
 
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BÁC Ái 

ỦNG HỘ CÁC NẠN NHÂN BỆNH DỊCH COVID TẠI ẤN-ĐỘ  
 

Tổng Kết 

Việc gây quỹ bác ái ủng hộ nạn nhân covid tại Ấn-đô (Cares Project do các 
cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Bangalore, Ấn Độ thực hiện) đã kết thúc ngày 
27-06-2021. Với tổng số tiền ông bà anh chị em đóng góp: $82,117. Tổng 
tiền đã được chuyển đến quỹ bác ái các cha DCCT tại Ấn-độ như sau: Ngày 
16-06-2021: chuyển $30,000; và ngày 01-07-2021 chuyển phần còn lại: 
$52,117. 

Tâm Tình Tri Ân 

Thay mặt quý cha Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện chương trình bác ái phục 
vụ nạn nhân covid tại Ấn-độ, con chân thành cảm ơn quý vị đã thương đáp 
lại lời mời gọi của con cũng như cộng đoàn Thánh Tôma Thiện tại TTTM 
La vang. Con chân thành cảm ơn lòng nhân ái không giới hạn-phân biệt sắc 
tộc của quý vị. Và con xin ghi nhận những đóng góp rất quảng đại của ông 
bà anh chị em.  

Con tin rằng những đóng góp của quý vị sẽ là những phương thế cụ thể và 
hữu hiệu để  để giúp các cha DCCT tại Ấn-độ chiến đấu chống bệnh dịch 
covid đang hoành hành tại tỉnh Bangalore, giành lại sự sống cho các nạn 
nhân, đặc biệt là những người nghèo. Lòng nhân ái của quý vị chắc chắn sẽ 
là sự nâng đỡ cần thiết cho các nạn nhân của bệnh dịch, là niềm ủi an cho 
những ai có người thân chết vì  bệnh dịch. Và con tin rằng lòng nhân ái của 
quý vị là sự động viên và khích lệ lớn cho quý cha đang thực hiện chương 
trình. 

Con cũng không quên cảm ơn ban truyền thông Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang đã cộng tác rất đắc lực trong việc quảng bá cho chương trình bác ái 
đến với nhiều người trong và ngòai cộng đoàn. 

Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Lòng nhân ái của quý 
vị như một ngọn lửa rực nóng hun đúc tâm hồn, giúp cho các tu sĩ Dòng 
Chúa Cứu Thế chúng con sống nhiệt huyết hơn cho linh đạo của mình là: 
“Loan báo Tin mừng cho người nghèo khó”.  

Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Tôma 
Thiện ban cho quý vị bình an và hạnh phúc. 

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

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

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN 

 
SUY NIỆM 

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Ðức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai. Sau một thời gian ở với Ngài 
(Mc 3,14), họ đã được Ngài sai đi rao giảng. Người được sai đi phải là người 
có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa. Ðức Giêsu sai họ lên đường. Ngài 
trao cho các ông những quyền năng Ngài có: quyền rao giảng, quyền chữa 
bệnh, quyền trừ quỷ. Ðó là hành trang lên đường của các ông. Mọi hành trang 
khác chỉ là phụ thuộc: một chiếc áo đang mặc, một cây gậy và đôi dép khi đi 
đường. Ðức Giêsu cấm các ông không được mang theo lương thực, bao bị, 
tiền bạc… Không lương thực đi đường nên có thể bị đói. Không bao bị nên 
không thể để dành. Không tiền bạc nên không thể mua sắm. Ngài muốn các 
ông hoàn toàn nương tựa vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người. Ra đi 
mà không có một chút bảo đảm. 
  
Các môn đệ đã đi từ nơi nọ đến nơi kia, lê gót qua các làng mạc và thành phố. 
Họ không đóng đô ở một nơi, dù gặp thành công, vì họ nhớ lời của Thầy: 
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao 
giảng ở đó nữa” (Mc 1,38) Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người tông 
đồ. Sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi. 
  
Các môn đệ loan báo về Nước Thiên Chúa đang đến. Ðó là một tin vui, nhưng 
đòi con người hoán cải. Hoán cải là điều chẳng ai ưa. Người tông đồ cần can 
đảm nói điều phải nói. Không làm nhẹ đi những đòi buộc của Tin Mừng, không 
bóp méo Tin Mừng để tìm thành công cá nhân, cũng không mỵ dân để vuốt ve 
dư luận. Người tông đồ phải chấp nhận được tiếp đón một cách nồng hậu hay 
lạnh nhạt. Họ chỉ là những người phục vụ cho Tin Mừng. Chúng ta cần cảm 
nghiệm niềm vui của các môn đệ. Những người đánh cá nay trở thành nhà rao 
giảng. Những người ít học, bình dân, nay trừ quỷ và chữa bệnh. Họ đem đến 
cho con người niềm vui, sự giải phóng toàn vẹn cả hồn lẫn xác. 
  
Hôm nay Ðức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới. Ði từng hai người hay từng 
nhóm để nâng đỡ nhau. Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, 
nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa. Thế giới hôm nay vẫn có 
nhiều bệnh tật: bệnh tuyệt vọng chán chường, bệnh hoài nghi khép kín… Ước 
gì chúng ta chữa lành những nỗi đau hôm nay.  



