
 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

Picture yourself in Jesus’ situation. You have been sightseeing with your par-
ents at the festival in the big city, and your parents are on their way home. 
They have been travelling for a day and cannot find you. They turn around, 
walk back to the city and search for you for three days before they find you 
talking to the priests in a church! 

What would your parents say to you? What would you say to them? How 
much trouble would you be in? Where would you have stayed for those days 
you hadn’t seen them? What would you have been thinking? 

Is it fun to think that Jesus ‘got in trouble’ with his parents too? Sometimes we 
get so hung up on Jesus as Almighty God that we forget about Jesus as a hu-
man being. What other things do you think Jesus must have done as he grew 
up – things we don’t usually think about, things not recorded in the Bible? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chương Trình Bánh Chưng Xuân 2022 

 
Để chuẩn bị cho chương trình gói bánh chưng mừng Xuân Nhâm Dần 2022 sắp tới, 
ban tổ chức mời gọi ông bà anh chị em ghi danh thiện nguyện tham gia gói bánh 
chưng vào cuối tuần ngày 22-23/01/2022.  
 
- Ghi danh thiền nguyện: Quý vị có thể ghi danh sau các thánh lễ dưới cuối nhà thờ 
hoặc liên hệ chị Ngọc Anh: 0434495159. 
 
-. Đặt bánh chưng: Quý vị có thể đặt bánh chưng sau các thánh lễ dưới cuối nhà thờ 
hoặc liên hệ chị Kim Trang: 0403184537 

 
Kính mời cộng đoàn hưởng ứng 

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

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

CHÚA NHẬT NGÀY I TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH 

Thư Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 
 

Nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, con xin gởi đến quý ông bà, anh chị em lời chúc 
mừng và chúc bình an của chúa Giêsu Hài đồng. 

Hòa cùng niềm vui Giáng sinh với toàn thể Giáo hội, con xin được gởi đến cộng đoàn 
một vài tâm tình mùa Giáng sinh trong hoàn cảnh bệnh dịch đang lan tràn khắp nơi. 

Sứ thần nói với các mục đồng: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp 
thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 

Đấng Cứu Độ, Vua muôn vua, Đấng quyền năng tác thành vạn vật trong thân phận 
một “trẻ sơ sinh bọc tã, năm trong máng cỏ”. 

Việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể và nhập thế quả thật là một mầu nhiệm lớn lao 
không ai dám nghĩ tới. Và việc chúng ta có thể tin nhận điều ấy quả là một hồng ân, 
phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngôi Lời nhập thể để liên đới 
với chúng ta trong trong thân xác hư hoại và trong thân phận tội lỗi. Nhờ đó, thân xác 
chúng ta cũng được sống lại như Người trong ngày sau hết. Ngôi Lời nhập thế để đồng 
hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, những lúc ta vui, ta thành công, những lúc ta 
buồn, ta thất bại. Đặc biệt Ngài ở ngay giữa chúng ta khi chúng ta đang tội lỗi nhất. 
Nhìn ngắm “trẻ sơ sinh” trong máng cỏ, ta cảm nghiệm được Ngài chính là món quà 
lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho ta trong mùa Giáng sinh này, cho dù bất kể ta là 
ai, tốt xấu thế nào. Chúng ta được mời gọi sống sao cho xứng đáng với tình thương mà 
Thiên Chúa Chúa đặc biệt dành cho chúng ta. 

