
THÔNG BÁO 

Cha Tuyên Úy Cộng Đoàn Vắng 
Mặt Tháng Năm 
Cha G.B Đặng Nhật Trường sẽ đi vắng 
từ ngày 2/5/2022 cho đến 3/6/2022. 
Trong thời gian này cha Phê-rô Lý 
Trọng Danh sẽ thay mặt giải quyết 
những công việc trong cộng đoàn khi 
cha tuyên úy vắng mặt. Đồng thời 
trong thời gian này cha Giuse Mai Văn 
Thịnh sẽ đến cùng giúp cha Danh dâng 
thánh lễ và cử hành những nghi thức 
phụng vụ khác. Xin cộng đoàn chào 
đón quý cha. 

- - - 
Mở Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần 
Đầu  và Thêm Xức Cho Trẻ Em 
TTTMLV sẽ mở lớp giáo lý Chuẩn bị 
cho các em: 
 Lãnh nhận bí tích Xưng Tội và 

Rước Lễ Lần Đầu vào tháng 
11/2022. Các em từ 9 tuổi trở lên. 

 Lãnh nhân bí tích Thêm Sức tháng 
11/2023. Các em từ 11 tuổi trở lên. 

Xin phụ huynh ghi danh cho con em 
mình. Người phụ trách nhận ghi danh: 
-Lớp XTRLLĐ:  Chị Huỳnh Mai: 
0413349797; - Lớp Thêm sức: Chị 
Nguyễn Kim: 0478056999. 
Xin lưu ý: 1/Lệ phí: $80/1 em; 2/Các 
em đã lãnh nhận bí tích Thêm sức và 
XTRLLĐ năm 2022 cũng phải ghi 
danh để hoàn tất chương trình giáo lý 
cho các em, nhưng không cần phải 
đóng lệ phí nữa. 

- - - 
CÁM ƠN 

Cha Tuyên Úy và cộng đoàn thánh 
Tôma Thiện cám ơn anh chị em trong 
Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế đã 
hy sinh với tình thân trong cộng đoàn 
đã gây quỹ cho cộng đoàn thánh Tôma 
Thiện với số tiền $ 3,662. Và cộng 
đoàn cũng cám ơn sự ùng hộ của anh 
chị em giáo dân trong cộng đoàn.  

Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Hành Hương Đức Mẹ HCG trong những 
ngày thứ Bảy của tháng 5 sẽ được thay 
thế bằng những giờ Tôn Vương Đức Mẹ 
do các xóm giáo thay phiên đảm trách. 

- - -  
Rửa Tội Trẻ Em Tháng 5 

Hạn chót nộp đơn hết ngày Chúa Nhật 
22/05/2022. 
Buổi chuẩn bị lúc 8:30pm ngày thứ 
Năm 26/05/2022. Xin mời cha mẹ và 
người đỡ đầu tham dự đầy đủ. 
Rửa Tội lúc 2:30pm Chúa Nhật 
29/05/2022. 

- - - 
Thánh Lễ Trong Tuần 

Thánh lễ trong tuần trở về như bình 
thường: 
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư: 10 giờ sáng 
Thứ Năm & Thứ sáu: 7 giờ tối. 

- - - 
Ban Lễ Sinh Thông Báo 

Ban Lễ Sinh Huấn Luyện 

Ban lễ sinh Đaminh Saviô-TTTMLV sẽ 
tổ chức buổi huấn luyện: 

 Địa Điểm: TTTM La vang 

 Ngày: Thứ Bảy, 14/05/2022,  

 Thời gian: 10:30am-12:30pm 

 Nội dung: Thực tập giúp lễ & phổ 
biến những nội quy dành cho lễ sinh 

Vậy xin quý phụ huynh khích lệ và tạo 
điều kiện cho con em của mình là các lễ 
sinh tham dự đầy đủ. 

Ban Lễ Sinh Kết Thúc Nhận Đơn Ghi 
Danh Đợt I– Năm 2022 
Ban lễ sinh sẽ kết thúc nhận đơn ghi danh 
đợt I-Năm 2022 ngày 8/5/2022 và sẽ nhận 
đơn ghi danh lần II-Năm 2022 từ ngày 
2/10/2022. 
 
 

