
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

The astrologers in the Magi story went through quite a journey in search of the 
baby Jesus. They obviously believed in him and had faith in the star. 

Have you ever ‘followed a star’? Have you ever gone after a dream or an ideal 
you believed in? Are you still going after it? What gives you the energy to 
keep going? How do you know it is worth it? 

The gifts brought by the Magi have significance. 

Gold is a symbol of wealth and fidelity. 

Frankincense is burned to purify the atmosphere by releasing an aromatic and 
pleasing smell. For centuries, indigenous people in many countries have 
burned smoke in order to bless and purify themselves, and monks have 
watched incense rise to the sky as a symbol of their prayers ascending to God. 

Myrrh is a kind of resin or oil used for anointing and embalming. It is a sym-
bol of comfort and soothing (who doesn’t enjoy a rubdown?) but it is also a 
foreshadowing of death. 

How were these gifts symbolic for Jesus? 

What three gifts would be symbolic of you and your life so far? Explain the 
symbolism. 

(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 Road, Keysborough, Vic 3173 

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

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 

 
 SUY NIỆM LỜI CHÚA: Mt 2,1-12 

Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Ðoạn Tin Mừng trên nói về các nhà chiêm tinh dân ngoại 
theo ánh sao mà tìm đến bái yết Hài Nhi Một loạt câu hỏi 
thường được đặt ra hôm nay. Làm sao một ngôi sao có thể 
dẫn đường cho họ đi? Nếu đó là một ngôi sao sáng lạ lùng 
thì tại sao thành Giêrusalem lại không nhận biết? Bởi đâu 
ngôi sao lại không đi thẳng tới Bêlem? 
Có tin được chuyện ngôi sao ngừng lại trước cửa nhà 
không? Các câu hỏi trên đều xoay quanh ngôi sao lạ. Một 
ngôi sao như thế có thật không hay đây chỉ là một truyền 
thuyết? 

Thánh Mátthêu đã viết đoạn Tin Mừng này theo một thể văn đặc biệt của người Do 
Thái. Chúng ta không nên hiểu mọi chi tiết theo nghĩa đen. Ðiều quan trọng không 
phải là có một ngôi sao lạ, một ngôi sao thông minh biết dẫn lối chỉ đường. Ðiều quan 
trọng là điều Mátthêu muốn nói với ta: Ðức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân 
Do Thái, Ngài còn là Ðấng Cứu Ðộ cho cả nhân loại. 

Các nhà chiêm tinh là dân ngoại. Họ đại diện cho mọi dân tộc, cho chính chúng ta. 
Họ khao khát tìm ơn cứu độ. Qua những dấu chỉ kỳ diệu hay đơn sơ trong vũ trụ,  
họ nghe thấy lời mời gọi lên đường. Chấp nhận lên đường là chấp nhận bỏ lại tất cả 
và bước đi trong đêm tối. Các nhà chiêm tinh không dựa vào điều gì khác ngoài ánh 
sao khi tỏ khi mờ. Cần có đức tin cứng cáp mới dám dựa vào một dấu chỉ mong manh 
như thế. Cũng cần có đức tin mạnh mẽ mới dám tin rằng vị vua mới sinh đang khiêm 
tốn sống trong một ngôi nhà ở Bêlem, chứ không uy nghi ngự giữa hoàng cung lộng 
lẫy. Cần có một đức tin khiêm tốn biết chừng nào mới có thái độ sấp mình bái lạy 
trước Hài Nhi, và tiến dâng lễ vật quý giá. 

Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của Ngài là Ðức 
Giêsu Kitô. Ngài vẫn không ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh 
sao trên trời cao, mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi người chúng ta phải 
trung thành với ánh sáng đó, và bước vào cuộc hành trình đức tin đầy mạo hiểm, như 
các nhà chiêm tinh ngày xưa. 

Ðôi khi chúng ta có nét giống Hêrôđê, sợ hãi bối rối trước sự xuất hiện của Ðấng Cứu 
Ðộ. Hãy để Chúa làm lung lay ngai vàng của bạn, đưa bạn vào sự bấp bênh, mong 
manh, để rồi cuối cùng bạn gặp được sự vững vàng trong Chúa. 
  
