
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

Jesus isn’t interested in listening to his mother at first. But he seems to rethink 
the situation. After some thought, he goes ahead and does something that she 
probably would approve of. 

When was a time that your mother or father or some older relative was trying 
to get you to consider an option, and you just didn’t want to go along with 
their idea? But later, when you thought about it, you came to understand his or 
her point of view and did what he or she wanted you to do? How did it work 
out? 

Jesus’ first miracle wasn’t very splashy. Most people didn’t even know what 
had happened. The waiters kept it low-key and didn’t make a big deal about 
the wine that had just been water in the six jars only moments before. Mary 
doesn’t seem to say anything more about it, and Jesus also plays it cool. Yet 
the needs were met – without a lot of fuss. 

When was a time that you took matters into your own hands to take care of a 
pressing need, but did it in a very low-key way? 

Was there a kind of delight to such a secret act of kindness – a kind of self-
satisfaction that comes from inside? Why is that? 

.................................................. 
 

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 thiện 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 

 
Lưu Ý Về Việc Đặt Bánh Chưng: Vì điều kiện khó khăn do dịch bệnh, và 
thiếu nhân lực ban tổ chức bánh chưng năm nay sẽ làm bánh chưng với con số 
rất khiên tốn trong khả năng có thể. Vậy quý vị nào muốn đặt bánh chưng xin 
vui lòng đặt sớm để tiện cho ban tổ chức chuẩn bị. 

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

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

CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN 
BĐ I: Is 62,1-5; BĐ II: 1 Cr 12,4-11; TM: Ga 2,1-11 

 

Suy Niệm 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 
Ðức Giêsu, Mẹ Ngài và các môn đệ cùng có mặt trong một đám cưới ở làng quê 
Cana. Ðám cưới là một cuộc vui kéo dài cả tuần. Tiếc thay, tiệc nửa chừng thì hết 
rượu. Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên trong Tin Mừng Gioan. Ngài đã biến nước 
thành rượu. Ngài trả lại bầu khí vui tươi cho đám cưới. 
  
Tin Mừng Gioan hay kể lại những dấu lạ có ý nghĩa. Những dấu lạ vén mở con 
người Ðức Giêsu. Làm bánh hóa nhiều cho thấy Ðức Giêsu là Bánh thật. Chữa 
người mù bẩm sinh cho thấy Ðức Giêsu là Ánh Sáng. Hoàn sinh Ladarô cho thấy 
Ðức Giêsu là sự Sống Lại. Dấu lạ ở tiệc cưới Cana cũng cho ta biết Ngài. Thứ 
nước dùng cho nghi thức tẩy uế của Do Thái giáo, Ðức Giêsu biến nó thành rượu 
ngon, một lượng rượu khổng lồ vượt quá mức đòi hỏi. Ngài biến nước của Cựu 
Ước thành rượu của Tân Ước. Như thế Ngài đã mở ra một thời đại mới thời đại 
thiên sai, chan chứa niềm vui cứu độ. Ðức Giêsu cho thấy mình chính là Ðấng 
Mêsia. Ngài đến để thiết lập một trật tự mới dồi dào và phong phú, như rượu vừa 
nhiều vừa ngon. 
  
Cựu Ước không làm con người mãn nguyện. Con người vẫn khát khao và tìm 
kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vẫn là cái gì bèo bọt, mong manh. Ðức Giêsu 
đã dự tiệc cưới ở Cana. Ngài muốn dự mọi bữa tiệc liên hoan của con người. 
Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui bé nhỏ nơi họ. Ðừng để Ðức Giêsu đứng 
ngoài hạnh phúc của bạn. Ðừng coi Ngài là người ganh ghét với niềm vui bạn có. 
Nếu bạn nghe lời Ngài, đổ nước đầy các chum rỗng, bạn sẽ gặp được hạnh phúc 
vững bền 
 
Dấu lạ Cana chủ yếu cho ta thấy Ðức Giêsu là ai, nhưng Ðức Maria cũng có một 
vai trò đáng kể. Mẹ hiện diện trong tiệc cưới như thân mẫu Ðức Giêsu. Mẹ thấy rõ 
sự lúng túng lo âu của chàng rể. “Họ hết rượu rồi”: Mẹ chỉ nói với Con như vậy. 
Câu nói của Mẹ ẩn chứa một lời nài xin kín đáo. Mẹ mong Con làm một điều gì đó 
mà Mẹ không rõ. “Người bảo gì, các anh hãy làm.” Quả thật Ðức Giêsu có bảo và 
các gia nhân có làm, nhờ đó dấu lạ Cana được thực hiện. Qua sự đóng góp của 
Mẹ trong dấu lạ mở màn này, đức tin của các môn đệ được củng cố và lớn lên. 
  