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

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

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH 

Suy Niệm 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên  

Để loan báo Chúa Phục sinh, trước hết các tông đồ tìm đến những người Do Thái, với hy 
vọng họ sẽ dễ dàng nhận ra Đức Kitô là Đấng Thiên sai mà họ mong đợi. Quả thật là có 
nhiều người Do Thái tin vào lời chứng của các tông đồ. Tuy vậy, có nhiều người lại chống 
đối và tìm cách gây khó dễ cho việc giảng dạy của các ông. Tác giả sách Công vụ Tông đồ 
hôm nay kể về việc các tông đồ rao giảng tại miền Antiôkia và Pixiđia, cách xa Giêrusalem. 
Sau khi nghe các ông rao giảng, vào ngày Sa-bát, người đến nghe đông theo cách diễn tả của 
tác giả là “gần như cả thành tụ họp nghe Lời Thiên Chúa”. Tin mừng về Chúa phục sinh đã 
lan rộng và cộng đoàn tín hữu phát triển nhanh chóng. Trước những hành động ngăn cản và 
quấy rối của người Do Thái, hai tông đồ Phaolô và Barnaba đã có một quyết định quan trọng: 
đó là các ông đi đến với dân ngoại. Đây là một hướng đi mới, đồng thời cũng diễn tả tính 
hoàn vũ của ơn cứu độ được thực hiện qua Đức Giêsu thành Nagiarét. Quả vậy, Đức Giêsu 
không chỉ cứu độ người Do Thái, như nhiều người ngộ nhận. Người là Đấng Thiên Sai, là 
Ánh sáng của muôn dân như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Người đến để quy tụ muôn người 
về một mối. Tác giả Tin mừng thứ bốn đã hiểu điều này qua câu nói của thượng tế Caipha: 
“Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là 
Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ cho dân (Do Thái) mà thôi, nhưng còn 
để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối” (Ga 11, 51-52). 

Việc quy tụ muôn người được diễn tả qua hình ảnh chủ chiên và đàn chiên. “Tôi là mục tử 
tốt lành. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Đức Giêsu đã diễn tả cộng đoàn những người tin 
vào Người, giống như một đàn chiên, mà Người chính là Mục tử của đàn chiên ấy. Mục tử và 
đàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc ở đất nước Do Thái, thời xưa cũng như ngày nay. Đây 
cũng là cách so sánh đơn sơ dễ hiểu đối với người bình dân. Như người mục tử hy sinh sự 
sống mình để bảo vệ đàn chiên trước sự tấn công của sói dữ và của quân trộm cướp, Đức 
Giêsu hy sinh mạng sống mình để đem lại sự sống cho đàn chiên. Người đã tuyên bố: “Khi 
nào tôi được giương cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi”. Cái chết và sự phục sinh 
của Chúa là điểm quy tụ muôn dân. Hai mươi thế kỷ sau biến cố ấy, danh Đức Giêsu được 
loan truyền khắp thế giới, nơi mọi quốc gia và mọi vùng lãnh thổ. Đấng chịu đóng đinh đã 
quy tụ muôn dân. Đấng đã sống lại đang chuyển tải cho các tín hữu sự sống và niềm vui. Ai 
đến với Chúa sẽ tìm thấy hạnh phúc, vì Chúa là Mục tử dẫn đưa chúng ta đến bến bờ hạnh 
phúc, như mục tử dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát lành. 

Khía cạnh hoàn vũ của ơn Cứu độ còn được diễn tả qua thị kiến của thánh Gioan tông đồ. Vị 
thánh này đã ghi lại trong sách Khải Huyền: “Tôi thấy một đoàn người thật đông đảo không 
tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Đức tin Kitô giáo 
đã làm thay đổi quan niệm về ơn Cứu độ nơi người Do Thái, mở ra một nhãn quan mới. 
Thiên Chúa là Cha của gia đình nhân loại. Ngài muốn cho mọi người được hạnh phúc và 
được cứu rỗi. Nhờ bí tích Thanh tẩy, người Kitô hữu được kết nạp vào đàn chiên của Chúa, 
tôn nhận Đức Giêsu là lý tưởng cuộc đời, là Đấng dẫn dắt và chở che. Như người mục tử dẫn 
dắt và chăm sóc đàn chiên thế nào, Đức Giêsu cũng dẫn dắt và chăm sóc người tín hữu như 
vậy. Những ai xác tín vào lòng nhân hậu và tình thương của Chúa, sẽ được Người xót thương 
và sẽ tìm thấy bình an hạnh phúc. 



CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA  
KÍNH MẸ-THÁNG 5/2022 

 
Chương Trình Khai Mạc Tháng Hoa 

Với truyền thống yêu mến Mẹ Maria của 
cộng đoàn, TTTMLV sẽ tổ chức khai mạc 
trọng thể tháng hoa năm 2022. 
Chương trình bắt đầu lúc 10am Chúa nhật 
ngày 1/5/2022, gồm có: Múa dâng hoa kính 
Mẹ, rước kiệu chung quanh nhà thờ và 
thánh lễ. Vậy kính mời cộng đoàn tham dự. 
Và xin lưu ý cộng đoàn đến sớm, có mặt tại 
trung tâm lúc 9:30am để ổn định giúp ban tổ 
chức có thể bắt đầu đúng giờ. 

