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Lots of paintings, movies and TV specials have shown Gabriel visiting Mary. 
Usually, it is dramatic and fascinating. 

How do you think the visitation really happened? Do you think Gabriel flew 
through the window or just appeared out of thin air? Do you think Gabriel was 
really there or is the angel just a literary symbol? How else could Mary have 
received her message? What do you suppose Mary was thinking? Angels are 
popular decorations, and they appear as characters in TV programs, movies 
and stories. Their appeal has increased in recent years. 

Why do you think people are so interested in angels? Do you believe in an-
gels? Do you believe you have your own guardian angel? If not, why not? If 
so, what do you think your guardian angel does? 

What do you think the purpose of angels is? What can angels do that people 
cannot? Do you think you can communicate with angels? Why or why not? 

(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 6pm và 8pm 
ngày 24 , xin ÔBACE ghi danh. 
 

• Ngày 25-12-2020 gồm hai 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 IV MÙA VỌNG NĂM B 

 SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Gioan 1,26-38 

Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu 

 Khi suy niệm mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta thường nghĩ tới biến 
cố Chúa sinh ra ở Bêlem. Thật ra mầu nhiệm này đã bắt đầu từ sau 
tiếng Xin Vâng của Ðức Maria ở Nadarét. Sau tiếng Xin Vâng ấy, 
Ngôi Lời đã thành một thai nhi, lớn lên trong lòng mẹ như hàng tỉ 
con người khác, cần chín tháng mới có thể cất tiếng khóc chào đời. 
Ngôi Lời không lẫm liệt từ trời bước xuống. Ngài muốn là người 
trăm phần trăm, nên Ngài cần một người mẹ. Ngài đi ra từ lòng mẹ: 
mong manh, yếu đuối. Ngôi Lời đã thành một người như chúng ta, 
chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ phạm tội. Ngôi Lời 
đã là người, và mãi mãi là người. Ngài đã đi hết hành trình cuộc 
sống với tất cả nỗi buồn vui, âu lo và trăn trở. Chẳng ai hiểu chúng ta bằng Ngài. 
Ngài chẳng xa lạ với những gánh nặng của cuộc sống. Hôm nay Ngôi Lời vẫn là 
người, ngự bên Chúa Cha. Có một người được tôn vinh ở giữa lòng Thiên Chúa. Mầu 
nhiệm Nhập Thể đâu phải chỉ ở Bêlem, vì Ngôi Lời mãi mãi là người, người Anh 
trưởng, dẫn đưa chúng ta vào cung lòng Thiên Chúa. 

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu trái đất. Trái đất chỉ là một trong số hàng tỉ tỉ 
vì sao, nhưng nó vẫn có thế đứng ưu việt vì là nơi Con Thiên Chúa đã đặt chân, đã 
sống. Bầu trời, rừng xanh, mạch nước, biển khơi… tất cả phải được gìn giữ cho thanh 
khiết. Trái đất là nhà của con người, nhưng cũng là ngôi nhà của Con Thiên Chúa. 

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu cuộc đời, yêu mảnh đời nhỏ bé của mình. Có 
lắm người dễ dàng tìm đến cái chết vì thấy bế tắc, tuyệt vọng, vì thấy đời vô nghĩa. 
Mảnh đời của Ðức Giêsu không phải chỉ màu hồng: long đong với phận nghèo, ê chề 
vì thất bại, bị tước đoạt đến tột cùng trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống mảnh đời ấy 
cho đến cùng, vững tin đến cùng vào tình Cha, ngay giữa vực sâu và tăm tối. 

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu mọi người. Từ khi Con Thiên Chúa mang 
khuôn mặt của con người thì mọi người đều mang khuôn mặt của Thiên Chúa. Tất cả 
nhân loại đều là anh em dù khác nhau về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm... 
Xúc phạm con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. 

Noel đem lại cho ta sự bình an sâu thẳm. Bình an cho trái đất đang bị tàn phá. Bình an 
cho những người đang sống trong ngõ cụt. Bình an cho chúng ta, cho mọi người. 

Bình an của Giêsu. 

 

 

  



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

19.12.20 Thứ Bảy 
20.12.20 Chúa Nhật IV MV 
21.12.20 Thứ Hai 
22.12.20 Thứ Ba 
23.12.20 Thứ Tư 
24.12.20 Thứ Năm, vọng mừng Chúa 
Giáng sinh 
25.12.20 Thứ Sáu, mừng Chúa Giáng sinh 
26.12.20 Thứ Bảy, ngày II TBN Giáng 
sinh, T. Stêphanô tử đạo tiên khởi. 
27.12.20 Chúa Nhật trong TBN Giáng 
sinh, Lễ Thánh Gia thất 
 
*Lưu ý: Giờ các thánh lễ ngày 24 và 25 
tháng 12, xin xem trong phần chương trình 
lễ Mừng Chúa Giáng Sinh trên trang cuối 
bản tin. 

