
 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

Jesus is so popular, he can’t get away 
from the crowds. He tries to take the 
Apostles away in a boat for a little break, 
but the people find out where they are go-
ing, and they arrive ahead of the boat. 
Still, Jesus pities them and gives in to the 
crowd. He shifts his focus from resting to 
preaching. He begins to teach them with the words they long to hear. 

Who is someone you would follow with that kind of determination? Is there 
an athlete, a rock star, or some other performer or celebrity that you would 
want to see that much? Would you ever take another route to meet up with 
him or her, just to get a front-row seat? Why or why not? 

Would you like to be that famous? Would you like to draw such huge 
crowds that wherever you go, you have to take a pillow and do your sleep-
ing in the car, boat, plane, or train? Would you like to be so popular that 
whenever you arrive anywhere, a crowd of fans is waiting to see you and 
hear from you? Why or why not? 

The Apostles had just arrived back from a long journey and were telling Je-
sus about it. He urges them to get the rest they need. 

The teenage years can be a very busy time. Often lots of school, church, and 
community activities fill a young person’s schedule. Is your life hectic? Do 
you get the rest you need? Do you get sick sometimes (or often) because 
you don’t take care of yourself? Or do you eat nutritious meals, exercise, 
and get enough sleep? What do you think of the pace of your life? (From 
Liturgy help) 

……………………………………….. 

 

The Pope's Monthly Intentions for 2021 

 

July: Social Friendship 
We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we 
may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.  
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CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

 
SUY NIỆM 

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Sau một cuộc hành trình truyền giáo, các tông đồ phấn khởi trình bày cho 
Ðức Giêsu những gì mình đã làm và đã dạy. Ðức Giêsu có vẻ quan tâm đến 
con người hơn công việc. Ngài biết các tông đồ giờ đây cần gì. Họ cần một 
chút nghỉ ngơi cho thân xác. Họ cần một chút riêng tư, trầm lắng cho tâm 
hồn, để nhìn lại phía sau, để nhìn về phía trước, để tách mình ra khỏi công 
việc bề bộn nơi đám đông, để sống tình thầy trò ấm áp. “Hãy đi riêng ra, đến 
nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút”. Chỉ cần một chút thôi, năm phút, 
mười phút… 

Ai trong chúng ta cũng cần một chút lặng lẽ mỗi ngày, để trở lại chỗ sâu nhất 
của lòng mình, để nghe được tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Cần tìm một chỗ 
lặng lẽ trong nhà, để tôi có thể ngồi với tôi, trước nhan Chúa. Cuộc sống hôm 
nay không để cho ta một chút nghỉ ngơi. Các tông đồ cũng bị cuốn vào cơn 
lốc của công việc. Cần phải phấn đấu để có được một chút mỗi ngày. Một 
chút lắng sâu đủ nuôi cả ngày. Một chút êm ả khi ta đã làm mình rỗng không 
khỏi bao điều đã nghe và thấy, đã nói và ước mơ. Phải xuống thuyền để đi 
đến nơi nghỉ ngơi. Phải ra khỏi chỗ mình đang sống. 

Thầy trò đã lên thuyền, nhưng kế hoạch bất thành. Có lẽ vì ngược gió nên 
thuyền đi chậm. Một số người đã chạy đến trước nơi Thầy trò sắp ghé vào. 
Ðức Giêsu sững sờ khi thấy đám đông. Những bước chân nôn nao, hối hả 
của họ đã khiến Ngài rung động tận cõi lòng. Ngài biết họ cần Ngài và Ngài 
thương họ. Cái cần của tập thể thật cấp bách đến nỗi nhu cầu chính đáng 
của cá nhân phải hy sinh. Ðức Giêsu mang trái tim của người mục tử nhân 
hậu, nhói đau trước sự bơ vơ của đoàn chiên. Bơ vơ là tâm trạng của con 
người mọi thời, nhất là của người trẻ hôm nay. Bơ vơ khi bị ném vào cuộc 
đời lọc lừa, xảo trá. Bơ vơ khi bị nghiền nát bởi những thủ đoạn gian manh. 
Bơ vơ khi bị sa sảy, không sao đứng lên được. Bơ vơ khi những thần tượng 
lần lượt tan vỡ. Bị bơ vơ dẫn đến chán chường và buông trôi, mặc cho mình 
bị kéo vào những cái bẫy nghiệt ngã. 

Làm thế nào để người bạn trẻ gặp được Giêsu, để lấy lại niềm tin, để tìm 
được hướng sống, để vững vàng bình an giữa sóng gió cuộc đời. Tôi phải 
giới thiệu Ðức Giêsu cho người khác, nhưng tôi cũng phải trở thành một 
Giêsu gần gũi để đến với những ai bơ vơ quanh tôi. 



CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 
TRỰC TUYẾN 

17.07.21 Thứ Bảy 
18.07.21 Chúa Nhật XVI TN-Lễ Chúa 
Cứu Thế, Tv IV 
19.07.21 Thứ Hai 
20.07.21 Thứ Ba 
21.07.21 Thứ Tư 
22.07.21 Thứ Năm, Thánh Mađalêna 
23.07.21 Thứ Sáu,   
24.07.21 Thứ Bảy 
25.07.21 Chúa Nhật XVII TN, Tv I 

 
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 

 

Thứ Sáu: Thánh lễ lúc 7pm 

Thứ Bảy: Hành hương kính Đức Mẹ  
  Hằng Cứu Giúp và thánh lễ  
  lúc 3pm 

Chúa nhật: Thánh lễ lúc 10am 

Thứ Hai & Ba: Thánh lễ lúc 7pm. 

 
Kính mời cộng đoàn tham dự 

 

LỊCH PV CN XVI TN B 

Mới qua đời: Giuse Khiên, Toản. Lm 
Lê-ô Nghĩa 

Nhân dịp lễ giỗ: 11.7 Vincent-Paul-Vinh, 

12.7 Giuse Liểu, 16.7 Giuse Nhân, Hà 
Trọng Chính, 18.7 Agata Nữ, Giuse, Louise 

Nho, Giuse, Phê-rô, Anna Nự, Gioakim 
Anh, Giuse Phạm, Gioan Baotixita, 19.7 
Giuse Hào, 22.7 Madelena Evan, Vincent, 

25.7 Maria Cuống, 30.7 Matta Kiều, Mada-
lena Sửu, Mathew Quang. 

Đã qua đời:  Đaminh, Maria Trác, Isave, 

Phanxico Hải, Maria Phước, Phao-lô Vũ, 
Maria Tính, Maria Tất, Maria Hương, Rosa 

Huệ, Isave Chầu, Rosa Thủy, Matta Linh, 
Phanxicô Xaveê, Maria, Anna Nhi, Phê-rô 

Khai, Phê-rô Tiếng, 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 Đaminh Đạt 
• Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 50 năm 

hôn phối. 
• 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 kiếm được việc làm 

 
THÔNG BÁO 

 
Trách Nhiệm Phòng Chống Covid 
Con tha thiết kêu gọi ÔBACE tuân thủ luật 
phong tỏa của chính phủ tiểu bang Victoria để 
phòng chống lây lan bệnh dịch. Chúng ta hãy ý 
thức việc phòng chống bệnh là trách nhiệm của 
mỗi người. Đồng thời việc tuân thủ luật phong 
tỏa là việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình, 
người thân của mình và cộng đồng. Nguyện xin 
Thiên Chúa, Thánh Mẫu La vang và Thánh 
Tôma Thiện gìn giữ ÔBACE được bình an. 
 
Chương Trình Bác Ái Ủng Hộ Nạn Nhân 
Covid tại Việt Nam 
Hội Đồng Giám Mục Việt nam, kêu gọi ÔBACE 
trong và ngoài nước ủng hộ nạn nhân bệnh dịch 
covid tại Việt nam. Vậy con tha thiết kêu gọi 
ÔBACE giáo dân gần xa cùng hướng về quê 
hương Việt nam và thể hiện tình tương thân 
tương ái đối với đồng bào Việt nam-những nạn 
nhân bệnh dịch covid bằng việc hy sinh tiết kiệm 
và quảng đại đóng góp cho quỹ bác ái. Để đóng 
góp, mọi người có thể chuyển tiền mặt trực tiếp 
cho cha Tuyên úy TTTMLV hoặc chuyển vào 
trương mục tài khoản:  
 

• Bank Account: OUR LADY OF LA VANG 
     SHRINE 

• Account No:     529783746 

• BSB:                 083-347 
 
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng 
Nhân Lễ Thánh Tử Đạo Đaminh Đinh Văn Đạt, 
18-07, xin chúc mừng ÔBACE xóm giáo 
Đaminh Đạt. Nguyện xin Thiên Chúa, và Thánh 
Quan thầy ban cho quý vị thật nhiều hồng ân 
Chúa và ban cho quý vị ơn can đảm để sống 
chứng tá đức tin Ki-tô giáo cho mọi người. 
 
Mừng Lễ Chúa Cứu Thế 
Hôm nay quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế năm 
châu trên thế giới mừng lễ bổn mạng-Chúa Cứu 
Thế. Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ Hằng 
Cứu Giúp và các Thánh trong dòng ban cho quy 
cha quý thầy dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh 
phúc và niềm vui trong đời sống tận hiến. 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:………………………… 
Đợt II:………………………. 
An táng: ………………….. 
An vị: ………………………. 
Ủng hộ TT:……………… 
Booking NT:……………. 
Bán táo:……………………. 

$8,763.0 
$1,183.0 

$500.0 
$2,500.0 
$1,000.0 

$500.0 
$850.0 

 
 

  

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 


