
 

 

 

  

 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 PHỤC SINH 

Chúc Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 

Hòa chung niềm vui với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, con xin gởi lời chúc 
mừng lễ Chúa Phục sinh đến toàn thể ông bà anh chị em thuộc cộng đoàn 
Thánh Tôma Thiện-Trung Tâm Thánh Mẫu La vang và toàn thể cộng đoàn 
dân Chúa gần xa. 

Trong mỗi dịp lễ Phục sinh, là những người Ki-tô hữu, chúng ta có rất nhiều 
lý do để mừng. 

Niềm vui lớn nhất và lý do quan trọng nhất đó là Đức Giêsu Ki-tô, là Ngôi 
Hai Thiên Chúa, làm Người, đã chết và sống lại để giải thoát chúng ta khỏi 
sự giam hãm của tội lỗi. Ngài liên đới với chúng ta trong thân xác con người 
để mai này thân xác chúng ta cũng được trỗi dạy vinh hiển như Người và 
trong Người. 

Sự Phục sinh của Đức Ki-tô mang lại cho chúng ta niềm hy vọng ở sự sống 
đời sau. Và như thế sự hy sinh phục vụ và yêu thương của chúng ta ở đời 
này có ý nghĩa hơn. Bởi chúng ta tin rằng chúng ta đang trên hành trình tiến 
về miền “Đất hứa”-quê hương thật và vĩnh cửu-nơi mà Thiên Chúa Cha 
đang chờ đón chúng ta. Chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể thỏa mãn sự 
khao khát tìm kiếm hạnh phúc, như lời thánh Augustinô nói, “Chúa đã sinh 
con ra cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến lúc được nghỉ 
ngơi trong Chúa.” 

Trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh sẽ không cho phép chúng ta buồn. 
Ngày hôm nay, nếu một Ki-tô hữu buồn thì quả thật đó là một Ki-tô hữu 
đáng buồn. Đức Ki-tô đã chết và sống lại để cứu độ, và tha thứ mọi tội lỗi 
cho chúng ta vậy thì chúng ta hãy tha thứ cho nhau làm hòa với nhau. Nếu 
được như thế, chúng ta thật sự mang lại cho nhau niềm hy vọng phục sinh 
và ánh sáng phục sinh sẽ chiếu rọi trên mỗi chúng ta và mọi người chung 
quanh. 

Một lần nữa, con chúc mừng lễ Chúa Phục sinh đến toàn thể ông bà anh chị 

em Nguyện xin Chúa Giêsu Ki-tô Phục sinh ban cho toàn thể cộng đoàn 
bình an và ước gì ánh sáng Phục sinh chiếu rọi trong tâm hồn mỗi người 
chúng ta. 

“Chúa đã sống lại! Alleluia!” 



GIỜ  LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

03.04.21 Thứ Bảy TT-Vọng Phục sinh 
04.04.21 Chúa Nhật-Đại Lễ Phục Sinh 
05.04.21 Thứ Hai 
06.04.21 Thứ Ba 
07.04.21 Thứ Tư 
08.04.21 Thứ Năm  
09.04.21 Thứ Sáu  
10.04.21 Thứ Bảy  
11.04.21 Chúa Nhật-Đại Lễ Lòng Chúa 
Thương Xót 
 
*Chúa Nhật Phục sinh chỉ có một thánh lễ 
lúc 11 am. 
 

 
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: 6:30pm lần chuỗi 
mân côi, 7pm thánh lễ 

 Thứ Sáu:6.30pm chầu Thánh 
Thể, 7pm thánh lễ, giờ kính 
Lòng Chúa Thương Xót 

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

LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN 
BÁT NHẬT PHỤC SINH 

Mới qua đời: Maria Loan, Teresa, Phê-rô 

Thắng. 

Nhân dịp lễ giỗ: giỗ 1 năm Giuse, 2.4 

Giuse, 27.3 Bênađô-Maria, 28.3 Anna Binh, 
4.4 giỗ 3 năm Maria, 4.4 Giuse Chính, 4.4 Phê

-rô, Giuse Khanh 

Đã qua đời:  Anna Vân, An-tôn Bình, 

Đaminh Trung, Maria Băng, Gioan B. Huy, 

Giuse Nhượng, Maria Phiu, Gioan B. Cơ, Ma-

ria M. Hồng, Teresa Vân Anh, 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 

• Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì tìm được 
việc làm 

 
• Xin ơn trở lại 
• Xin giải phẫu được bình an 
• Xin ơn chữa lành và bình an 
• Xin thánh hóa công ăn việc làm 
• 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 

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 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 Cn 04-04-
2021 và sẽ sinh hoạt trở lại từ Cn 18-04-
2021. Xin quý phụ huynh theo dõi để đưa 
đón con em mình sinh hoạt đúng ngày giờ. 

 
Thiếu Nhi Thánh Thể-Bác Ái 

Để khuyến khích các em TNTT thực hành 
bái ái-sống tinh thần mùa chay và sẻ chia 
niềm vui Phục sinh với những người kém 
may mắn hơn mình, TNTT XĐ Tôma Thiện 
phát động chương trình bác ái bắt đầu từ 
Chúa nhật, 21-03 đến Chúa nhật 25-04-2021. 
Trong thời gian này ban huynh trưởng sẽ 
nhận những thực phẩm khô, đồ hộp và tiền 
tiết kiệm. Để biết chi tiết xin các em và phụ 
huynh liên lạc Trưởng Samuel Nguyễn qua 
số điện thoại: 0413475400. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:……………………... 
Đợt II:……………………. 
Dâng cúng:……………… 
An táng:…………………. 
An vị:……………………… 
Thanh tẩy:……………… 
Bán táo:………………… 
Caritas:…………………... 

$8,768.0 
$1,438.0 

$200.0 
$200.0 

$10,000.0 
$400.0 
$205.0 

$1,200.0 

  

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 

Nhóm Kính Lòng Chúa Thương Xót 

Kể từ thứ Sáu, 09-04-2021 nhóm kính 
Lòng Chúa Thương Xót sẽ  sinh hoạt 
trở lại vào các tối thứ Sáu hàng tuần 
sau thánh lễ 7pm. Kính mời cộng đoàn 
tham dự. 
 
Legio CĐ Thánh Tôma Thiện 

Legio cộng đoành Thánh Tôma Thiện 
sẽ sinh hoạt trở lại vào các tối thứ Năm 
hằng tuần, bắt đầu từ ngày 08-04-2021. 
 
Cảm Ơn 

Chân thành cảm ơn từng cá nhân và 
các đoàn thể đã hy sinh góp sức cho 
việc tổ chức phụng vụ tuần thánh. Tạ 
ơn Chúa, nhờ sự hy sinh quảng đại của 
quý vị đã giúp cho cộng đoàn có một 
tuần thánh thật tốt lành thánh thiện. 
Nguyện xin Chúa Phục sinh trả công 
bội hậu cho quý vị và ban cho quý vị 
thật nhiều bình an của Chúa Phục sinh. 


