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The twelve Apostles are not great people. At the time Jesus commissions 
them, only eleven remain, because one has committed suicide after betray-
ing Jesus. Peter denies Jesus, Thomas doubts that he has risen, and none of 
them really understand what Jesus was all about. But they became great be-
cause Jesus sent them forth to do great things. They were given a responsi-
bility, and they lived up to it. 
When have you been given a big job to do? When did someone believe in 
you? When did you live up to a responsibility, even though you were not 
necessarily confident in your abilities? 
How is it that ordinary people can end up doing great things? 
When we are baptised, it is done in the name of God as Trinity. We are bap-
tised in the name of a God that has relationship and love as the inner core: 
‘Father, Son, and Holy Spirit.’ 
‘Father... ’ Think of your father, your mother, your grandparents. Think of 
life, think of being created. Think of the times you have been creative and 
you have formed something out of an idea. This is what our Abba is about. 
What kind of God is this? Why are we baptised in the name of this God? 
What does it mean? 
‘ ... Son... ’ Think of yourself as a son or a daughter. Think of yourself as a 
brother or a sister. Think of yourself as a teacher or a student of another. 
Think of yourself as a friend. This is what Jesus is about. What kind of God 
is this? Why are we baptised in the name of this God? What does it mean? 
‘ ... Holy Spirit.’ Think of holiness. Think of power. Think of energy. Think 
of goodness. Think of the positive force of doing the right thing just because 
it’s the right thing to do. Think of the joy that comes to you when you make 
the right decision. Think of the harmony of all people joining together to be 
a support to one another. 
Think of love. This is what the Holy Spirit is all about. What kind of God is 
this? Why are we baptised in the name of this God? What does it mean? 

……………………………………………. 
 

The Pope's Monthly Intentions for 2021 
The Beauty of Marriage 

Let us pray for young people who are preparing for marriage with the sup-
port of a Christian community: may they grow in love, with generosity, 

faithfulness and patience.  
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CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 

Suy Niệm Lời Chúa 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

 
“Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất,bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên 
Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa”.  
 
Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người 
không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có 
những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc. Ai có thể giúp ta thấy được khuôn 
mặt thực của Thiên Chúa? Ai sẽ chỉ cho ta con đường để gặp gỡ Ngài? Phải là 
Ðấng ở nơi cung lòng Thiên Chúa, Ðấng ấy là Ðức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể. 
Nhờ Ðức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở, nhờ Ngài mà chúng 
ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh 
Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một Thiên Chúa.  
 
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài duy nhất nhưng không đơn độc. “Ta và Cha là 
một” (Ga 14,10). “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Ga 16,15). Tình yêu 
khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần. Trong niềm hạnh phúc sung mãn, 
Ba Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và muốn đưa con người 
đi vào hiệp thông với Thiên Chúa. “Ðến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong 
Chúa Thánh Thần”: đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu. 
 
Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta. “Ai yêu mến Thầy 
thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và 
cư ngụ nơi người ấy” (Ga 14,23). “Cha sẽ ban cho các anh một Ðấng Phù Trợ 
khác để Ngài ở với các anh luôn mãi” (Ga 14,16). Chúng ta cần có tương quan 
riêng với từng Ngôi! Chúa Cha, Ðấng hằng làm việc để duy trì vũ trụ, con 
người. Chúa Con, Ðấng cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh mạng sống. Chúa 
Thánh Thần, Ðấng thánh hoá và dẫn dắt Giáo Hội. 
 
Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là ở lại trong 
Tình Yêu vì “ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại 
trong người ấy” (1Ga 4,16).  
 
Mỗi ngày chúng ta làm dấu nhiều lần trên thân xác “Nhân danh Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba 
Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đã được chịu 
Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho muôn dân vẫn 
còn là ước mơ Ðức Giêsu chờ ta thực hiện.  



CHƯƠNG TRÌNH 
THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN 

29.05.21 Thứ Bảy 
30.05.21 Chúa Nhật IX TN-Chúa Ba Ngôi 
31.05.21 Thứ Hai, Đức Mẹ thăm viếng bà 
Êlisabeth 
01.06.21 Thứ Ba, Thánh Justinô TĐ 
02.06.21 Thứ Tư 
05.06.21 Thứ Năm, Thánh Carôlô Lwanga 
TĐ 
04.06.21 Thứ Sáu,  
05.06.21 Thứ Bảy, Thánh Bônifatiô GM TĐ 
06.06.21 Chúa Nhật XI TN-Lễ Mình Máu 
Thánh Chúa 
 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Lh người thân, 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, Đaminh Giác , Gioan B. Vinh(5.22) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
 
