
 

 

 

  

 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 LỄ LÁ NĂM B 

SUY NIỆM 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Chúa Nhật Lễ Lá là một lễ vui, nhưng cũng là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn 
của Chúa. Chúng ta chứng kiến hai đám rước trái ngược nhau. Trong ngày Lễ 
Lá, Ðức Giêsu được đón rước vào thành, giữa tiếng hò reo vang dậy. Ngài như 
vị Vua Mêsia lẫm liệt trên lưng lừa, đi trên con đường của những nhành cây 
xanh mới chặt. Sau đó ít ngày là đám rước lên núi Sọ. Không có tiếng tung hô, 
chỉ có lời kết án. Không có những nhành cây, chỉ có cây thập giá. Ngày xưa, có 
ai tham dự cả hai đám rước đó không? 

Chúng ta thường mệt mỏi khi nghe bài Thương Khó, và thấy mình dửng dưng, 
xa lạ, bàng quan. Thật ra nỗi khổ đau và cái chết của Chúa là vì tôi, vì yêu mến 
tôi (x. Gl 2,20). Cần nghe đọc bài Thương Khó một cách chậm rãi, và bước 
theo Chúa qua từng chặng đường. Hãy ở lại với Chúa trong lúc khó khăn này. 

Cần cảm nghiệm được nỗi cô đơn của Chúa. Ba môn đệ thân tín đã bỏ rơi 
Ngài. Họ ngủ say để mặc Ngài một mình khắc khoải. Giuđa chỉ điểm bắt Ngài 
bằng một nụ hôn. Các môn đệ sợ hãi bỏ Ngài mà chạy trốn. Phêrô thề là không 
hề quen biết Ngài. Ðức Giêsu cô đơn trước đám đông cuồng nộ. Họ bị kích 
động đòi đóng đinh Ngài. Họ coi Ngài còn thua Baraba là tên phiến loạn. Không 
rõ đám đông Ngài đã nuôi ăn, nay ở đâu? Những người mới tung hô Ngài, nay 
ở đâu? Ðức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn khi Ngài cảm thấy chính 
Cha cũng vắng bóng: Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi? 

Cần cảm nghiệm nỗi đau trên thân xác Chúa. Khuôn mặt ngời sáng của Con 
Thiên Chúa làm người nay bị khạc nhổ, bị tát, bị đánh túi bụi. Ðôi mắt với cái 
nhìn bao dung ấy nay bị bịt lại để làm một trò chơi trẻ con. Tấm thân đã gánh 
lấy nỗi đau của bao người giờ đây được phơi ra cho những trận roi cầy nát. Ðôi 
bàn tay đã chữa bệnh và chúc lành, nay co quắp và bầm tím vì những mũi 
đinh. Ðôi bàn chân từng rong ruổi khắp nẻo đường truyền giáo, nay không đủ 
sức nâng cả thân mình đang trĩu nặng. 

Cần cảm nghiệm nỗi ô nhục của Chúa. Danh dự và phẩm giá vẫn là điều đáng 
trọng. Ðức Giêsu bị bắt làm hề, đóng vai Vua dân Do Thái, được mặc cẩm bào, 
được đội triều thiên, được cầm vương trượng. Có vị vua nào được bái lạy như 
vị vua này không? Ðức Giêsu bị lột áo trước khi bị đóng đinh. Con Thiên Chúa 
đỏ mặt trước cái nhìn của thế giới! Cuộc thương khó của Chúa vẫn kéo dài đến 
tận thế. Thập giá của Chúa, của tôi, của anh em tôi, là một. Chúa mời tôi vác 
thập giá của mình theo Chúa hằng ngày, và giúp tha nhân vác thập giá của họ. 
Ước gì thế giới có thật nhiều Simon Kyrênê. 



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

27.03.21 Thứ Bảy 
28.03.21 Chúa Nhật Lễ Lá. Tưởng Niệm 
Cuộc Thương Khó Chúa 
29.03.21 Thứ Hai 
30.03.21 Thứ Ba 
31.03.21 Thứ Tư 
01.04.21 Thứ Năm TT-Thánh Lễ Tiệc Ly 
02.0.21 Thứ Sáu TT-Suy Tôn Thánh Giá 
03.04.21 Thứ Bảy TT-Vọng Phục sinh 
04.04.21 Chúa Nhật-Đại Lễ Phục Sinh 
 
*Thánh lễ trong tuần: Xin xem Chương 
Trình Tuần Thánh 

 
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 (3.21). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

