
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

Try to imagine what it would be like on a hot, dry day to go to the 
river and be baptised by John the Baptiser. Try to imagine being 
drenched with water as you make a new commitment to life with-
out sin. Then imagine seeing Jesus, the one John has been preach-
ing about. He gets baptised himself, and the skies open up and a 
dove alights on him, and you hear the voice of God announce 
pleasure with what Jesus has done. 

What would you do next? How is your life different when you take 
that experience seriously? How is your life different now because 
of your baptism? 

Being drenched with water would be most appealing when we are 
hot, dry or dirty. Recall a particular time that you looked forward to 
the cooling, cleansing experience of being drenched with water. 
(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 GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA 

 
 SUY NIỆM LỜI CHÚA: Mt 2,1-12 

Lm An-tôn Nguyễn Cao Siêu 
 
 Các Kitô hữu ở thế kỷ đầu thật hết sức bối rối trước sự kiện Ðức Giêsu lãnh phép rửa 
của Gioan. Tại sao Ngài lại đến với Gioan như một môn đệ để chịu phép rửa, nhằm 
bày tỏ lòng sám hối? Ngài có cần sám hối không nếu thật sự Ngài vô tội? Ðã có bao 
câu trả lời cho vấn nạn này. Chúng ta chỉ cần nhìn ngắm Ðức Giêsu bên bờ sông 
Giođan. Ngài đứng xếp hàng cùng với dân tộc của Ngài. Ngài trà trộn với những tội 
nhân muốn sám hối. Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông. Có ai 
nhận ra Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Ðấng xóa tội trần gian không? Ðấng thánh thiện 
lại khiêm nhu đứng bên kẻ tội lỗi. Ðấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần nay lại 
xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Hành vi đầu tiên công khai của Ðức 
Giêsu lại là một hành vi khiêm hạ, dìm mình, mất hút… Ngài chỉ là một kẻ vô danh 
bên cạnh một Gioan tăm tiếng. 
 
Nhìn Ðấng Cứu Ðộ cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là đồng hành 
và liên đới. Ðồng hành với người khác đòi tôi phải đi chậm lại. Liên đới với người 
khác đòi tôi nhỏ bé đi. Ðồng hành đòi tôi có chung một tâm tình với người khác. 
Ðấng vô tội nếm được cái ray rứt của tội nhân và cảm được nỗi khát khao đổi đời của 
họ. Ðức Giêsu đã đồng hành với con người cho đến chết. Ngài đã chia sẻ thân phận 
của người nghèo, người khổ đau, người bị bỏ rơi, bị thất bại, bị kết án và cả thân phận 
khắc khoải của tội nhân. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đồng hành. Thiên Chúa 
tập làm người để hiểu được con người. Ngài cúi xuống để nâng con người lên. 
 
Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngài muốn gặp gỡ 
Cha trong tư cách là Con. Chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Ngài 
cảm thấy được Thánh Thần tràn ngập, và tự thâm tâm, Ngài nghe rõ tiếng của Cha. 
Cha âu yếm gọi Ngài là Con và phong Ngài làm Mêsia: “Con là Con của Cha. Hôm 
nay, Cha đã sinh ra Con.” Từ hôm nay, Ðức Giêsu hiểu rằng giờ lên đường đã điểm. 
Thời gian ẩn dật ở Nadarét đã kết thúc. Cha ban Thánh Thần để ủy thác cho Ngài một 
sứ mạng. Ðức Giêsu đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời…Sông Giođan, nơi Ngài 
gắn bó với tội nhân, với dân tộc, đã trở nên nơi Ngài gắn bó với Cha trong Thánh 
Thần. Nơi đi xuống cũng là nơi đi lên. Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang 
hiện diện. 
 
Chúng ta đã chịu phép Rửa của Ðức Giêsu trong Thánh Thần. Phép Rửa này có đưa 
chúng ta lên đường phục vụ không? Mỗi ngày, ta có lại thấy mình được Cha sinh ra 
không? 
  
