
Kitô. Ông biết rõ mình là người đến trước nhưng vị đến sau lại có trước ông 
và trổi vượt hơn ông ngàn trùng (Ga 1,30). “Tôi không đáng cởi quai dép cho 
Người.” Làm đầy tớ cho Ðức Kitô, ông nhận mình không xứng. 

Gioan tự xóa mình trước Ðức Kitô. Ông chẳng sợ mất uy tín trước bao người 
ngưỡng mộ. Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép 
rửa lớn hơn trong Thánh Thần. Gioan không ngại giới thiệu môn đệ mình theo 
Ðức Giêsu, và ông bình an khi người ta đổ xô đến với Ngài để chịu phép rửa 
(Ga 3,26). Có ai siêu thoát như Gioan? Ông từ bỏ trong niềm vui hồn nhiên. 
Ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng. “Người phải lớn lên, còn tôi 
phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Sự khiêm hạ làm cho lời chứng của Gioan đáng tin 
hơn. 

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Hôm nay Ðức Giêsu 
vẫn là Ðấng xa lạ với nhiều người. Con người vẫn khắc khoải đi tìm những 
nẻo đường cứu độ, trong khi Ðấng Cứu Ðộ đã đến từ 2000 năm. Xin được làm 
người chứng như Gioan, giới thiệu cho bạn bè Ðấng mà họ đang tìm kiếm. 

 

 



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

12.12.20 Thứ Bảy,  
13.12.20 Chúa Nhật III MV 
14.12.20 Thứ Hai 
15.12.20 Thứ Ba 
16.12.20 Thứ Tư 
17.12.20 Thứ Năm 
18.12.20 Thứ Sáu 
19.12.20 Thứ Bảy 
20.12.20 Chúa Nhật IV MV 
 
 
 
 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Đaminh Ký (12.20), Phêrô Phát (1.21), Giuse Peter Trần (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), Phê-rô Thịnh, Gioan Baotixita 
Thụy, Maria Mừng, Phê-rô Kiểu Maria Phức, Giuse Quyền (11.21). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ 
10.00am, 12.30pm và 5.00pm. 

 
B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am 

 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm 

 Thứ Sáu có ba mươi phút chầu 
Thánh Thể trước khi lễ lúc 6.30pm. 

 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau 
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn 
trước. 

LỊCH PV: TUẦN III MV 

Mới qua đời: 

Maria, Anna Thạch, Anna Trang  

Nhân dịp lễ giỗ:  
Đaminh Châu,13.12 Đaminh Thống, 
Giuse Tịnh, Maria Ty, Maria & Phê-rô, 
Matta Thân, Laurenso Địa, Maria Vị, Ma-
ria Biện, 19.12 Maria Ren, 22.12 Perpetua 
Tiên, 24.12 Anna Phước, Phê-rô Bàn, Ma-
ria Bốn, 25.12 Agatha Thúy, 26.12 Vin-
cente Trung, 27.12 Phanxico Xavie Sơn, 
30.12 Maria Nhâm, 31.12 Maria Thỏa   

Đã qua đời:   
Giuse Lai, Gioan Tấn, Maria Loan, Giuse 
Lâm, Giuse Rỹ, Maria Huề, Maria Xuân, 
Maria, Giuse, Maria Nọ, Nicolas Cừu, 
Giuse Bộ, Giuse Hiệp, Anna Nghiêm, Phê
-rô Maria Hòa 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, Thánh cả 
Giuse và Thánh Mackillop 

 Tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vì gia 
đình được bình an 

 Xin ơn chữa lành, bình an và như ý 
 Xin cho sinh nở được bình an 
 Xin cho có con cái 
 Xin cho có công ăn việc làm 
 Xin thêm lòng mến Chúa và Đức Mẹ 
 Xin ơn biến đổi bản thân và biết sống 

yêu thương gia đình 
 Cầu cho các nạn nhân trong trận bão lụt 

ở Miền Trung 

 

THÔNG BÁO 

Thánh Tẩy Trẻ Em 
Kể từ tháng 12 năm 2020 TTTM La vang 
sẽ có Thánh tẩy trẻ em mỗi tháng một lần 
vào lúc 3pm CN cuối tháng. Gia đình 
nào có con em muốn được thánh tẩy, xin 
liên hệ với các cha trễ nhất trước một 
tuần. 
 
Lớp Giáo Lý Dự Tòng 
Trung Tâm Thánh Mẫu La vang sẽ mở 
lớp giáo lý dự tòng bắt đầu ngày thứ 
Bảy, 16-01-2021. ÔBACE nào có ý định 
tìm hiểu hoặc tìm hiểu để gia nhập đạo 
Công giáo, xin ghi danh với anh  Phêrô 
Lê Minh Thế, Đt: 0421878430. 
 
Chúc Mừng Bổn Mạng 
    Chúc mừng lễ bổn mạng xóm giáo 
Simon Hòa. Nguyện xin Chúa ban muôn 
ơn lành trên từng thành viên xóm giáo. 
Kính chúc quý vị luôn biết noi gương 
thánh bổn mạng can đảm sống chứng ta 
đức tin. 
 
Chúc Mừng Tân Chức Phó Tế 
Chúc mừng hai tân chức phó tế dòng 
Chúa Cứu Thế, thầy:   

An-tôn Nguyễn Văn Nam C.Ss.R. 
Hendrikus Talu Leba C.Ss.R. 

Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ 
Hằng Cứu Giúp và các thánh trong dòng 
luôn đồng hành và nâng đỡ các thầy trên 
hành trình mới. 
 
Thánh Ca Giáng Sinh-Cảm Ơn 
Chân thành cảm ơn từng cá nhân và đoàn 
thể, đặc biệt ban khánh tiết đã hy sinh 
không biết mệt mỏi chung tay phục vụ 
cho chương trình NGÔI LỜI GIÁNG 
THẾ IV. Chương trình không thể thành 
công tốt đẹp như vậy nếu không có sự hy 
sinh phục vụ và đóng góp tài năng của 
quý vị. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài đồng 
ban cho quý vị và gia đình một mùa 
Giáng sinh an lành. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1:……………... 
Quyên đợt 2: ………………. 
An vị:…………..……………... 

$7,206.0 
$459.0 

$4,500.0 

  

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
john04051976@gmail.com 

Đt: 0421 134 027 
Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu 

xuanhieu802003@gmail.com 
 Đt: 0469264761 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

MOVIE-NIGHT 
 
 
 
 
XĐTNTT XĐ Tôma Thiện sẽ có 
buổi chiếu phim ngoài trời: 
Tựa đề:    Aladdin 
Địa điểm: TTTM La vang 
Ngày giờ: 19-12-2020,@8:30pm 
Price:         $00.0 
Age:    Kids and Adults 
*Lưu ý: Ghi danh có giới hạn 
cho 100 người. 
Xin xem chi tiết trên poster dưới 
cuối nhà thờ. 
Mời các em TN và phụ huynh 
ghi danh tham gia giải trí cuối 
năm 
  


