
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE – 
 by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

A rainbow is a symbol of diversity in harmony. In a rainbow, the 
individual colours are unique, but they blend together and form a 
beautiful unity. Being a ‘Rainbow People’ means we are a people 
of diversity who live together in harmony. 

Can you think of people who are different from you yet live in the 
harmony of friendship with you? How are they different from you? 
How are these differences a blessing to your friendship? 

A rainbow is a symbol of faithfulness. Have you ever broken a 
promise? Has anyone ever broken a promise to you? Have you ever 
had an experience of unfaithfulness in a friendship? What hap-
pened? 

God said the rainbow was a sign of the covenant between God and 
the earth. How is your relationship to our planet earth and all of its 
life? What are some of the problems human beings are creating for 
other forms of life, and what are some things you can do to help 
solve those problems. 

 

…………………………………. 

Pope Francis’ Intention 

Violence Against Women 
We pray for women who are victims of violence, that they may be pro-

tected by society and have their sufferings considered and heeded.  

 

 

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

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

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B 

SUY NIỆM 
Lm Antôn Nguyện Cao Siêu 

Giáo Hội bước vào Mùa Chay cùng với cả thế giới. Cả thế giới đã sống Mùa Chay của mình 
từ hơn một năm qua. Đến nay đã có hơn 110 triệu người bị nhiễm, và 2,4 triệu người chết vì 
dịch bệnh Covid. Cơn dịch bệnh kinh hoàng đã tác động đến toàn bộ cuộc sống của hầu hết 
mọi người trên thế giới. Đời sống tôn giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà thờ đóng cửa, 
Thánh lễ Chúa nhật và các bí tích bị ngừng. Nghi thức tiễn biệt người qua đời cũng làm trong 
vội vã. Lo âu, buồn thảm, hoang mang, thất vọng. Cả người có đức tin mạnh cũng thấy mình 
bị dao động. Chúng ta đã và đang sống trong một Mùa Chay dài. Mùa Chay của năm phụng 
vụ đi với Mùa Chay cuộc đời. Điều đó làm cho Mùa Chay năm nay mang nét rất riêng. 
 
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay thật ngắn, kể lại chuyện Đức Giêsu bị Xatan cám dỗ, thử 
thách. Nơi thử thách là hoang địa, vắng người ở, ít sự sống. Đức Giêsu không tự ý đi vào ho-
ang địa, Ngài được Thần Khí dẫn vào, đẩy vào nơi vắng vẻ đó. Có thể nói Thần Khí đưa Đức 
Giêsu vào một cuộc tĩnh tâm, kéo dài nhiều ngày, trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ. Hoang địa 
vừa là nơi gần gũi thân tình với Thiên Chúa, vừa là nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt với Xatan. 
Hoang địa là nơi Đức Giêsu chìm sâu trong cầu nguyện, nhưng cũng là nơi Ngài nghe những 
mời mọc của Xatan, trước khi quyết định hướng đi sắp tới của mình. Khi chịu phép rửa, Đức 
Giêsu là Người Con mà Cha hài lòng. Ngài cũng là Đấng Mêsia được Thần Khí ngự xuống. 
Còn nơi hoang địa, Xatan cám dỗ Ngài không sống theo ý Cha, không sống theo Thần Khí, 
không đi vào con đường hẹp. Đây là một thử thách thật sự khó khăn. Đức Giêsu đã vượt qua 
được cơn thử thách này. 
 
Thế giới hôm nay cũng đang ở trong một cơn thử thách lớn. Thiên Chúa cho phép những thử 
thách đau khổ xảy ra trong đời các Kitô hữu (1 Pr 1,6; 4,12; 1 Cr 10,13; Gc 1,13-15), đời từng 
người, và trong cả dòng lịch sử nhân loại. Chúng ta không hiểu, và cũng khó chấp nhận thử 
thách, vì nó quá tàn nhẫn, khiến ta nghĩ đến một Thiên Chúa độc ác, vì nó đầy ngạo nghễ, 
khiến ta nghĩ đến một Thiên Chúa bất lực. Nhưng thử thách dạy chúng ta nhiều điều. Bất chấp 
mọi tiến bộ khoa học, kỹ thuật, một con vi-rút nhỏ bằng một phần bảy mươi ngàn sợi tóc đã 
làm náo loạn cả thế giới, và cho thấy con người mong manh. Nhẫn nại và khiêm tốn cầu xin 
trong cơn thử thách là điều phải làm song song với nỗ lực dập tắt dịch bệnh. 
 