  



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

09.01.21 Thứ Bảy 
10.01.21 Chúa Nhật I TN, Chúa Giêsu 
chịu phép rửa 
11.01.21 Thứ Hai 
12.01.21 Thứ Ba 
13.01.21 Thứ Tư 
14.01.21 Thứ Năm 
15.01.21 Thứ Sáu 
16.01.21 Thứ Bảy 
17.01.21 Chúa Nhật II TN,  
 
 
 
 

 
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 Baotixi-
ta 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), 
Giuse Lơ, Teresa Khênh, Giuse Anh (1.22). 

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 I TN 

Mới qua đời:  
Maria Quy, Maria Quân, Giuse Nghĩa 
 

Nhân dịp lễ giỗ:  

Maria, 30.12 (giỗ 100 ngày) Gioan Baotixita 
Tỵ, 31.12 Anna Giáo, 02.1 Anna Hương,  8.1 
Ông cố Phê-rô, 9.1 Giuse Trung, Phê-rô, Phao-
lô Minh, Giuse Minh, An-tôn Chay, 10.1 Tere-
sa Thu, Teresa Tâm, 11.1 Maria Mừng, Phê-
rô, Maria, 12.1 Augustino, Maria, Maria 
Hương, 16.1 (giỗ 100 ngày) Maria Đào. 

 

Đã qua đời:   

Giuse Lơ, Teresa Khênh, Maria Gửi, Philipphe 
Trúc, Anna, An-tôn Ngộ, Maria Thọ, Simon 
Thích, Phao-lô Tống, Anna Chơn, Isave Lành, 
Giuse Hùng, Phê-rô Bàn, Maria Bốn, Giuse 
Nhạ, Maria La, Phê-rô Khoa, Vinh-sơn Thấu, 
Maria Nga, Maria Gấm, Giuse Thao, Maria 

Mấn, 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 

•  Tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

• Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nhân kỷ niệm 
30 và 40 năm hôn phối 

• Tạ ơn Chúa và Đức vì được bình an, như 
ý 

• Xin học hành tấn tới, tốt nghiệp lớp 12 

• Xin thêm lòng kính mến Chúa và Đức Mẹ 

• Xin cho hai người con sớm đi lễ trở lại 

• Xin ơn bình an và ơn chữa lành 

• Xin ơn bình an sau tai nạn 

 

THÔNG BÁO 

 
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. 
 
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. 
 
Về Việc Thánh Tẩy Trẻ Em-2021. 
Cộng đoàn sẽ có thánh tẩy trẻ em vào 
các Chúa nhật cuối tháng lúc 3pm. 
Và để chuẩn bị cho việc cử hành 
thánh tẩy xin gia đình có con em chịu 
thánh tẩy lưu ý: 
- Nộp đơn thánh tẩy cho các cha 
Tuyên úy ít nhất trước một tuần. 
- Cha mẹ trẻ nhỏ và cha mẹ đỡ đầu 
rửa tội đến họp với cha Tuyên úy lúc 
8pm tối thứ Năm trước ngày Chúa 
nhật con em mình được thánh tẩy. 
* Lịch thánh tẩy năm 2021 và ngày 
họp chuẩn bị thánh tẩy, xin xem trong 
bảng thông tin hoặc trang mạng cộng 
đoàn. 
* Những trường hợp đặc biệt không 
thể cử hành thanh tẩy chung với 
cộng đoàn, xin liên lạc với các cha 
Tuyên úy. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1:……………... 
Quyên đợt 2: ………………. 
Thanh tẩy:…………..……… 
Lễ giỗ:………………………… 
Truyền giáo:……………… 
An vị:……………………………. 

$4,406.0 
$778.0 
$300.0 
$500.0 
$420.0 

$7,500.0 
 

  

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 

BÁNH CHƯNG 
-   Gói bánh chưng vào các ngày 30 
&31 tháng 1 và 6 & 7 tháng 2 năm 
2021 
-   Đặt bánh chưng bắt đầu Cn ngày 
03-01-2021 
-   Hạn chót đặt bánh: 28-01-2021 
-   Giao bánh các ngày: 1,7,8,9,10 
tháng 2 năm 2021. 
 

 

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 

 
Kính mời cộng đoàn hưởng ứng. 

CHƯƠNG TRÌNH 
BÁNH CHƯƠNG & HOA XUÂN 


