
 

 

 

  

 Ngày giờ bầu cử: Thứ  Tư, 28-04-2021, lúc  7pm 

 Địa điểm bầu cử: Trong nhà thờ TTTM La vang. 

  

CỬ TRI (NGƯỜI ĐI BẦU) 

Mỗi một nóc gia/một địa chỉ chỉ được một người đại diện đi bầu.  

*Lưu ý:  

 - Phải là người đang sinh hoạt trong cộng đoàn, như thường xuyên đi lễ 
tại Trung Tâm hoặc đang tham gia các hội đoàn, xóm giáo của Trung Tâm.  

 - Phải là người từ 18 tuổi trở lên 

 - Phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh cử tri: Bắt đầu từ 
thứ Bảy, 06-03-2021-hạn chót hết ngày Chúa nhật, 25-04-2021. 

 

ỨNG VIÊN (NGƯỜI ĐƯỢC BẦU) 

Gồm các thành phần: 

  - Ban thường vụ đương thời tự động là ứng viên 

  - Các ứng viên do các hội đoàn và xóm giáo đề cử (không quá 3 ứng viên 
trong cùng hội đoàn hoặc xóm giáo).  

 - Ứng viên tự do, bao gồm:  1/ Ứng viên tự ra ứng cử; 2/ ứng viên do 
người khác đề cử nhưng phải có sự đồng ý của ứng viên do mình đề cử.  

*Lưu ý: Ứng viên tự do và ứng viên do hội đoàn, xóm giáo đề cử phải ghi danh 
theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh ứng viên: Bắt đầu Thứ Bảy, 06-03-
2021-hạn chót hết Chúa nhật 28-03-2021. 

Để biết thêm chi tiết, xin xem bản Thể Lệ Bầu Cử trên bảng thông tin nhà thờ 
TTTM La vang hoặc trên website cộng đoàn: https://
trungtamthanhmaulavang.org.au/ 

Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Mẫu La vang và Thánh Tôma Thiện soi 
sáng và thánh hóa việc bầu cử của cộng đoàn chúng ta, ngõ hầu tất cả mọi 

việc chúng ta làm vì sáng danh Chúa và mưu cầu ích lợi cho cộng đoàn. 

 

BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA 
THIỆN-TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 

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

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

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B 

 
SUY NIỆM  

Lm Antôn Nguyện Cao Siêu 

Cúp điện bất ngờ là điều gây khó chịu. Trong bóng tối, người ta đi tìm hộp 
quẹt, tìm ánh sáng để thắp lên một ngọn nến, một cái đèn dầu. Nói chung 
chẳng ai thích bóng tối, vì bóng tối là dấu hiệu của lạc hậu, thiếu văn minh. 
Ấy thế mà cũng có những người mê bóng tối. Bóng tối đồng lõa, che đậy, 
lấp liếm, làm mặt nạ. Bóng tối trong tâm hồn cần có bóng tối ở ngoài. Nó 
sợ ánh sáng làm lộ chân tướng. “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người 
ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”. Ghét 
ánh sáng, chuộng bóng tối: đó là thảm kịch nơi lòng con người, bởi lẽ con 
người được sinh ra để sống cho ánh sáng. 

Lắm khi người ta từ chối tin vào Ðức Kitô, từ chối đến với ánh sáng và sự 
thật, chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối và giả trá. Những lý do biện minh 
cho sự từ chối này thường đến sau khi đã chọn lựa. Cần thay đổi cuộc 
sống để tin hơn vào Thiên Chúa, nhưng cũng cần can đảm đến với ánh 
sáng dù biết mình đang chìm trong bóng tối; hay đúng hơn, vì biết mình nô 
lệ cho bóng tối mà ta khao khát vươn tới ánh sáng. Ðừng trốn chạy ánh 
sáng như Ađam, Evà. Hãy để cho ánh sáng vén mở chính mình, bắt ta đối 
diện với sự thật trần trụi về mình, để rồi ta được rực rỡ trong niềm vui. 

Chỉ có một cách ra khỏi bóng tối đó là trở lại với ánh sáng, bằng cách 
ngước nhìn lên… Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành nhờ 
tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng ta được 
cứu độ, được sự sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Ðức Giêsu bị treo 
trên thập giá. Thập giá là tột cùng của nhục nhã đớn đau, nhưng cũng là 
biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. Kitô hữu không phải là người tôn thờ 
đau khổ, nhưng là người say mê tình yêu: tình yêu của Cha khi trao ban 
người Con yêu dấu, tình yêu của Con khi hiến tặng mạng sống mình. 
Nhiều nơi đã đặt tượng Chúa phục sinh trên thập giá, nhờ đó bầu khí nhà 
thờ tươi vui hơn. Nhưng ta vẫn không được quên nhìn lên thân xác bầm 
tím nát tan của Ðức Giêsu trên Núi Sọ.  

Ước gì tôi biết nhìn lên tình yêu bị treo và trở lại với ánh sáng để ánh sáng 
đưa tôi vào sâu hơn trong tình yêu. 



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

13.03.21 Thứ Bảy 
14.03.21 Chúa Nhật IV Mùa chay 
15.03.21 Thứ Hai 
16.03.21 Thứ Ba 
17.03.21 Thứ Tư 
18.03.21 Thứ Năm 
19.03.21 Thứ Sáu, Thánh Giuse-Bạn trăm 
năm Đức Trinh Nữ Maria, lễ trọng. 
20.03.21 Thứ Bảy 
21.03.21 Chúa Nhật V Mùa chay 
 
 
 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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), Giuse Lơ, Teresa Khênh, Giuse Anh, 
Phanxicô Thặng (1.22), Giuse Anthony Phương (2.22), Anna Sáu (4.21). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3pm Hành Hương-Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: 10am, 12:30pm và 
5.00pm thánh lễ. 