Thiên Chúa nói với con người qua những thử thách. Thái độ của chúng ta là khiêm tốn lắng 
nghe. Thử thách đưa đến những hậu quả khủng khiếp, nhưng chúng ta tin “Thiên Chúa làm 
cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). Thử thách là lời mời gọi khẩn 
thiết của Thiên Chúa. Ngài mời chúng ta liên đới với nhau hơn, cùng nhau chống lại những 
bệnh dịch mới đe dọa sự sống hơn là chạy đua vũ trang và gây chiến tranh khắp nơi. Ngài mời 
chúng ta lo cho nhau hơn, coi nhau như người nhà, phá đi những bức tường ngăn cách giữa 
các quốc gia. Ngài mời chúng ta sống nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, bớt mua sắm, bớt giờ 
cho internet, thêm giờ cho Chúa. Ngài mời chúng ta phong tỏa cái xấu, giãn cách với tội lỗi, 
tránh xa mọi lây nhiễm bằng thứ khẩu trang nhiều lớp, và cẩn thận rửa tay mình cho sạch mọi 
ô nhơ. 
 
Nạn đại dịch là một lời mời, một nhắc nhở của Người Cha đầy yêu thương dành cho con cái. 
Nếu chúng ta đáp lại lời mời đó bằng hoán cải, canh tân, thì đại họa có thể trở thành cơ hội 
tuôn trào ân phúc. Và Mùa Chay này thành thời gian tuyệt vời dẫn đến Phục Sinh. 



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

20.02.21 Thứ Bảy 
21.02.21 Chúa Nhật I Mùa chay 
15.02.21 Thứ Hai, lập Tông Tòa Thánh 
Phê-rô, lễ kính 
16.02.21 Thứ Ba 
17.02.21 Thứ Tư 
18.02.21 Thứ Năm 
19.02.21 Thứ Sáu 
20.02.21 Thứ Bảy 
21.02.21 Chúa Nhật II Mùa chay 
 
 
 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Giuse Peter Trần (2.21);  Maria Hỷ, Phanxicô Sáng, Giuse Soạn, Gioankim Vinh (4.21); Phao-
lô 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, An-
tôn 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, Tere-
sa Khênh, Giuse Anh, Phanxicô Thặng (1.22), Giuse Anthony Phương (2.22). 

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: 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 chầu Thánh Thể 
6.30pm và Đi Đàng Thánh Giá 
sau thánh lễ 

 

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

LỊCH PHỤNG CN I MC 

Mới qua đời:  
Anna, Theresa Vân Anh, An-tôn Hải 
 

Nhân dịp lễ giỗ:  

Maria, Anna Chung, Maria-Giuse Bột, 
17.2 Giuse Ken, 19.2 Maria Thủy, 20.2 
Giuse  Bộ, 21.2 Giuse Hùng, Giuse Luân, 
Đaminh Tuấn, 6.3 Giuse Hùng, Giuse 
Dinh, Anna Trang (giỗ 100 ngày), 7.3 
Đaminh Giác (giỗ 1 năm), Đaminh 
Khuyến 23.3 Giuse Nhu 

 
Đã qua đời:   
Anna, Alexis, Matha, Maria, Phê-rô, Aga-

ta, Giuse, Phê-rô Quí, Anna Nhị các linh 
hồn nạn nhân dịch bệnh , 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 Giuse 
vì năm qua gia đình được bình an, 
như ý  

