
CẢM ƠN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN TÂN SỬU 2021 

Thưa cộng đoàn, trong hoàn cảnh đột xuất bị lockdown khi người dân 
Việt nam tại Melbourne đang giữa những ngày vui xuân. Bệnh dịch làm 
cho chúng ta không được vui xuân trọn vẹn. Tuy nhiên chúng ta cũng đã 
có những ngày làm bánh chưng xuân và bán hoa xuân thật vui nhộn. 
Đặc biệt chúng ta vẫn có thánh lễ đêm giao thừa và mồng I tết thật sốt 
sáng.  

Để có được bầu khí xuân vui nhộn ấy,  có biết bao nhiều sự hy sinh 
đóng góp của nhiều người. Vậy thay mặt ban thường vụ cộng đoàn 
Thánh Tôma Thiện, con xin gởi lời cảm ơn đến:  

Ông bà anh chị em xa gần đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình xuân 
qua việc mua hoa, mua bánh chưng xuân và cả tham dự thánh lễ đêm 
giao thừa và ngày mồng I tết. Sự hiện diện và ủng hộ của quý vị làm cho 
ngày xuân cộng đoàn thêm vui, thêm sắc. 

Chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã quảng đại góp sức trong 
việc tổ chức mừng xuân của cộng đoàn. Đặc chúng ta không thể không 
kể đến ban khánh tiết đã rất sáng tạo trong việc trang trí  xuân trong nhà 
thờ. Tạ ơn Chúa, cộng đoàn chúng ta đã có những con người sáng tạo và 
đầy nhiệt huyết như thế. 

Chân thành cảm ơn ban gây quỹ cộng đoàn đã mang sắc xuân đến cho 
cộng đoàn bằng việc tổ chức mua và bán hoa xuân, đồng thời mang lại 
hoa lợi cho cộng đoàn với số tiền: $4,550. 

Ban gây quỹ đóng góp hương sắc còn ban bánh chưng thì mang lại 
hương vị xuân cho cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn ban tổ chức 
gói bánh chưng và các vị thiện nguyện gói bánh chứng. Những hy sinh 
lớn lao  bền bỉ của quý vị thật đáng khâm phục đã mang lại cho cộng 
đoàn bầu khí xuân rất vui và ấm áp tình gia đình cộng đoàn. Và số tiền 
lời từ chương trình bánh chưng xuân năm nay là $35,390. 

Nguyện xin Chúa Xuân ban cho toàn thể cộng đoàn một năm tràn đầy 

hồng ân Chúa và bình an trong tâm hồn trong khi bệnh dịch vẫn đang 

hoành hành khắp nơi. 

 

 

 

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

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

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B 

Thư Chúc Xuân-Tân Sửu 2021 

Thay mặt cha Giuse Xuân Hiếu, ban thường vụ cộng đoàn Thánh Tôma Thiện-Trung 
Tâm Thánh Mẫu La vang, con xin trân trọng gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể 
ông bà anh chị em. 

Theo truyền thống văn hóa Việt nam chúng ta, năm nay là năm Tân Sửu, tức là năm 
con trâu. Như thế, năm con trâu của văn hóa Viêt nam năm gởi đến chúng ta thông 
điệp gì? Và dưới ánh sáng Kinh thánh dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và tha nhân 
như thế nào? 

Người Việt nam xuất thân từ văn hóa lúa nước, nên rất gần gũi với con trâu, cái cày. 

Trâu ơi ta bảo trâu này: 
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. 

Cấy cày giữ nghiệp nông gia, 
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. 

Bao giờ cây lúa còn bông, 
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

Trong dân gian Việt nam, khi nói đến con trâu, chúng ta nhận ra đó là biểu tượng của 
sự cần mẫn, chăm chỉ, mạnh mẽ về thân xác cũng như tinh thần. Quả thật đây là nét 
đặc biệt đáng tự hào của người dân Việt-“một nắng hai sương”. Người dân Việt 
không chỉ chăm chỉ làm ăn kiếm sống-miếng cơm manh áo, hơn thế nữa đức tin và 
đời sống đạo luôn là những tấm gương sáng cho những người xung quanh, trong đó ta 
phải kể đến gương đức tin hào hùng của các Thánh Tử Đạo Việt nam. 

Trong dân gian Việt nam, con trâu và người nông dân đã trở nên những đôi bạn thân 
thật dễ thương. Sở dĩ  như thế bởi vì con trâu, con nghé rất dễ gần và thân thiện. Thân 
thiện quả thật là nét đẹp chung của người Việt mà nhiều người trên thế giới đã nhìn 
nhận. Điều này gợi cho ta nhớ đến hình ảnh Vị Thầy Giêsu trong Tin mừng Luca. 
Ngài rất thân thiện, dễ gần đối với mọi người, đặc biệt là những người “bé mọn”. 

Sự cần mẫn chăm chỉ làm ăn, nhiệt thành trong công việc bác ái, hăng say trong cầu 
nguyện, và thân thiện, dễ gần, dễ mến là nét đẹp của người dân Việt mà chúng ta rất 
nên tự hào về điều đó và để rồi  mỗi ngày chúng ta thăng tiến những nét đẹp truyền 
thống văn hóa ấy. 

