
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

No doubt Mary and Joseph were surprised and pleased, and per-
haps even a bit spooked, when these complete strangers ap-
proached them at the Temple to praise their baby. 

Have your parents (step-parent, grandparent, guardian) ever been 
surprised and pleased, or even spooked, when someone else came 
and told them some wonderful thing about you? What was it? What 
do you do that your parents are proud of? 

Just as parents love to hear good things about their sons and daugh-
ters, they also love to hear good things from their sons and daugh-
ters. 

In what way can you affirm your parents (step-parent, grandparent, 
guardian) about their role in your life? Besides Mother’s Day or 
Father’s Day or a birthday, when do you take time to really express 
your love and appreciation for your parents as people, and for their 
sacrifices and their parenting? How might you improve in this ar-
ea? (Liturgy help) 

 

 

 

 

 

POPE FRANCIS’ PRAYER INTNETION 

Human fraternity 
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our 

brothers and sisters of other religions, praying for one another, 
open to all.  

 

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH-LỄ THÁNH GIA THẤT 

 
 SUY NIỆM LỜI CHÚA: Lc 2,22-40 

Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Khi viết sách Tin Mừng, thánh Luca thích nêu bật vai trò của phụ nữ, vì trong xã hội 
Israel thời xưa, việc lãnh đạo chủ yếu do đàn ông. Luca hay đặt sóng đôi những câu 
chuyện về các nhân vật nam và nữ. Sau trình thuật sứ thần Gabrien truyền tin cho ông 
Dacaria, thì đến trình thuật sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Sau sự xuất hiện của ông 
già Simêon nói tiên tri về Hài Nhi, thì bà Anna cũng được giới thiệu minh nhiên như 
một nữ ngôn sứ. Làm ngôn sứ đâu phải là đặc quyền dành cho phái nam! 
 
Khuôn mặt của Simêon và Anna có những nét giống nhau. Cả hai đều là những người 
tuổi cao và đạo hạnh. Đời sống của họ gắn bó với Đền thờ. Riêng cuộc đời của cụ bà 
Anna thì thật đáng phục. Cụ xuất giá được bảy năm thì ở góa, nay cụ đã tám mươi tư. 
Giả như cụ lấy chồng vào năm mười lăm tuổi, thì hẳn cụ đã sống trong cảnh góa bụa 
hơn sáu mươi năm. Một thời gian dài không có chỗ dựa vững chắc của người chồng. 
Nhưng cụ Anna lại tìm thấy một chỗ dựa khác, vững hơn. Đó là Thiên Chúa mà cụ 
đêm ngày thờ phượng (c. 37). Đó là Đền thờ mà cụ coi như nhà của mình. Đời sống 
của một góa phụ trẻ, lúc mới ngoài hai mươi, thật không dễ. Ăn chay cầu nguyện là 
cách để cụ làm chủ bản thân và thắng cám dỗ. 
 
Simêon và Anna đều là những người cao tuổi đã và đang chờ. Họ sống để chờ những 
lời Chúa hứa được thành tựu, sống để chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem (c. 
38). Anna có biết hôm nay nỗi đợi chờ của cụ được đáp ứng không? Với trực giác của 
một ngôn sứ, cụ nhận ra ngay vị Cứu tinh bé nhỏ đang được bồng ẵm trên tay của đôi 
vợ chồng nghèo. Như xuất thần, cụ nói về Hài Nhi cho những người chung quanh. 
Không phải chờ nữa, vì ơn cứu chuộc mong mỏi từ lâu nay đã đến. Thiên Chúa đã giữ 
trọn lời hứa của Ngài. 
 