 
B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: 10am 
thánh lễ 

 Thứ Năm:7pm thánh lễ-giờ kính 
Lòng Chúa Thương Xót 

 Thứ Sáu:6.30pm chầu Thánh 
Thể-Thánh lễ-Đi Đàng Thánh 
Giá 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và 
sau các thánh lễ trong tuần 
hoặc gọi điện hẹn trước. 

LỊCH PHỤNG CN IV MC 

Mới qua đời: Calvin, Giuse Vũ Đình Bát, 
Maria Đinh Thị Liễu  
 
Nhân dịp lễ giỗ: 6.3 Phê-rô Thí, 7.3 
Phanxicô, Anna, Anna Thạch, GioaKim, 
Giuse, Maria Liễu, Đaminh Giác, Đaminh 
Khuyến, 11.3 Giuse Á, 13.3  Phê-rô Maria 
Hòa, Giuse, Anna, 14.3 Giuse Ninh, Anna 
Lệ, 20.3 giỗ 1 năm Gioan Baotixita, 24.3 
Giuse Long. 

Đã qua đời:  Giuse Tâm, Maria Quyết, 
Giuse, Maria, Maria Chiến, Đaminh Giám, 
Phaolô Camêlô, các linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi 
luyện tội, các linh hồn không ai biết đến 
và các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

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

• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse 
nhân ngày sinh nhật 

• Xin ơn trở lại 
• Xin giải phẫu được bình an 
• Xin ơn chữa lành và bình an 
• Xin cho gia đình luôn yêu thương hòa 

thuận. 
• Xin cho thế giới mau thoát cảnh bệnh 

dịch và được bình an. 
• Cầu xin cho cha mẹ được bình an 
• Cầu xin cho các bạn trẻ TTTMLV đi 

tĩnh tâm được nhiều ơn Chúa và được 
bình an. 

• Cầu nguyện cho công việc bầu cử 
cộng đoàn được tốt đẹp. 

 

THÔNG BÁO 

Cầu Nguyện-Thánh Ca Taize 

Cầu Nguyện-Thánh Ca Taize, được tổ 
chức tại nhà thờ TTTM La vang, lúc 
8pm, thứ Tư tuần thánh, 31-03-2021. Cầu 
Nguyện-Thánh Ca Taize, bắt nguồn từ 
truyền thống Pháp, trong những năm gần 
đây cộng đoàn chúng ta vẫn thường tổ 
chức vào tối thứ Tư tuần thánh hàng năm 
nhằm giúp cho cộng đoàn lắng đọng tâm 
hồn và đi xâu hơn trong mối tương quan 
thiết thân với Thiên Chúa trước biến cố 
Thương khó và Phục sinh của Đức Kitô. 
Kinh mời cộng đoàn đến tham dự. 
 
Công Tác Vệ Sinh Trung Tâm 

Để khuôn viên và nhà thờ TTTM La vang 
được khang trang và sạch sẽ hơn, cộng 
đoàn sẽ có ngày working-bees, ngày thứ 
Bảy, 20-03-2021, bắt đầu lúc 9am. Vậy 
tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em sắp 
xếp thời gian để ra chung tay chia sẻ công 
việc gia đình cộng đoàn.  
 
Mở Lớp Giáo Lý Xưng Tội-Rước Lễ 
Lần Đầu và Thêm Sức:  

Cộng đoàn sẽ mở các lớp giáo lý chuẩn bị 
cho các em đón nhận các bí tích Xưng 
Tội-Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức. Vậy 
kính mời phụ huynh các em có nhu cầu 
học lớp giáo lý trên, đến tham dự buổi 
họp:  

-Địa điểm: Trong nhà thờ TTTM La vang 
-Ngày giờ: Chúa nhật, 14-03-2021, 
1:30pm 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Ba 

TTTM La vang sẽ có Thánh Tẩy trẻ em 
lúc 3pm, Chúa nhật, 28-03-2021. Vậy gia 
đình nào có con em muốn được Thánh 
Tẩy, xin nộp đơn Thánh Tẩy trước Chúa 
nhật, 21-03-2021. Đồng thời cha mẹ và 
người đỡ đầu của bé sắp Thánh Tẩy đến 
họp tại nhà xứ, lúc 8pm, thứ Năm, 25-03-
2021. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:…………………………... 
Đợt II:…………………………. 
An vị:……..…………………... 

$7,154.0 
$1,527.0 

$200.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Cha T.U: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận 
Đt: 0403 233 478 

Để chuẩn bị tâm hồn 
mừng đại lễ Phục 
sinh, cộng đoàn 
chúng ta sẽ có ba 
ngày tĩnh tâm và cử 
hành bí tích Hòa Giải. Chương trình 
như sau: 

Tĩnh Tâm 

Chủ đề: TRỞ VỀ VỚI CHÚA LÀ 
CHA VÀ ANH CHỊ EM MỘT NHÀ  

Cha giảng: Phêrô Phạm Văn Ái S.J. 

Thời gian: 7 giờ tối 

Ngày: 23, 24 & 25-03-2021. 

Cừ Hành Hòa Giải 

Nghi thức Hòa Giải: Nghi Thức I 

Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ tối 

Ngày: thứ Sáu, 26-03-2021. 

Kính mời cộng đoàn tham dự 

 

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ 
HÒA GIẢI MÙA CHAY 