Vậy trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021 này, con xin kính chúc toàn thể ông bà 
anh chị em một mùa xuân vui tươi và một năm mới dồi dào sức khỏe tràn đầy ơn lành 
của Chúa.  

Xuân tươi, xuân đến muôn nhà, 
Nếu đời có Chúa là cả mùa xuân.  

Lm. G.B. Đặng Nhật Trường 
Tuyên úy Trung Tâm Thánh Mẫu La vang 



CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 
ONLINE 

13.02.21 Thứ Bảy-Mồng II Tết 
14.02.21 Chúa Nhật VI TN-Mồng III Tết 
15.02.21 Thứ Hai 
16.02.21 Thứ Ba 
17.02.21 Thứ Tư lễ tro, ăn chay-kiêng thịt 
18.02.21 Thứ Năm 
19.02.21 Thứ Sáu 
20.02.21 Thứ Bảy 
21.02.21 Chúa Nhật I 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 

Ngày Thường 
Từ Thứ 2 (15.02) & thứ 3 
(16.02) lúc 8am: Thánh lễ 
online trên facebook và 
youtube của Trung Tâm Thánh 
Mẫu La vang. Kính mời cộng 
đoàn tham dự. 
 
Thứ Tư Lễ Tro 
Thứ 4 lễ tro (17.02), lúc 7pm: 
Thánh lễ đánh dấu bắt đầu mùa 
chay thánh. 
 

LỊCH PHỤNG VỤ CN VI 

Mới qua đời:  
Teresa Vân Anh, Maria, Giuse Hiển, Phanxic-
cô, Maria An, Cha Vinh-sơn Tuyên, Cha Phao
-lô Giao,CSsR,  
 

Nhân dịp lễ giỗ:  

Maria, 7.2 Anna Phương, 12.2 Phao-lô, Giuse 
Lập, Maria Ngọc, Martin Phước, 13.2 Giuse 
Phụ, Teresa Hốt, An-tôn Lộc, Đaminh Giác, 
Đaminh Khuyến, 14.2 Martha Đỉnh, Phê-rô 
Châu, Gioan Sinh, giỗ 100 ngày Maria Đặt , 
21.2 Giuse Hùng, 6.3 Giuse Dinh, giỗ 100 
ngày Anna Trang, 23.3 Giuse Nhu. 

 
Đã qua đời:   
Anna Hằng, Phê-rô Thưởng, Maria Tin, 
Đaminh Nhân, Maria Dậu, Phê-rô, Maria, Ma-
ria Vụ, Anna Tin, Phao-lô, An-tôn Thường, 
Anna Hậu, Giuse Tấn, Alexis, Matha, Maria, 

Phê-rô, Agata, Giuse, Phê-rô Quí, Anna Nhị, 
các linh hồn nạn nhân dịch bệnh , các linh hồn 
tiên nhân, các linh hồn HVNĐMPHCGH, 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 
gia đình được bình an, như ý 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày sinh nhật 

 Xin ơn trở lại 

 Xin cho gia đình được bình an 

 Xin ơn bình an và chữa lành 

 Xin Thánh hóa công ăn việc làm 

 Xin biết phó thác vào Chúa, Mẹ Maria và 
thánh cả Giuse 

 Cầu bình an cho gia đình trong năm mới    

 Cầu cho ông bà, cha mẹ nội ngoại 

 Cầu cho thế giới được bình an và mau 
qua cơn bệnh dịch. 

 

THÔN BÁO 

Chung Tay Phòng Chống 
Bệnh Dịch 

 
Cho đến khi có thông báo 

mới 

- Xin cộng đoàn chung tay cộng 
tác với chính phủ trong việc 
phòng chống bệnh dịch bằng 
việc tuân thủ các luật phòng 
chống dịch do chính phủ đưa ra. 

- Trong những ngày hard lock-
down này xin quý vị đừng tự ý 
đến nhà thờ Trung Tâm, nếu 
không có sự đồng ý của cha 
tuyên úy trung tâm. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1:……………... 
Quyên đợt 2: ………………. 
Thánh tẩy:…………………… 
Hoa xuân: ………………….. 
Bánh chưng xuân:…….. 

$2,893.0 
$549.0 
$50.0 

$4,550.0 
$35,390.0 

 
 

  

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 

 
 

DỜI NGÀY HỌP MẶT 
THỪA TÁC VIÊN ĐỌC LỜI 

CHÚA VÀ TRAO MÌNH THÁNH 
CHÚA CHO ĐẾN KHI CÓ 

THÔNG BÁO MỚI 
 

…………… 
 

 
DỜI NGÀY HỌP HỘI ĐỒNG MỤC 
VỤ TTTMLV CHO ĐẾN KHI CÓ 
THÔNG BÁO MỚI 

 
 
 
 

 
 

 

 THÔNG BÁO HỌP 


