
THÔNG BÁO 

CHA TUYÊN ÚY CỘNG ĐOÀN  
VẮNG MẶT THÁNG 5 

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. 

- - - 
LỚP XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 

VÀ THÊM SỨC 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. 

- - - 
RỬA TỘI TRẺ EM THÁNG 5 

Hạn chót nộp đơn hết ngày Chúa Nhật 
22/05/2022. 
Buổi chuẩn bị lúc 8:00pm 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. 

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. 
 

- - -  
 

BỔN MẠNG  
XÓM GIÁO THÁNH MICAE HY 

 

Chương trình mừng lễ tại Trung tâm: 
 3pm thứ Bảy 21/05/2022: Tôn vương 

Mẹ 
 3:30pm Thánh lễ mừng Bổn Mạng 

Xóm Giáo Micae Hy. 
Cha Tuyên úy, các hội đoàn và giáo dân xin 
mừng lễ và cầu nguyện cho anh chị em và 
gia đình của các thành viên xóm giáo tràn 
đầy tinh thần tử đạo của thánh bổn mạng mà 
sống chứng tá và phục vụ Thầy Chí Thánh 
Giêsu giữa cuộc sống hôm nay.  
 

- - - 
 

CÁM ƠN BAN LỄ SINH 

 
Cộng đoàn cám ơn 25 em trong cộng đoàn 
đã quảng đại đăng ký tham dự 2 buổi tập 
giúp lễ để phục vụ cộng đoàn. Hy vọng các 
em tìm được niềm vui trong phục vụ cộng 
đoàn nơi Bàn Tiệc Thánh Thể.  
Cộng đoàn cũng không quên cảm ơn những 
người cha mẹ của các em đã khuyên khích, 
cũng như đồng hành với các em trong công 
việc phục vụ dân Chúa này.   
Cộng đoàn cũng cám ơn chị Diễm, chị 
Trinh, và anh Đức đã lãnh trách nhiệm giúp 
đỡ và tập huấn cho các em. 

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

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

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  

Suy Niệm 

TGM Giuse Vũ Văn Thiên  

Nếu trong tuần Bát nhật Phục sinh, Phụng vụ trích dẫn những chứng từ của những người đã mắt 
thấy tai nghe về Đấng đã sống lại từ cõi chết, thì trong mùa Phục sinh, Phụng vụ lại giới thiệu cho 
chúng ta sự phát triển kỳ diệu của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Quả thật, chỉ hơn 40 năm sau cái 
chết của Đức Giêsu, Đức tin vào Người đã lan rộng khắp nơi vùng Địa Trung Hải. Giáo lý của 
các tông đồ thời đó không cao siêu mang tính thần học hay triết học. Lời chứng của các ông rất 
đơn sơ, đó là Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Người đã chịu chết trên thập giá và đã sống lại như 
lời Thánh Kinh, và chúng tôi sẵn sàng làm chứng về điều đó, dù có phải đánh đổi bằng chính 
mạng sống mình. 

Khi bầu khí sôi động của ngày lễ Phục sinh và tuần Bát nhật đã lắng xuống, Giáo Hội mời gọi 
chúng ta lắng đọng tâm hồn để suy niệm lời giáo huấn của Chúa Giêsu, đồng thời cảm nhận Đấng 
Phục sinh đang hiện diện và tiếp tục giáo huấn chúng ta, để chuyên cần thực thi những lời dạy ấy. 
Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến hai chữ “yêu thương”. 

Yêu thương đã là một trong những điểm nhấn quan trọng trong giáo huấn của Cựu ước. Yêu 
thương là cốt lõi trong lời dạy của Chúa Giêsu, đến nỗi Chúa gọi đó là giới răn mới, và là giới răn 
của Người. Yêu thương không phải một mệnh lệnh. Vì tình yêu không bao giờ cưỡng ép và bó 
buộc, nếu không chẳng còn phải là tình yêu. Tình yêu luôn là tự nguyện, là sự gắn bó thật lòng, 
chứ không phải giả tạo hay nhẫn nhịn. Thiên Chúa không buộc chúng ta phải yêu Ngài. Nhiều 
người coi tình yêu như một điều ràng buộc, nên làm giảm bớt ý nghĩa của tình yêu. Mẫu mực cho 
tình yêu mà Đức Giêsu đề nghị chính là bản thân Người. Hãy yêu như Thày đã yêu. Chúa Giêsu 
mời gọi tình yêu thương không giống như bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân, với điều kiện nếu mua và 
dùng thuốc này thì sẽ khỏi bệnh. Tình yêu Chúa đề nghị không kèm theo điều kiện nào. Đó là tình 
yêu cho đi, dựa trên mẫu mực là chính Chúa Giêsu. Quả vậy, Đức Giêsu là Thiên Chúa cao sang 
đã huỷ mình ra không, trút bỏ mọi danh sự vinh quang, đã hy sinh mạng sống vì yêu thương nhân 
loại. Yêu như Thày đã yêu chính là bài học từ cây thập giá. 