Bế Mạc Tháng Hoa 
Thánh lễ Bế Mạc Tháng Hoa, lúc 10am  
Chúa nhật ngày 29/5/2022, chương trình: 
Múa Dâng hoa, Cùng đội trống Dân Tộc,  
Rước kiệu đọc kinh Mân Côi đi chung 
quanh nhà Thờ , Thánh Lễ đại trào bế mạc 

trọng thể. Kính mời cộng đoàn tham dự 
- - - 

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ 
Gần đây, có một gia đình trong cộng đoàn 
chạy đến nhờ anh chị em chúng ta giúp đỡ. 
Hoàn cảnh gia đình này thật sự khó khăn và 
rất đáng thương.  
Cách đây không lâu, ngôi nhà thuê (của 
chính phủ) bị cháy. Người cha lớn tuổi, yếu 
đau và 3 thành viên khác của gia đình phải 
đi ở tá túc tại những nơi khác nhau của 
những người thân.  
Trong khi chờ đợi chính phủ sửa chữa lại 
ngôi nhà đó, gia đình rất cần một nơi ở tạm 
để con cái có thể chăm sóc người cha lớn 
tuổi và đau bệnh của họ. Tuy nhiên, tài 
chính của gia đình rất khó khăn nên không 
thể thuê một căn nhà trong hoàn cảnh hiện 
tại.  
Cha Tuyên Úy và Ban Điều Hành của cộng 
đoàn chia sẻ tiếng kêu trợ giúp từ gia đình 
này đến anh chị em trong cộng đoàn. Nếu 
anh chị em nào có 2 phòng cho thuê với giá 
“trợ giúp” thì liên lạc với: 
Anh Hiền: 0430 517 167 
Anh Phát: 0432 777 500 
Cha Danh: 0431 030 122 

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 

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI  
THÁNH MẪU LA VANG 

 
Để chuẩn bị tinh thần cho ông bà anh 
chị em giáo dân gần xa về Đại Hội 
Thánh Mẫu La vang IV-2023, 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, 
TGP Melbourne sẽ tổ chức ngày 
Hướng Về Đại Hội Thánh Mẫu La 
vang và mừng kỷ niệm 105 năm Đức 
Mẹ hiện ra tại Fatima: 
 Địa điểm: TTTM La vang 
 Ngày: Thứ Bảy 14/5/2022 

 Thời gian 

 1:00pm-Tập trung 
 1:20pm-Hoạt Cảnh Đức Mẹ Fati-

ma 
 1:55pm-Dâng Hoa 
 2:05pm-Rước Kiệu 
 2:30pm-Thánh Lễ Đại Trào-Chủ 

tế: ĐGM Vincent Nguyễn Văn 
Long OFM Conv 

 3:50pm-Nghỉ Giải Lao 
 4:00pm-Thuyết Giảng-Lm Antôn 

Nguyễn Thế Nhân SSS. 
 5:15pm-Kết thúc 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:……………………. 
An vị:……………………. 
Hội A/N DCCT bán đồ ăn: 
Dâng cúng nhà thờ:……... 
 

$6,827.0 
$1,305.0 

$32,000.0 
$4,567.0 

$500.0 
 

 
MỪNG LỄ MOTHER’S DAY 

 
Hôm nay ngày lễ Mother’s Day – Ngày lễ “Hiền Mẫu”. Chúng ta được mời gọi 
sống tâm tình cám ơn, yêu thương và cầu nguyện cho người mẹ của mỗi người 
chúng ta (vẫn còn sống hay đã về với Chúa), và chúng ta cũng không quên cầu 
nguyện cho hết những những chị em đang sống thiên chức người mẹ trong 
cuộc đời của họ; mẹ ruột, mẹ kế, mẹ tinh thần hay mẹ thiêng liêng và các nữ 
tu. 
 
ƯỚC MONG CÁC NGƯỜI MẸ ĐƯỢC SƯỞI ẤM TÌNH YÊU TỪ CHỒNG, 

VÀ CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH. 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Phêrô Nguyễn Văn Huỳnh, Phạm, Maria Phạm Thị Trịnh,  
 
Nhân Ngày Giỗ: 2.5 Maria Thoa; 6.5 Giuse Đinh Văn Phong; 7.5 Anna Phạm, Đa-
minh Quang, Vinh-Sơn Độ: 8.5 Gioan Kim, Anna; 10.5 Antôn Nguyễn Văn Lập. 
 
Các Linh Hồn: 2 Maria,Tổ Tiên và các linh hồn, 3 linh hồn Maria, các linh hồn nơi 
luyện tội, linh hồn nội ngoại, ông bà tổ tiên nội ngoại, linh hồn anh chị trong gia đình , 
dòng tộc và bạn bè, linh hồn những người mẹ. 
 
Tạ Ơn: Tạ ơn, cầu bình an, như ý, Lễ tạ ơn, Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình 
một người mẹ tuyệt vời. 
 
Xin Ơn: Cầu nguyện cho các bà mẹ bình an và hạnh phúc trong ngày Mother’s Day, 
Thánh Hóa công việc làm ăn, Xin đi đường được bình an. Ơn bình an. Ơn Thiên Triệu 
cho những người trong trong cộng đoàn.  
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 
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 
(6.22), 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), Maria Tuyết (12.22), 
Giuse Anh (1.23), Maria Song, Đaminh Thống, Đaminh Giác (2,23), Brian M. Cleary, 
Giuse Lơ (3.23), Têrêsa Khênh, Joakim Vinh, Phêrô Hài, Phêrô Chuyên, Phêrô Chau, 
Anna Đình, Anna Viễn (4.2023). 


