TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU
THÁNG HOA ‘BÊN MẸ CA VANG’
THƯ BẢY NGÀY 01/05/2021.
5:00PM KINH MÂN CÔI.
5:30PM TRỐNG DÂN TỘC. MÚA DÂNG HOA. RƯỚCKIỆU,
6:00PM
THÁNH LỄ KHAI MẠC TRỌNG THỂ
THỨ HAI -THỨ NĂM NGÀY 03-06/05/2021
7PM
GIỜ KINH TÔN VƯƠNG CỘNG ĐOÀN
DÂNG HOA, CA NGUYỆN
7:30PM THÁNH LỄ
THỨ SÁU NGÀY 07/05/2021
7PM- 9pm
ĐÊM CA NGUYỆN THÁNH CA “BÊN MẸ CA VANG”
CÁC BÀI HÁT VỀ MẸ TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN, (trình diễn do
các Ca Đoàn, các Xóm Giáo, Phong Trào, Đoàn Thể thuộc Cộng
Đoàn Thánh Tôma Thiện, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang)
THỨ BẢY NGÀY 8.15.22.29/05/2021
3PM
DÂNG HOA, NGẮM THỨ TỰ MÙA VUI, MÙA SÁNG, MÙA
THƯƠNG, MÙA MỪNG, MỖI TUẦN MỘT MUÀ TRONG CÁC
NGÀY THỨ BẢY TRONG THÁNG 5.
CHÚA NHẬT NGÀY 09/05/2021
10AM
LỄ TIỄN MẸ THÁNH DU THĂM CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
SPRINGVALE. NGÀY MOTHER DAY.
THỨ NĂM NGÀY 13/05/2021
7PM
LỄ KỶ NIỆM ĐỨC MẸ FATIMA HIỆN RA LẦN THỨ 1
THỨ HAI NGÀY 31/05/2021
7PM
LỄ BẾ MẠC THÁNG HOA, DÂNG HOA

225 Hutton Road, Keysborough, Vic 3173
Điện Thoại: 9701 6033
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Suy Niệm Lời Chúa
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu
Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên để diễn tả tương quan thân
thiết giữa Ngài và người tín hữu. Hai bên biết nhau, hiểu ngôn ngữ của nhau. Người
mục tử tốt dám chết để chiên được sống dồi dào. Trong bài Tin Mừng hôm nay, để diễn
tả tương quan ấy, Đức Giêsu lại dùng một hình ảnh quen thuộc khác, đó là hình ảnh
cây nho và cành nho gắn kết với nhau, vì cây nho là cây được trồng nhiều ở nước Israen.
Có một Cây Nho Giêsu gồm nhiều cành, và có người trồng. Người trồng nho là Thiên
Chúa, là Cha của Đức Giêsu. Cha đã chăm sóc cẩn thận cho Cây Nho này. Cành
không sinh trái thì Cha chặt đi, đốt đi. Cành đã sinh trái thì Ngài cắt tỉa để sinh trái nhiều
hơn. Ước mơ của Thiên Chúa là Cây Nho Giêsu sinh nhiều trái. Vinh quang của Thiên
Chúa là những cành nho trĩu quả. Nhưng cành nho không thể nào tự mình sinh trái. Nó
chỉ sống nhờ dòng nhựa nguyên từ Cây Nho. Tách mình ra khỏi Cây Nho, cành nho
nhanh chóng bị héo, và cuối cùng chỉ để làm mồi cho ngọn lửa. “Không có Thầy, anh
em chẳng làm được gì” (Ga 15,5). Cũng như Thầy “không thể tự mình làm điều gì”,
ngoại trừ điều Thầy thấy Cha làm (Ga 5,19; 8,28). Mọi cố gắng ngoài Thiên Chúa đều
trở nên vô ích.
Lối nói “ở lại trong” được dùng 9 lần trong bài Tin Mừng này để nói về tương quan
giữa Đức Giêsu và người tín hữu. “Ở lại trong” không phải chỉ là “ở lại với” về mặt thể
lý, dù “ở lại với” đôi khi cũng không dễ dàng. Đức Giêsu ở lại với các môn đệ (Ga 1,3839; 4.40; 11,54…), nhưng có những người rút lui, không đi với Ngài nữa (Ga 6,66).
Phêrô cũng không dám nhận mình ở với Thầy Giêsu (Ga 18,26-27). Đức Giêsu mong
các môn đệ hiện tại và tương lai chẳng những “ở lại với” Ngài, mà còn “ở lại trong”
Ngài. Ngài đã chỉ cho ta một cách để ở lại trong Ngài qua bí tích: “Ai ăn thịt tôi và uống
máu tôi, thì ở lại trong tôi, Và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Khi gần kề giờ phải về
với Cha, giờ phải chia tay các môn đệ, giờ các môn đệ sẽ phải chịu thử thách gian nan
(Ga 16,20), Đức Giêsu đã khẩn thiết mời gọi họ (Ga 15,4): “Anh em hãy ở lại trong
Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.” Ở lại trong là ở lại với mức độ sâu xa, bền vững.
Ở lại trong là kiên trì ở lại giữa những thách đố của đức tin. Ở lại trong là một tiến trình
lớn lên mãi trong đức mến.
Hình ảnh cành nho gắn liền và ở lại trong cây nho đã gợi cho Đức Giêsu về tương
quan giữa Ngài và môn đệ. Dòng nhựa sống được thông chuyển từ cây sang cành. Cả
cây lẫn các cành chỉ luân lưu một dòng nhựa duy nhất. Từ đó cành kết trái xum xuê.
Cành của môn đệ cũng chỉ kết trái nếu họ ở lại trong Thầy, và để lời của Thầy ở lại
trong họ và cắt tỉa họ (Ga 15,3.7).
Đức Giêsu có một ước mơ lớn, đó là nên một với các môn đệ. Chúng ta chỉ trở thành
một kitô hữu trọn vẹn khi được chia sẻ cùng một sự sống của Chúa Kitô phục sinh,
nghĩa là chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Chúng ta chỉ trở thành môn đệ thật của
Chúa Giêsu khi nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là
Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ước gì Chúa ngày càng ở lại trong ta, và giữ ta ở lại
trong Chúa, để dần dần Chúa chiếm trọn cuộc sống của ta.