Chúng ta đang mừng Lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa làm người. Chúng ta có ít 
thời gian để suy niệm về thời gian của Ngài ở Nadarét. Hơn ba mươi năm để Hài Nhi 
từ từ lớn lên, trở nên người trưởng thành. Làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày 
một chút về mọi mặt. Thân xác của cậu Giêsu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn 
ngoan, và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu (c. 40). Hài Nhi Giêsu đã 
lớn lên một cách quân bình để thành Thầy Giêsu đi rao giảng vào lúc ngoài ba mươi. 
Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người, qua tha nhân và kinh nghiệm, 
qua lao động và thách đố trong cuộc sống. Ngài chia sẻ phận người long đong của 
chúng ta, nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người. Xin được học nơi Nadarét về chia 
sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương. Xin được trở nên người có khả năng dám 
sống và chết cho người khác. 
 
  
  



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

26.12.20 Thứ Bảy, trong TBN Giáng sinh, 
T. Stêphanô tử đạo tiên khởi. 
27.12.20 Chúa Nhật trong TBN Giáng 
sinh, Lễ Thánh Gia thất 
28.12.20 Thứ Hai, Thánh Anh Hài Tử Đạo 
29.12.20 Thứ Ba, Tuần BN Giáng sinh 
30.12.20 Thứ Tư, Tuần BN Giáng sinh 
31.12.20 Thứ Năm, Tuần BN Giáng sinh 
01.01.21 Thứ Sáu, Thánh Maria, Mẹ 
Thiên Chúa, lễ trọng 
02.01.21 Thứ Bảy 
03.01.21 Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh 
 
 

 
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 hai thánh lễ 
10.00am 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 PHỤNG VỤ CN TUẦN 
BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Mới qua đời: 

Tôma Thắng 

Nhân dịp lễ giỗ:  

Phanxico Xavie Trác, Phanxico Thanh, Luca 
Hiền, Phao-lô Ca-mi-lô, Madalena Thương, 

13.12 Maria Năng, Giuse, 18.12 Maria, 20.12 
Gioan Baotixita Viên, Maria La, 24.12 Giuse 

Cường 25.12 Giuse Khẩn, Maria, 26.12 Vincente 
Trung, 27.12 Gioan & Maria Suối, Joanna, Phan-
xico Xavie Sơn, 28.12 Phao-lô Trượng, 29.12 

Vincente Thuấn, 30.12 Maria Nhâm, 31.12 Ma-
ria Thỏa, 16.1 giỗ 100 ngày Maria Đào  

Đã qua đời:   

Ý Vũ, Lạng Lê, Phanxico Hàm, Maria Yểng, Phê
-rô Rong, Maria Gương, Maria Vụ, Anna Tin, 
Gioan Baotixita Khai, Giuse Peter Trần, Phê-rô 
Phát, Phê-rô Sơn, Mô-ni-ca Phước, Tê-pha-nô, 
Maria, Giuse, Đaminh, An-tôn Rung, Teresa Tú, 
Đaminh, Maria, Đaminh Toan, Gioan Baotixita 
Nghĩa, Đaminh, Maria, Phê-rô, Anna, Maria, 

Phao-lô, 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 và thánh cả Giuse 

• Tạ ơn Chúa đã ban muôn ơn lành cho các 
thành viên trong nhóm Đức Mẹ Phù Hộ các 
giáo hữu 

• Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng xóm giáo 
Simon Hòa 

• Tạ ơn nhân ngày sinh nhật lần thứ 60 

• Tạ ơn nhân kỷ niệm 25 năm hôn phối 

• 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 đi đường được bình an 

 

THÔNG BÁO 

Cảm Ơn 
Chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn 
thể, đặc biệt ban khánh tiết đã rất hy sinh 
quảng đại đóng góp công sức và thời 
gian cho việc tổ chức mừng lễ Chúa 
Giáng sinh được sốt sắng, khang trang và 
tràn đầy niềm vui. Những hy sinh đóng 
góp của quý vị thật đáng trân trọng. 
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban 
cho quý vị và gia đình một mùa Giáng 
sinh an lành. 
 
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. 
 
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. 
 
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:…………..……………… 

$4,789.0 
$593.0 

$7,400.0 
 

  

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  