  



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

02.01.21 Thứ Bảy 
03.01.21 Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh 
04.01.21 Thứ Hai 
05.01.21 Thứ Ba 
06.01.21 Thứ Tư 
07.01.21 Thứ Năm 
08.01.21 Thứ Sáu 
09.01.21 Thứ Bảy 
10.01.21 Chúa Nhật I TN, Chúa Giêsu 
chịu phép rửa 
 
 
 
 
 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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, Phao-
lô Minh, Phê rô Phụng, Maria Cài (10.21), Phê-rô Thịnh, Gioan Baotixita Thụy, Ma-
ria 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  

Mới qua đời:  
Tôma Thắng, Gioakim, Maria Quy, Maria 
Quân 

 

Nhân dịp lễ giỗ:  

28.12 Phaolô, 1.1 Monica, 2.1 Tađêô 
Phước, 3.1 Anna, Phêrô, Giacôbê Tảo, 
Gioan Baotixita Khôi, Maria Sự, 12.1 Au-
gustinô, Maria, Maria Hương, 16.1 giỗ 

100 ngày Maria Đào. 

 

Đã qua đời:   

Giuse, Maria, Maria Ý, Gioan, Teresa, 

Anna các linh hồn tiên nhân, các linh hồn 
thai nhi, các linh hồn nơi luyện tội. 
 

Các ý cầu nguyện khác 

• Tạ ơn Đức Mẹ và thánh cả Giuse vì 
gia đình được bình an, như ý 

•  Xin thêm lòng kính mến Chúa và 
Đức Mẹ 

• Xin ơn chữa lành, bình an và như ý 
• Xin cho sinh nở được bình an 
• Xin ơn bình an năm mới cho gia đình  
• Xin cho có con cái 
• Xin cho có công ăn việc làm 
• Xin đi đường được bình an 
• Xin ơn bình an cho gia đình  
• Xin cho cộng đoàn song trong hiệp 

nhất yêu thương 

 

THÔNG BÁO 

Cảm Ơn 
Chân thành cảm ơn ông bà anh chị em đã 
quảng đại đóng góp cho quỹ truyền giáo 
nước ngoài của TGP Melbourne, với 
tổng số tiền là $3,020. Nguyện xin Chúa 
trả công bội hậu cho ông bà anh chị em. 
 
Chương Trình Bánh Chưng Xuân 
2021 
-   Thử bánh chưng sau các thánh lễ 
10am và 5pm Cn ngày 03-01-2021 
-   Đặt bánh chưng bắt đầu Cn ngày 03-
01-2021 
-   Gói bánh chưng vào các ngày 30 
&31 tháng 1 và 6 & 7 tháng 2 năm 2021 
-   Hạn chót đặt bánh: 28-01-2021 
-   Giao bánh các ngày: 1,7,8,9,10 tháng 
1 năm 2021. 

Kính mời cộng đoàn hưởng ứng. 

 
Thiện Nguyện-CT Bánh Chưng-2021 
Trong tinh thần xây dựng cộng đoàn hiệp 
nhất yêu thương và cùng nhau tạo bầu 
khí xuân Tân Sửu 2021 được vui và ý 
nghĩa, con tha thiết kêu gọi ông bà anh 
chị em hưởng ứng Chương Trình Bánh 
Chưng Xuân bằng việc ghi danh thiện 
nguyện gói bánh chưng và đặt bánh 
chưng theo ngày giờ đã được thông báo 
trên. 
 
Hoa Xuân 
Ban gây quỹ cộng đoàn bắt đầu bán hoa 
xuân kể từ thứ Bảy 30-01-2021. Kính 
mời cộng đoàn hưởng ứng. Nếu ai muốn 
đặt trước xin liên lạc chị Kim Trang qua 
số đt: 0403 184 537 
 
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. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1:……………... 
Quyên đợt 2: ………………. 
Thanh tẩy:…………..……… 
Lễ cưới:……………………... 

$12,420.0 
$1,499.0 

$300.0 
$500.0 

 

  

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  