A. 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 

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

LỊCH PHỤNG CN LỄ LÁ 

Mới qua đời: Anna Vân, Madalena 
Phượng  

Nhân dịp lễ giỗ: 24.3 Maria, 27.3 Gioan 
Tỵ, 27.3 Mai Xuân Long, 28.3 giỗ 1 năm 
Anna Khoa, Maria Vụ, 28.3 Thị Xinh, 
Giuse Lưỡng, Giuse Nghị, Giuse Tôn, 
Maria Nụ, Maria Phê-rô 

Đã qua đời:  anh Hùng, Anna, Maria 
Lượt, Phê-rô Chiểu, Micae Rược, Giuse 
Bát, Raymond Đạm, Vincent Dương, Gi-
oan Baotixita Kim, Raymond Tuệ, Giuse 
Tống, Teresa Ngọ, 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 và Đức Mẹ 
 
 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 
 Xin thánh hóa công ăn việc làm 
 
 Cầu xin cho cha mẹ được bình an 
 Cầu nguyện cho công việc bầu cử 

cộng đoàn được tốt đẹp. 

 

THÔNG BÁO 

Chia Phiên Chầu Thánh Thể Tối Thứ 
Năm Tuần Thánh Của Các Hội Đoàn Xóm 
Giáo: 

21:30-22pm: Legio; 22-22:30pm: XG 
Đaminh Úy; 22:30-23pm: XG Micae Hy; 23-
23:30pm XG Augustinô Huy; 23:30-00 PT 
Cursillo. Xin các hội đoàn xóm giáo theo giõi 
chương trình để tham dự đúng giờ. 
 
Tham Dự Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 

Cộng đoàn Trung Tâm Thánh Vinh-sơn Liêm 
sẽ tổ chức thánh lễ Lòng Chúa thương xót 
Chúa nhật ngày 11-04-2021. Vì hoàn cảnh 
bệnh dịch covid nên phải hạn chế số người 
tham dự. Cộng Đoàn Thánh Vinh-sơn Liêm 
mời 100 người tham dự từ cộng đoành Thánh 
Tôma Thiện chúng ta. Vậy ai muốn đi tham 
dự thánh lễ Lòng Chúa Thương xót, xin đến 
ghi danh nhận để nhận vé vào cổng và mua 
vé xe bus. Giá vé  xe bus $15/1 vé. Xe bus sẽ 
rời TTTM La vang lúc 12.30pm và trở về lại 
Trung Tâm lúc 9pm. Lưu ý, những người đi 
xe riêng sẽ không được cấp vé vào cổng. 
 
Chương Trình Bác Ái Mùa Chay 

TGP Melbourne mời gọi ÔBACE sống và thể 
hiện tinh thần mùa chay bằng việc tiết kiệm 
và quảng đại sẻ chia với người nghèo. Nếu 
được như thế, chúng ta sẽ có một mùa chay 
thánh thật ý nghĩa. Thời hạn Chương Trình 
Bác Ái Mùa Chay năm nay sẽ kết thúc vào 
ngày Chúa Nhật Phục sinh, 04-04-2021. 
 

Trường Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể 

Trường Việt Ngữ La vang và TNTT XĐ 
Tôma Thiện sẽ nghỉ term-break từ Chúa nhật 
04-04-2021 và sẽ bắt đầu trở lại từ Chúa nhật 
18-04-2021. Xin quý phụ huynh theo dõi để 
đưa đón con em minh sinh hoạt đúng ngày 
giờ. 

 

 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:……………………... 
Đợt II:……………………. 
Dâng cúng:……………… 
An táng:……………… 
An vị:………………….. 

$5,481.0 
$1,449.0 

$200.0 
$200.0 

$11,450.0 

  

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 

Thứ Tư, 31-03-2021, lúc 8 pm:  
 - Cầu Nguyện Taize 
 
Thứ Năm, 01-04-2021, lúc 7:30 pm:   
 - Thánh lễ Tiệc Ly 
 - Chầu Thánh thể 
 
Thứ Sáu, 02-04-2021: 
 - Lúc 10 am Đi Đàng Thánh Giá 
 - Lúc 3 pm Suy Tôn Thánh Giá 
 
Thứ Bảy, 03-04-2021: 
 - Lúc 10 am Ngắm Bảy Sự  
  Thương Khó Đức Mẹ 
 - Lúc 8 pm Lễ Vọng Phục Sinh 
Chúa Nhật, 04-04-2021, lúc 11 am: 
 - Đại Lễ Chúa Phục Sinh 
 
*Lưu ý: 

 Đi tham dự ba ngày Tam Nhật 

Thánh, xin các gia đình sắp xếp đi xe 
chung với nhau. 

 Xin tuyệt đối theo sự hướng dẫn 
của ban trật tự. 

 Thứ Sáu Tuần Thánh-ăn chay 
kiêng thịt-quyên góp cho đất thánh. 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 