Nhìn vào hang đá, chúng ta dễ dàng nhận thấy Mẹ Maria là người phụ nữ hiền hòa, tin 
tưởng và năng cầu nguyện. Theo lời Thánh Anphonsô Maria De Ligôri nhờ năng cầu 
nguyện kết hợp với Chúa, mà Mẹ vẫn luôn xác tín dù Hài Nhi Giêsu vừa được sinh ra 
nhưng Ngài là Đấng hằng hữu; mặc dù đơn sơ nghèo nàn bọc tã nằm trong máng cỏ 
nhưng Ngài là Vua muôn vua; mặc dù là một Trẻ Bé nhưng Ngài có quyền năng vô 
song. Ngày hôm nay, làm sao chúng ta có thể thấy được một Thiên Chúa các chúa, 
Vua các vua, Đấng quyền năng vô song khi bệnh dịch lan tràn, người người nhà nhà 
đang hoang mang lo sợ. Ta hãy noi gương Mẹ Maria, đến quỳ bên Chúa Hài đồng, 
chiêm ngắm và thờ lạy. Ngài sẽ ban cho ta sự bình an, lòng tin, sức mạnh và lòng can 
đảm. 

Ước gì trong mùa Giáng sinh này mỗi chúng ta cảm nghiệm được sâu xa tình yêu 
thương hải hà của Thiên Chúa qua biến cố nhập thể-nhập thế của Ngôi Lời. Đồng thời 
mỗi chúng ta cũng biết noi gương Mẹ Maria luôn tin tưởng phó thác vào Chúa. và đến 
với Chúa với lòng khiêm nhu và chân thành. 



XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 
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), Au-
gustinô Hoàng, Gioakim Vinh, Rosa Phin, Maria Tới (6.22), Gioan Baotixita 
Hùng, Micae Năm, Annê Phương (7.22), Đaminh Đon, Teresa Thắm, Anna 
Thửng (8.22), Vincent Bảng, (9.22), Maria Phượng, Phaolô Minh, Gioan 
Baotixita Tỵ, Anna Maria Tịnh, Vincent Bảo, Catarina Thoa, Anna Huệ, Giuse 
Liêng, Lh người hiến tạng, Gioan Baotixita Thụy, Maria Mừng, Phêrô Kiểu, 
Phêrô Thịnh (10.22), Vincent Bảng, Teresa Thắm, Antôn Tường (11.22), Ma-
ria Tuyết (12.22). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
Mới Qua Đời: Antô Gioan, Maria Huệ, Giuse Đường, Phêrô Dưng, Phêrô 
Trại,  
 
Nhân Ngày Giỗ: 19.12 Maria, 26.12 Giuse Bình, Maria Hải, Maria Sợi, 28.12 
Phaolô Trượng,  
 
Các Linh Hồn: Isave Hiệp, Phêrô Nga, Gioan Baotixita Tuấn, Tôma Tâm,  
Anna, Maria, Phêrô, Antôn,  Đaminh, bác Toản, các linh hồn tiên nhân, các 
linh hồn không ai biết đến, các linh hồn thai nhi, và các linh hồn. 
 
Tạ Ơn: Tạ ơn Chúa nhân ngày bổn mạng xóm giáo Simon Hòa, Tạ ơn Chúa 
kỷ niệm năm hôn phối. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nhân ngày sinh nhật, Tạ ơn 
Chúa đã ban cho cộng đoàn một đêm thánh ca thành công. 
 
Xin Ơn: Xin cho có việc làm, Xin đi phẫu thuật bình an, Xin Chúa và Mẹ Ma-
ria ban cho cha mẹ được bình an. Xin ơn bình an cho gia đình và gìn giữ gia 
đình không lây nhiễm bệnh, Xin thánh hóa công ăn việc làm. Xin đi đường 
bình an. Xin ơn trở lại, biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Xin ơn cải đổi đời 
sống. Xin ơn bình an cho mọi thành viên trong xóm giáo, Xin ban cho gia đình 
luôn hạnh phúc thuận hòa. Xin mang thai và sanh con được bình an. Xin ơn trở 
lại và yêu mến Chúa hơn. Xin Ban cho gia đình được bình an, và như ý. Xin 
thánh hóa công ăn việc làm. Xin ban cho gia đình được bình an. Xin cho mổ 
được bình an và mau bình phục. 

 Thư Cảm Ơn 

Chương Trình Thánh Ca Đêm Giáng sinh

- Đêm Hồng Ân 

Trước tiên cảm tạ ơn Chúa, đã ban cho một 
đêm chương trình thánh ca giáng sinh thành 
công.  

