
(Suy niệm tiếp theo) 
Tâm sự của các nhà chiêm tinh dân ngoại. Chúng tôi là những người 
có học thức cao, có chuyên môn. Đối với chúng tôi, bầu trời như cuốn 
sách được mở ra. Chúng tôi dễ dàng đọc thấy những điều thú vị trong 
đó. Khi thấy ngôi sao lạ, chúng tôi quyết định lên đường, với lễ vật, vì 
tin thế nào mình cũng gặp được một vị đại vương. Bất chấp đường xa 
ngàn dặm, với bao hiểm nguy vất vả, chúng tôi vẫn bị thôi thúc và háo 
hức tiến bước, có ánh sao trên đầu dẫn lối, và ánh lửa trong tim chiếu 
soi. Khi ngôi sao dừng ở Giêrusalem, chúng tôi tưởng đã đến nơi. 
Nhưng cần có mặc khải của Kinh Thánh, chúng tôi biết Bêlem mới là 
nơi mình phải đến. Ngôi sao lại xuất hiện và dẫn đường khiến chúng 
tôi vui quá đỗi. Thật ngỡ ngàng khi ngôi sao dừng lại ở một ngôi nhà 
đơn sơ, không phải là hoàng cung cao sang với tiền hô hậu ủng. Nơi 
đây có một người mẹ bên một Hài Nhi còn thơ dại. Vì tin đây là Đấng 
mà ngôi sao đã dẫn đường chỉ cho, chúng tôi sấp mình xuống, cung 
kính bái lạy, và dâng lễ vật. Chúng tôi không chỉ tin đây là Đấng Cứu 
độ của người Do-thái, mà còn tin đây là Đấng Cứu độ của cả thế giới. 
Tâm sự của Thiên Chúa Cha. 
 
Phải làm sao để mọi người nhận biết Con của mình được sai đến. 
Cách đây hai ngàn năm, ngôi sao lạ đã mời gọi lôi cuốn dân Ba-tư. 
Bây giờ phải tìm những dấu lạ mới, những ngôn ngữ mới, hấp dẫn, để 
con người hôm nay đọc được, hiểu được, và tin vào Chúa Con. Nhờ 
thông thạo khoa chiêm tinh mà người xưa gặp được Chúa Con, ngày 
nay, mọi khoa học, mọi thứ hiểu biết, phải là những con đường dẫn 
con người đến gặp Thiên Chúa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

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

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

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 

 
SUY NIỆM 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Tâm sự của ngôi sao. Người ta hay gọi tôi là ngôi sao lạ. Chúa cho 
tôi xuất hiện trên bầu trời cách đây hai ngàn năm. Chúa trao cho tôi 
một sứ mạng đặc biệt, đó là dẫn đường cho các nhà chiêm tinh ở 
vùng Ba-tư, để họ đến gặp Đấng Cứu độ của dân Do-thái ở Israel. 
Sự xuất hiện của tôi đã lôi kéo sự chú ý của họ. Một vì sao mới xuất 
hiện rạng ngời rực rỡ Được coi là dấu hiệu cho sự chào đời của một 
bậc đại vương. Tôi là ngôi sao lạ được Thiên Chúa sử dụng. Xin 
đừng hỏi làm sao tôi có thể dẫn các nhà chiêm tinh đi trên đoạn 
đường cả ngàn cây số để đến đất Israel. Khi đến thánh đô Giêrusa-
lem thì tôi dừng lại, biến mất. Tôi uốn họ có thời giờ để hỏi thăm và 
báo cho nhà vua. Và khi vua Hêrôđê sai các nhà chiêm tinh đi Bêlem, 
thì tôi lại xuất hiện, tiếp tục đi trước họ, dẫn đường, Và tôi chỉ dừng 
lại khi đến tận căn nhà của Hài Nhi. Như thế là nhiệm vụ của tôi đã 
hoàn tất. Con người hôm nay hay hỏi xem tôi là ngôi sao gì mà lạ 
thế! Đúng tôi là ngôi sao sáng trên trời cao, nhưng ánh sáng của tôi 
thật ra không ở trên, mà ở trong, chiếu soi và hướng dẫn tâm trí con 
người gặp Chúa. Ai trong các bạn cũng có một ánh sao như thế 
trong lòng! Chỉ để ý một chút là thấy ngay. 
  