 Tạ ơn kỷ niệm thành hôn. 
 Xin ơn như ý cầu xin 
 Xin cho gia đình được bình an 
 Xin Thánh hóa công ăn việc làm 
 Xin biết phó thác vào Chúa, Mẹ Ma-

ria và thánh cả Giuse 
 Xin cho có con cái 
 Xin Chúa hướng dẫn để biết phó thác 

vào Chúa 
 Xin ơn bình an trong tâm hồn để vượt 

qua những thử thách trước mắt 
 Xin ơn bền đỗ trong đời sống tu 
 Cầu cho ông bà, cha mẹ nội ngoại 

 

THÔN BÁO 

 
Họp Hội Đồng Mục Vụ TTTMLV 
Kính mời các vị đại diện các ban ngành 
đoàn thể đến tham dự buổi họp Hội Đồng 
Mục Vụ: Tại Hội Trường Thánh Anphonsô
-TTTMLV, lúc 7pm thứ Tư ngày 24-02-
2021, mục đích họp định kỳ và chuẩn bị 
cho việc bầu cử ban thường vụ cộng đoàn 
khóa mới. 
Kính mời quý vị tham dự đầy đủ. 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Hai 
TTTM La vang sẽ có thánh tẩy trẻ em lúc 
3pm CN ngày 28-02. Vậy gia đình nào có 
con em muốn được thánh tẩy xin nộp đơn 
thánh tẩy và đến họp với cha tuyên úy lúc 
8pm Thứ Năm 25-02. 
 
Cảm ơn  
Chân thành cảm các ban ngành đoàn thể và 
từng cá nhân đã hưởng ứng và cộng tác 
trong việc tổ chức mừng xuân Tân Sửu 
2021.Đặc biệt cảm ơn ban khánh tiết đã rất 
sáng tạo trong việc trang trí  xuân trong 
nhà thờ. Chân thành cảm ơn ban gây quỹ 
và ban bánh chưng cộng đoàn đã rất quảng 
đại hy sinh vất vả để mang lại hương vị và 
sắc xuân cho cộng đoàn cộng đoàn. 

Tiền lời từ bán hoa xuân: $4,550 
Tiền lời từ bán bánh chưng: $35,390 

Tạ ơn Chúa, cộng đoàn chúng ta đã có 
những ngày xuân mặc dù không trọn vẹn 
nhưng cũng rất vui. Nguyện xin Chúa 
Xuân ban cho toàn thể cộng đoàn một năm 
tràn đầy hồng ân Chúa và bình an. 
 
Đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 
Để đi vào màu nhiệm thương khó và phục 
sinh Chúa Kitô kính mời cộng đoàn tham 
dự Đi Đàng Thánh Giá sau thánh lễ thứ 
Sáu trong mùa chay. 
 
Dời Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót 
Giờ kính LCTX sẽ dời qua thời gian: sau 
thánh lễ tối thứ Năm trong tuần, kể ngày 
25-02-2021 cho tới thứ Năm 18-03-2021. 
Kính mời cộng đoàn tham dự. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Lắc giỏ tết:………………... 
Bì DC:……………………….. 
Rươu:……………………….. 
An vi:………………………... 

$8,685.0 
$1,890.0 

$290.0 
$5,800.0 

  

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 

 
Hân hoàn chào đón ban phụ huynh các 
anh chị huynh trưởng, các em thiếu nhi 
Thánh Thể xứ đoàn Thánh Tôma Thiện. 
Nguyện xin Anh Cả Giêsu ban muôn ơn 
lành trên chúng con trong năm mới này. 

Ước mong rằng chúng luôn tìm thấy được 
niềm vui và bình an  khi chúng con đến và 

sinh hoạt nơi đây. Và ước gì sự hy sinh, 
rèn luyện, học hỏi và phục vụ của chúng 
con sẽ trở thành lời chứng niềm tin vào 
Chúa Giêsu Thánh Thể của chúng con. 

 
Welcome TNTT! 

 

Ghi Danh Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh 
Thể 

Vì luật của chính phủ cũng như Giáo 
phận, tất cả các em cũ và mới muốn sinh 
hoạt TNTT năm học 2021 phải nộp đơn 
ghi danh. Vậy xin các phụ huynh lưu ý 
nộp đơn ghi danh cho con em mình. 

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ KHAI 
GIẢNG NĂM HỌC MỚI 