Để có thể thành công như thế, trước tiên ta phải 
kể đến ban tổ chức chương trình, đã bỏ rất 
nhiều thời gian, tâm huyết để lên chương trình 
và chuẩn bị thật chi tiết và chu đáo.  

Kế đến là ban khánh tiết. Quả là một hồng ân 
của Chúa, cộng đoàn chúng ta có một đội ngũ 
ban khánh tiết hùng hậu, với những con người 
nhiệt tâm, khéo léo và đầy óc sáng tạo, các anh 
chị đã giúp cho chương trình thánh ca những 
khung cảnh và sắc mầu thật tuyệt vời.   

Cha đặc biệt cảm ơn hai ca đoàn Thánh Gia và 
ca đoàn Hoan Ca thuộc cộng đoàn anh em 
Thánh Giuse, Springvale đã rất quảng đại sẵn 
sàng đến chia sẻ niềm vui Giáng sinh với mọi 
người qua việc tham gia  chương trình thánh 
ca. 

Ban MC  trẻ tài năng đầy triển vọng. Mặc dù 
các em tuổi trẻ nhưng chắc chắn mọi khán giả 
đều cảm nhận được sự duyên dáng và sâu sắc 
nội dung dẫn chương trình của các em. 

Hội đoàn, các cá nhân không kể già trẻ, nam 
nữ đã đóng góp các tiết mục khác nhau giúp 
cho chương trình thật phong phú và hấp dẫn. 

Orchestra nhí Trung Tâm Thánh Mẫu La vang. 
Cảm ơn anh Trần Trọng Hà cùng với Orchestra 
nhí của cộng đoàn đã đóng góp chương trình 
và cho cộng đoàn thấy được tương lai và hy 
vọng trong cộng đoàn chúng ta 

 Không thể không kể đến nhiều ban ngành 
đoàn thể và các cá nhân đã chung tay để tổ 
chức chương trình.  

Và không thể quên sự hiện diện, khích lệ và cổ 
vũ cần thiết của quý vị khán giả. Con tin rằng 
những tràng pháo tay của quý vị giúp cho các 
ban tổ chức, và các ca sĩ lên tinh thần. Đêm 
thánh ca đã mang lại thật nhiều niềm vui và ích 
lợi thiêng liêng cho cộng đoàn. Tạ ơn Chúa, và 
ghi nhận những hy sinh và đóng góp của quý 
vị. Chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và 

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 

Mua chỗ an vị: Maria Vũ T.A. Thu 
Đt: 0403488196 

Mua tượng ảnh: Lucia Nguyễn K. Trang 
Đt: 0403184537 

TRUNG TÂM  
THÁNH MẪU LA VANG  

ĐÓNG CỬA VÀ  
NGƯNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG 

TRONG TUẦN 

 

Vì bệnh dịch covid-19 đã và đang ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 
nhiều người trong cộng đoàn chúng ta. 
Cha Tuyên úy và ban Thường vụ quyết 
định đóng cửa Trung Tâm Thánh Mẫu 
La vang hai tuần, từ thứ Hai 27/12/2021 
đến thứ Bảy 8/1/2022. 

Trong thời gian này sẽ không có các 
sinh hoạt mục vụ và thánh lễ các ngày 
trong tuần. 

Các Chúa nhật ngày 26/12/2021 và 
2/1/2022 chỉ có một thánh lễ duy nhất 
lúc 10am và có livestream phục vụ cho 
những ai không thể đến nhà thờ. 

Chúa nhật 9/1/2022 các thánh lễ sẽ trở 
lại bình thường. Nguyện xin Thiên Chúa 
nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La vang 
che chở gìn giữ từng người trong cộng 
đoàn chúng ta. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:………………………… 
Đợt II:………………………. 
An vị:……………………….. 
Bán xoài:…………………. 
 

$5,293.0 
$1,134.0 

$17,800.0 
$450.0 

 
 
 
 