Tâm sự của Hêrôđê Cả, vị vua đang ở tại Giêrusalem. Vào những 
năm cuối đời, tôi có nhiều nỗi sợ và hoang tưởng. Tôi sợ mình sẽ 
không được tiếp tục làm vua. Tôi muốn giết tất cả những ai có thể 
đụng đến ngai vàng của tôi. Và thực sự tôi đã giết bà vợ người Do-
thái và ba đứa con trai. Hôm nay tôi vừa bối rối, vừa nổi giận, khi có 
những nhà chiêm tinh đến từ vùng Ba-tư xa xôi để nói về sự chào 
đời của một vị vua Do-thái mới sinh nào đó. Nguy quá, như thế là 
ngai vàng của tôi bị đe dọa rồi. Tôi muốn biết rõ vị vua ấy sinh ra ở 
đâu. Các thượng tế và kinh sư đã cho tôi biết: đó là Bêlem. Tôi đã giả 
vờ sai họ đi trước đến Bêlem, để nhờ thông tin của họ, tôi có thể giết 
ngay vị vua mới sinh này. Nhưng kế hoạch của tôi có thành không? 
(tiếp theo trang cuối) 
  



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: Giuse Trần Minh Đường, Teresa Nguyễn Thị Lợi, Augustino 
Nghĩ. 
 
Nhân Ngày Giỗ: 19.12 Maria, 26.12 Giuse Bình, Maria Hải, Maria Sợi, 28.12 
Phaolô Trượng,  
 
Các Linh Hồn: Trần Thị Phước, Tôma Huyên, Anna Phú, Maria Phương,  , 
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 và Mẹ Maria vì những ơn lành Chúa và Mẹ đã thương ban 
trên cộng đoàn trong năm qua. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nhân sinh nhật 80. 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 Chúa thương ban thật nhiều ơn lành cho cộng đoàn trong năm 
mới, Nhân ngày sinh mẹ xin Chúa ban cho mẹ được bình an và dồi dào sức 
khỏe, Xin cho có việc làm, Xin đi phẫu thuật bình an, 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 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. 

 THÔNG BÁO 
 
Dọn Đèn Giáng Sinh 
Một lần nữa cảm ơn ông bà anh chị em đã hy 
sinh đóng góp thời gian, sức lực, tài chánh 
trong việc phục vụ trang trí Giáng sinh năm 
nay. Mùa Giáng sinh sẽ kết thúc sau Chúa 
nhật Chúa Giêsu chịp phép rửa, 9/1/2022. 
Vậy xin cộng đoàn nói chung, đặc biệt các 
hội đoàn hay cá nhân chịu trách nhiệm trang 
trí xin vui lòng dọn dẹp để cộng đoàn cùng đi 
vào mùa thường niên. 
 
Cảm Ơn Ban Khánh Tiết 
Chân thành cảm ơn ban khánh tiết cộng đoàn 
đã hy sinh vất vả rất nhiều để phục vụ cộng 
đoàn trong việc trang trí giáng sinh cho cộng 
đoàn từ chương trình đêm thánh ca đến thánh 
lễ Giáng sinh. Ý tưởng và sự sáng tạo của 
quý anh chị thật là phong phú đã tạo nên sử 
ảnh hưởng rất tích cực trong phụng vụ và 
mang lại ích lợi thiêng liêng và kỷ niệm đẹp 
cho nhiều người trong cộng đoàn sau mùa 
Giáng sinh này. 
 
Thử Bánh Chưng 
Ban tổ chức nấu bánh chưng đang rất phấn 
khích cho công việc gói bánh chưng xuân 
2022 của cộng đoàn. Vậy kính mời cộng 
đoàn ăn thử bánh chưng sau thánh lễ 10am 
Chúa nhật 9/1/2022 với mục đích để được 
đóng góp ý kiến trong tinh thần bác ái và xây 
dựng giúp cho việc nấu bánh chưng năm nay 
thành công hơn. Lưu ý cộng đoàn hạn chót 
ngày đặt bánh chưng: 22/1/2022. 
 
Bán Lịch Công Giáo Treo Tường 
Theo truyền thống hàng năm cộng đoàn 
chúng ta có phát hành lịch Công giáo treo 
tường, có những nội dung như hình ảnh và 
các ngày các sự kiện sinh hoạt của Cộng 
Đồng Công Giáo Việt Nam, TGP 
Melbourne, các cộng đoàn, đặc biệt cộng 
đoàn Thánh Tôma Thiện-Trung Tâm Thánh 
Mẫu La vang. Vậy kính mời cộng đoàn đoàn 
mua, giá $3/1 cuốn. Lịch được bán sau các 
thánh lễ Chúa nhật.  Và quý cộng đoàn cũng 
có thể liên hệ chị Ngọc Anh: 0434495159. 

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:………………………. 
Giáng sinh:………………. 
 

$2,693.0 
$336.0 

$6,323.0 
 
 
 
 