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT PHỤNG VỤ 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 PV CN V PHỤC SINH
01.05.21 Thứ Bảy, Thánh Giuse Thợ
02.05.21 Chúa Nhật V Phục sinh
03.05.21 Thứ Hai, Philipphê & Giacôbê
Tông đồ
04.05.21 Thứ Ba
05.05.21 Thứ Tư
06.05.21 Thứ Năm
07.05.21 Thứ Sáu
08.05.21 Thứ Bảy
09.05.21 Chúa Nhật VI Phục sinh

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

Nhân dịp lễ giỗ: 1.5 Phao-lô Điền, Maria
Măng, 2.5 An-tôn Cao, 25.4 Anthony Phương,
4.5 Anna Thuận, Đaminh, Maria

Đã qua đời: Giuse Thưởng, Anna Thất,
Maria, 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 xin ơn bình an nhân
dịp sinh nhật
•
Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 50 năm hôn
phối
•
Tạ ơn Chúa vì việc bầu cử được diễn
ta tốt đẹp.
•
•
•

•

Xin giải phẫu bình an và ơn chữa lành
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 ơn trở lại và tin yêu Chúa hơn

•
•

Cầu xin cho cha mẹ được bình an
Cầu cho thế giới chóng qua đại dịch

•

*Lưu ý: Thay đổi thánh lễ trong tuần,
xin xem phần thông báo trong bản tin.

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

Gioankim Vinh (4.21); 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
(3.22); Nguyễn Thương, Maria Hỷ, Phanxicô Sáng, Giuse Soạn, (4.22); Phaolô Điền (5.21)

THÔNG BÁO
Kết Quả Bầu Cử Chức Vụ Chủ Tịch CĐ
Thánh Tôma Thiện TTTMLV
Kết quả bầu cử CĐ tối thứ Tư, 28-04-2021:
anh Đaminh Phạm Hòa Hiền đã đắc cử
trong vai trò chủ tịch cộng đoàn khóa 20212023. Xin chúc mừng anh và cảm ơn anh đã
hy sinh và can đảm đáp lại lời mời gọi của
Thiên Chúa và sự tin tưởng của cộng đoàn
dành cho anh. Ngày chính thức ra mắt ban
thường vụ mới của cộng đoàn vào ngày
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống, 23-05-2021.

Thay Đổi Giờ Lễ Trong Tuần
•
Từ Thứ Hai, 3-5 đến thứ Năm,
6-5-2021 sẽ có giờ kính Đức Mẹ và
thánh lễ bắt đầu lúc 7pm.
•
Thứ Sáu, 7-5-2021 sẽ có thánh
lễ lúc 10am
Kính mời cộng đoàn tham dự.

Đêm Ca Nguyện BÊN MẸ CA
VANG
Để tôn vinh Mẹ La vang trong tháng
năm và nhân dịp ngày nhớ ơn mẹ,
TTTM La vang sẽ có đêm ca nguyện
Cảm ơn
Bên Mẹ Ca Vang: Địa điểm: Trong
Chân thành cảm ơn ÔBACE đã tham gia
bầu cử. Sự hiện diện và quan tâm của quý nhà thờ; Ngày giờ: Thứ Sáu, 7-5vị rất đáng trân trọng. Xin chân thành cảm 2021, lúc 7pm. Kính mời cộng đoàn
tham dự. Sự hiện diện của ÔBACE là
ơn các vị ứng viên đã quảng đại thiện chí
sự khích lệ lớn lao cho những người
dấn thân phục vụ cộng đoàn. Xin chân
thành cảm ơn Ban Trật Tự đã sẵn lòng cộng thực hiện chương trình.
tác với ban bầu cử để việc bầu cử của cộng
đoàn diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt cảm ơn các
bác, anh chị em trong ban bầu cử đã rất hy
sinh trong nhiều ngày tháng qua cho công
việc bầu cử được diễn tiến tốt đẹp. Nguyện
xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho
sự hy sinh và lòng quảng đại của tất cả quý
vị.

Họp Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể
Ban Huynh Trưởng XĐ Tôma Thiện kính
mời quý phụ huynh các em TNTT đang
sinh hoạt tại xứ đoàn Thánh Tôma Thiện
đến tham dự buổi họp: Tại hội trường cha
San, ngày CN, 16-05-2021, sau thánh lễ
12.30pm. Mục đích buổi họp để các phụ
huynh trưởng và phụ huynh gặp gỡ trao đổi.
Đồng thời ban HT có cơ hội trình bày về
chương trình sinh hoạt trong năm của xứ
đoàn. Vậy xin quý phụ huynh quan tâm và
tham dự đầy đủ. Sự hiện diện của quý vị
thật quan trọng và là sự khích lệ cần thiết
cho ban huynh trưởng.

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

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Đợt I:……………………...
Đợt II:…………………….
An táng:………………….
Bán táo:……………………
An vị:……………………….

$6,641.0
$1,683.0
$1,000.0
$380.0
$4,050.0