Hôm nay Mẹ vẫn nói nhỏ với Chúa: Họ hết rượu rồi! Niềm vui chợt tắt, tình yêu 
nhạt phai, gia đình tan vỡ… Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong mỗi 
gia đình, giữa lúc khó khăn bối rối. “Người bảo gì, các con hãy làm”: Ðó vẫn là lời 
Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay.  



 
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), Giuse Anh (1.22). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
Mới Qua Đời: Giuse Trần Minh Đường, Giuse Đạt, Vincent Tân 
 
Nhân Ngày Giỗ: 12.1 Teresa Vân Anh, 13.1 Phêrô Bồi, Maria, 16.1 Lu-y Sơn 
Tuyền, Anna Lành, Giuse Viễn, 17.1 Phêrô, Monica, 19.1 Maria Năng,  
 
Các Linh Hồn: Giuse, Nguyễn Văn Nam, Lâm Thị Thủy, Micae Rược, Phêrô, 
Maria, 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 sinh nhật, Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm hôn phối, 
Tạ ơn Chúa vì được lành bệnh, Ta ơn Chúa và Mẹ Maria vì đã sinh con bình 
an, Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì những ơn lành Chúa và Mẹ đã thương ban trên 
cộng đoàn trong năm qua. Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình được bình an. 
 
Xin Ơn: Xin ơn bình an nhân ngày sinh nhật và nhân kỷ niệm hôn phối. Xin 
Chúa thương ban thật nhiều ơn lành cho cộng đoàn trong năm mới, Xin cho có 
việc làm, Xin Chúa và Mẹ Maria ban cho cha mẹ được bình an. Xin ơn bình an 
cho gia đình và gìn giữ gia đình không lây nhiễm bệnh,  Xin đi đường bình an. 
Xin ơn trở lại, biết tin tưởng phó thác vào Chúa. Xin ơn cải đổi đời sống, 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 thánh hóa công ăn việc làm. 
Xin ban cho gia đình được bình an. Xin ơn bền đỗ, và xin thêm sức mạnh để 
vượt qua những thử thách trong cuộc sống.  

 THÔNG BÁO 
 
Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 1 
TTTMLV sẽ có thánh tẩy trẻ em tháng 1 
lúc 2:30pm Chúa nhật, 30/1/2022. 
Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình 
chịu thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước 
ngày 23/1. Và cha mẹ và người đỡ đầu của 
bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi họp 
lúc 8pm thứ Năm 27/1/2022. 
 
Mời Họp-Thiện Nguyện Gói Bánh 
Chưng 

Ban tổ chức gói bánh chưng xuân thân, 
mời anh chị em thiện nguyện tham dự buổi 
họp: 

-Mục đích: Cập nhật thông tin, phương 
thức gói bánh chưng, và chương trình an 
toàn và phòng chống covid khi đến làm 
việc thiện nguyện gói bánh chưng tại trung 
tâm. 

Địa điểm: Trong nhà thờ TTTMLV 

Ngày giờ: Thứ Tư, 19/1/2022, lúc 7pm 

Đây là buổi họp rất quan trọng ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự thành công công việc gói 
bánh chưng xuân năm nay, nên ban tổ chức 
tha thiết mời anh chị em thiện nguyện tham 
dự đầy đủ. 

 
Việc Đeo Khẩu Trang Trong Nhà Thờ 
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng 
đoàn, tất cả những ai vào trong nhà thờ tại 
trung tâm phải đeo khẩu trang và tuyệt đối 
tuân thủ theo sự hướng dẫn của ban hướng 
dẫn TTTMLV. 
 
Cảm Ơn Cha Phanxicô Hữu Trí 
Chân thành cảm ơn cha Phanxicô Nguyễn 
Hữu Trí đã thay mặt cha tuyên úy dâng lễ 
phục vụ cộng đoàn trong tuần qua. Cảm ơn 
cha đã luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi cộng 
đoàn cần đến cha. Nguyện xin Thiên Chúa 
và Mẹ Maria ban cho cha dồi dào sức khỏe 
và bình an. 

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 

CHƯƠNG TRÌNH  
HOẠT PHỤNG VỤ TRONG 

TUẦN 
 
A. Thánh Lễ Cuối Tuần 
 7pm thánh lễ phụng vụ 

ngày Chúa nhật 
 Chúa Nhật: 10am, 5pm 
 
B. Thánh Lễ Ngày Thường 
 Từ Thứ Hai-thứ Tư thánh 

lễ:  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, 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. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:………………………… 
Đợt II:………………………. 
An vị:……………………….. 
Booking nhà thờ:……. 
An vị: ………………………. 

$3,348.0 
$650.0 

$2,000.0 
$500.0 

$9,200.0 
 
 
 
 

  