GIỜ LỄ VÀ SINH HOẠT PHỤNG 
VỤ TRONG TUẦN 

10.07.21 Thứ Bảy 
11.07.21 Chúa Nhật XV TN, Tv III 
12.07.21 Thứ Hai 
13.07.21 Thứ Ba 
14.07.21 Thứ Tư 
15.07.21 Thứ Năm, Thánh Bô naventura, 
Gm-Ts Hội thánh 
16.07.21 Thứ Sáu,   
17.07.21 Thứ Bảy 
18.07.21 Chúa Nhật XVI TN, Tv IV 

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

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, Tere-

sa 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), Augustinô Hoàng, Gioakim Vinh, Rosa Phin, Maria Tới (6.2022), 
Gioan Baotixita Hùng (7.22). 

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: 9:40am: 
Kinh phụng vụ; 10am thánh lễ 

 Thứ Năm: 6:30pm lần chuỗi mân 
côi; 7pm thánh lễ 

 Thứ Sáu:6.30pm chầu Thánh Thể
-Thánh lễ-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 XV TN B 

Mới qua đời: Gioan Nguyễn Lợi 

Nhân dịp lễ giỗ: 5.7 Madalena Sửu, 
Matthew Quang, 8.7 Phê-rô Miện, 11.7 
Agata, Giuse Oanh, Mar-cô, 12.7 Micae 
Chấn, 17.7 Phao-lô Đốc.   

Đã qua đời:  An-tôn Duy, Teresa Mùi, 
Phê-rô Châu, Teresa Nhi, Teresa 
Hương, Maria Vị, Anna Mỹ, Gioan 
Huy, Giuse Thiện, Giuse Kiềm, Maria, 
các linh hồn tiên nhân, các linh hồn thai 
nhi, các linh hồn. 

Các ý cầu nguyện khác 

• Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse 
vì được bình an 

• Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nhân ngày 
sinh nhật 

• Tạ ơn Chúa gia đình được bình an 
• Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng 

xóm giáo Philiphê Minh 
 
• 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 ơn bền đỗ 
• Xin thánh hóa công ăn việc làm 
• Xin cho cộng đoàn luôn hiệp nhất 

yêu thương 
 

 

THÔNG BÁO 

Trường Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể 

TTTM La vang hân hoan chào đón quý thầy 
cô, các em học sinh trường Việt ngữ, cùng các 
huynh trưởng và các em TNTT sinh hoạt trở lại. 
Mến chúc quý thầy cô, các trưởng và các em 
luôn bình an và có thật nhiều niềm vui trong học 
kỳ II này. 
 
Mừng bổn mạng xóm  giáo 

Chúc mừng bổn mạng xóm giáo Philiphê Minh. 
Nguyện xin Thánh bổn mạng ban cho quý xóm 
thật nhiều bình an và hạnh phúc. 
 
Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Thông Báo 

Nhóm lòng Chúa Thương xót cộng đoàn Thánh 
Tôma Thiện mời gọi ông bà anh chị em tham dự 
các giờ kinh KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG 
XÓT sau các thánh lễ tối thứ Sáu hàng tuần.  
 
Ban Bảo Trì Thông Báo, 
Ban bảo trì TTTM La vang kêu gọi ông bà anh 
chị em tham gia ban bảo trì. Ban bảo trì đang 
đảm trách những công việc rất quan trọng và 
nặng nề để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng 
đoàn sinh hoạt. Vì cộng đoàn chúng ta đang 
phát triển nên nhu cầu công việc bảo trì cơ sở 
vật chất rất nhiều, rất cần đến sự hy sinh sẻ chia 
của nhiều người. Vậy con tha thiết kêu gọi 
ÔBACE, tham gia ban bảo trì để cùng sẻ chia 
công việc với các anh đã và đang hy sinh, đồng 
thời chia sẻ trách nhiệm với công đoàn, nơi 
chúng ta đang sinh hoạt. Con tin rằng lòng 
quảng đại của ÔBACE là nguồn khích lệ rất lớn 
cho anh em ban bảo trì. Vậy quý vị nào có nhã ý 
tham gia, xin liên hệ anh Hưng qua số điện 
thoại: 0411450607. 
 
Trách Nhiệm Phòng Chống Covid 
Con tha thiết kêu gọi ÔBACE thể hiện trách 
nhiệm của mỗi người về phòng chống bằng việc 
tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của 
chính phủ và khi đến nhà thờ  tuyệt đối tuân thủ 
sự hướng dẫn của Ban Hướng Dẫn TTTMLV. 
Phòng chống dịch là trách nhiệm của mỗi người 
cho sức khỏe bản thân và cộng đoàn. 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:…………………… 
Đợt II:………………….. 
An táng: ……………… 
An vị: ………………….. 
Ủng hộ TT:……………. 

$5,940.0 
$1,376.0 

$500.0 
$400.0 
$3,520 

 
 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

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

Chủ tịch CĐ: Đaminh Phạm Hòa Hiền 
Đt: 0430 517 167 

Booking NT/PC: Giuse Trần V. 
Thuận 

Đt: 0403 233 478 

Khóa Bồi Dưỡng Thừa và Đào Tạo 
Tác Viên  

Cộng đồng Công giáo Việt nam 
TGPM sẽ mở khóa đào tạo và bồi 
dưỡng thừa tác viên đọc lời Chúa và 
TTV ngoại thường trao Mình Thánh 
Chúa. Vậy con rất khuyến khích các 
vị TTV đang phục vụ tại TTTM La 
vang và những ai có ý định trở thành 
TTV tham dự. Chương trình như sau 
Ngày I: tại TTTM La vang, 21-08-
2021, từ 9am-2:30pm. 
Ngày II: tại TT Vinh-sơn Liêm, 28-
08-2021, từ 9:30am-3pm 
Lưu ý: Những ai muốn tham dự 
khóa, xin gặp cha tuyên úy cộng 
đoàn để được ghi danh. 
 
 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 