 
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 IV MV 

Mới qua đời: 

Maria Phượng, Anna Thạch  

Nhân dịp lễ giỗ:  

13.Phê-rô, 15.12 Maria Suy, 16.12 Đaminh 
Ứng, Phanxico Xavie Thi, Maria Lan, 18.12 

Gioan Phiên, 19.12 Maria Ren, Đaminh Lung, 
Maria Phúc (giỗ 100 ngày), 20.12 Sr. Claire 

Flanigan, Micae Sáu, 22.12 Perpetua Tiên, 
24.12 Anna Phước, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, 
25.12 Agatha Thúy, 26.12 Vincente Trung, 

27.12 Phanxico Xavie Sơn, 30.12 Maria 
Nhâm, 31.12 Maria Thỏa  

Đã qua đời:   

Giuse, Anna, Gia-cô-bê, Phao-lô, Maria, 

Giuse, Phê-rô, Maria, các linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi luyện 
tội. 
 

Các ý cầu nguyện khác 

• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh Cả Giuse và 
thánh Giê-ra-dô 

• Tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 27 năm hôn phối 

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đồng hành cùng 
các anh chị Huynh Trưởng và Thiếu Nhi 
trong một năm qua. 

• 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 thánh hóa công ăn việc làm 

• Xin ơn biến đổi bản thân và biết sống yêu 
thương gia đình 

• Xin đi đường được bình an 

• Cầu cho các thành viên trong xóm giáo 
Simon Hòa nhân ngày lễ bổn mạng 

 

THÔNG BÁO 

 
Thiện Nguyện-CT Bánh Chưng-2021 
Để tạo bầu khí mừng xuân TÂN SỬU-2021, 
TTTM La vang sẽ có chương trình gói bánh 
chưng xuân vào các ngày 30-31 tháng 1 và 6-
7 tháng 2. Vậy, tha thiết kêu gọi ông bà anh 
chị em ghi danh thiện nguyện tham gia 
chương trình nấu bánh chưng mừng xuân. 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em 
Kể từ tháng 12 năm 2020 TTTM La vang sẽ 
có Thánh tẩy trẻ em mỗi tháng một lần vào 
Chúa Nhật cuối tháng lúc 3pm. 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 tá đức tin. 
 
Thánh Lễ CN 12:30pm 
Trong thời gian nghỉ hè, kể từ sau CN, 20-12
-2020 sẽ không có thánh lễ 12:30pm cho đến 
khi có thông báo mới. 
 
Tặng Quà Giáng Sinh Năm 2020 Cho 
Chúa Hài Đồng 
Đức Tổng Giám muc TGP Melbourne kêu 
gọi ông bà anh chị em quảng đại ủng hộ cho 
chương trình Overseas Missions của giáo 
phận. Chúng ta được mời gọi trở thành 
những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, vươn 
đến và ôm lấy những anh chị nghèo khổ ở 
nước ngoài. Quả thật Chúa Giêsu Hài đồng ở 
trong những con người kém may mắn ấy. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1:……………... 
Quyên đợt 2: ………………. 
An vị:…………..……………… 
An táng:……………………… 
Thánh tẩy:………………… 
Bác ái:…………………………. 

$8,208.0 
$485.0 

$6,550.0 
$500.0 
$300.0 
$347.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Cha T.U: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Cha T.U: 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 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 
 
Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2021 

Cộng đồng CGVN Melbourne sẽ tổ 
chức chương trình giáo lý hôn nhân 
trong năm 2021 

• Ngày: Thứ  Bả y 09/01/21 & 
16/01/21 

• Thờ i Giản: 9:30ảm – 5:30pm;  

• Đi ả Điể m: St. Mảrgảrểt Mảry’s 
Church, 51 Mitchểll Strểểt, Bruns-
wick North Vic 3056. 

  Xin vui lòng ghi danh:  
Lm. Anthony Nguyể n Hứ u Quả ng, 
SDB,   Mob: 0412 560 445,                                   
Emảil: quảngsdb@yảhoo.com  
 Anh Đo minico  Phả m Ho ả Hiể n 
  Mob: 0430 517 167  
 Emảil: hiểnp2509@yảhoo.com  