 
Thánh lễ trực tuyến: lúc 7pm, 
từ thứ Hai, 31-05-2021 đến thứ 
Năm, 03-06-2021 

LỊCH PV CN IX TN 
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN 

XUỐNG 

Mới qua đời: Teresa Vịnh, Anna Oanh, 

Đaminh Vinh  

Nhân dịp lễ giỗ: 25.5 Anna Toàn, 26.5 Anna 

Khoa, 30.5 Catarina, Giuse, Maria Ấn, 31.5 
Gioan Baotixita, Giuse, Giuse Đỉnh, Maria 

Nhắm 

Đã qua đời:  Giuse Hiền, Giuse Hiền, Phê-rô 

Long, Anna Khoa, Anna Kim, 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 
được bình an 

• Tạ ơn Chúa nhân ngày lễ bổn mạng 
nhóm Đức Mẹ Phù Hộc Các Giáo Hữu 

• Xin bình an cho gia đình và thánh viên 
• Xin thánh hóa công ăn việc làm 
• Xin ơn bình an cho gia đình 
• Xin cho thế giới mau thoát cảnh bệnh 

dịch và được bình an 
• Xin ơn trở lại và tin yêu Chúa hơn, 
• Xin ơn Chữa lành 
• Xin cho gia đình được thuận hòa yêu 

thương 
• Xin ơn bền đỗ 
 

 

THÔNG BÁO 

Việc Đóng Góp Trung Tâm 

Trong hoàn cảnh không thể đến nhà thờ, 
ÔBACE nào muốn đóng góp cho Trung 
Tâm Thánh Mẫu La vang xin vui lòng gởi 
qua tài khoản Trung Tâm: 
Tên TK: Our Lady of La vang Shrine 
BSB: 083-347 
Số tài khoản: 529783746 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 5 

Vì hoàn cảnh bệnh dịch covid nên Thánh 
tẩy trẻ em tháng 5 sẽ được dời qua tháng 6. 
Vậy những gia đình có con em muốn được 
Thánh tẩy, xin theo dõi chương trình 
Thánh tẩy tháng 6 trên bảng thông báo tại 
trung tâm và website cộng đoàn. 
 
Họp Mặt Giới Trẻ TTTM La vang 

Thân mời các bạn trẻ gần xa đến tham dự 
buổi họp mặt hàng tháng: Mục đích: Chia 
sẻ đức tin và học hỏi với chủ đề: Thánh 
Thể Trong Đời Sống Hàng Ngày; Tại hội 
trường Thánh Anphonsô, lúc 6:30pm, Cn 
ngày 06-06-2021. Rất mong các bạn hưởng 
ứng nhằm cùng học hỏi, chia sẻ và nâng đỡ 
đức tin cho nhau. 
 
Thánh Lễ Bế Mạc Tháng Hoa 

Tối thứ Hai, 31-05-2021, cộng đoàn sẽ có 
trực tuyến thánh lễ bế mạc tháng hoa để 
cùng tạ ơn Mẹ và kính dâng cộng đoàn 
chúng ta cho Mẹ để Mẹ gìn giữ và dẫn dắt 
chúng ta. Kính mời cộng đoàn tham dự. 
 
Ủng Hộ Nạn Nhân Covid Tại Ấn-độ 

Trung Tâm Thánh Mẫu La vang sẽ chính 
thức chương trình quyên góp ủng hộ các 
nạn nhân covid tại Ấn-độ bắt đầu từ Chúa 
nhật, 06-06-2021 và kết thúc chương trình 
vào Chúa nhật ngày 27-06-2021. Vậy kính 
mong cộng đoàn chuẩn bị và quảng đại 
chia sẻ-thể hiện tình thương thân tương ái. 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$6,805.0 
$1,423.0 
$3,850.0

$670.0 
 

  

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 

Chúc mừng các tân chức  Ban Thường 

Vụ Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện-

Trung Tâm Thánh Mẫu La vang nhân 

ngày nhậm chức và chính thức ra mắt 

cộng đoàn. Chúc mừng quý vị đã được 

Thiên Chúa và cộng đoàn tin tưởng trao 

phó nhiệm vụ đại diện và lãnh đạo cộng 

đoàn hầu xây dựng và phát triển cộng 

đoàn về tâm linh cũng như vật chất. 

Nguyện xin Ngôi Ba-Thánh Thần Thiên 

Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan, tinh 

thần khiêm nhu và hăng say phục vụ, 

lòng yêu mến và đức tin mạnh mẽ để chu 

toàn bổn phận trách nhiệm trong vai trò 

của mình. 

“Không phải anh em đã chọn Thầy, 

nhưng Chính Thầy đã chọn anh 

em.” (Ga 15:16) 

 

CHÚC MỪNG  

TÂN BAN THƯỜNG VỤ  

NHIỆM KỲ 2021-2023 