Như vậy, theo Chúa Giêsu, đâu là người môn đệ đích thực: phải chăng là người đi tham dự thánh 
lễ thường xuyên? Phải chăng là người siêng năng cầu nguyện và rước lễ? Những thực hành này 
rất cần và rất tốt, nhưng còn thiếu nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Người môn đệ đích thực được 
Chúa Giêsu khẳng định: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh 
em có lòng yêu thương nhau”. Có thể nói, khi chuyên tâm thực hành giới răn mới của Chúa Giêsu 
là chúng ta chu toàn mọi lệnh truyền và giáo huấn của Cựu ước. Sau này, thánh Phaolô khẳng 
định: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). 

Chính tình yêu thương đã giúp cho Tin Mừng lan rộng nhanh chóng và cộng đoàn Đức tin cũng 
được thăng tiến phát triển. Bài trích sách Công vụ Tông đồ nhắc tới những địa danh khác nhau 
trong hành trình truyền giáo của thánh Phaolô và thánh Barnaba cho thấy hoa trái dồi dào của 
công cuộc truyền giáo thuở ban đầu. Với nỗ lực cố gắng của các tông đồ, rất đông những người 
ngoài Do Thái trở lại và đón nhận Đức tin. Một số tín hữu, vì tin vào Chúa Giêsu mà bị các kỳ 
mục Do Thái và nhà cầm quyền thù ghét, nên phải bỏ quê hương đến lánh nạn ở nơi khác. Điều 
kỳ lạ là đi đến đâu, họ tiếp tục loan báo Danh Đức Giêsu với niềm xác tín. Danh thơm tiếng tốt 
của các Kitô hữu đến từ việc thực thi những hành động yêu thương, như lời Chúa Giêsu mời gọi. 



CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA  
KÍNH MẸ-THÁNG 5/2022 

 
Lịch Tôn Vương Mẹ Các Thứ Bảy  

 
 21/5: Tôn Vương Mẹ với Mầu Nhiệm 

Sự Sáng 
 28/5: Tôn Vương Mẹ với Mầu Nhiệm 

Sự Mừng 
 

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. 
 

- - - 
    CÁM ƠN 

 
Cha Tuyên Úy xin cám ơn anh chị em trong 
Ban Đại Diện, Hội Đồng Mục Vụ cộng 
đoàn và tất cả các nhóm, hội đoàn đã nhiệt 
tình cộng tác bằng nhiều cách khác nhau với 
anh chị em trong Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam tại Melbourne để tổ chức thánh lễ 
và chương trình Hướng Về Đại Hội Thánh 
Mẫu Lavang tại cộng đoàn của chúng ta 
vào sáng thứ Bảy 14/05/2022. 
Và cha Tuyên Úy cũng cám ơn anh chị em 
giáo dân tại cộng đoàn thánh Tôma Thiện 
nơi có Mẹ Lavang hiện diện, vì lòng mến 
Chúa, Mẹ Maria đã tham dự thánh lễ cũng 
như những sinh hoạt trong chương trình 
“Hướng Về Đại Hội Thánh Mẫu Lavang” 
vừa qua. Sự hiện diện và tiếp đón  Đức 
Giám Mục, các cha, tu sĩ nam nữ và anh chị 
em đến từ những cộng đoàn khác cũng là 
hình ảnh Mẹ Lavang đang dang vòng tay 
yêu thương chào đón con cái của Mẹ.  
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Lavang, thánh 
Tôma Thiện, chúng ta sống mạnh mẽ chứng  
tá cho tình yêu của Chúa Giêsu. 

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 

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:…………………….. 
Ẩm thực:…………………. 
Dâng cúng nhà thờ:………. 
Lễ cưới & An tang ………. 

$6,612.0 
$1,643.0 
$3,000.0 

$955.0 
$200.0 

$ 1,100.0 

 
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). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Phêrô Nguyễn Văn Huỳnh, Maria Phạm Thị Trịnh, Rosa Lima 
Vanessa Nguyễn. 
 
Nhân Ngày Giỗ: 14.5: Maria, Vincent Giảng, Maria Hoàng Thị Ty, - Anna, Maria, 
các linh hồn, Gioan Kim Khẩu, Maria Bùi Thị Băng, Maria, Đaminh & Maria. 
 
Các Linh Hồn: Giuse, Anna, Gioan Baotixita, Theresa Vũ Thị Minh Liên, 2 Gioan 
Baotixita Vân và An, 2 Anna Cháu và Kỳ, Teresa Nhi, Antôn Bình, Maria Băng, Phao
-lo Thạch, Đaminh Trung, linh hồn thai nhi, các linh hồn. Phaolo Huỳnh Công Chánh, 
Phaolo Bùi Quang Ngọc, Giuse, Maria, linh hồn nơi luyện tội, Maria Teresa Nguyễn 
Thị Xách, Teresa Dương Thị Ngọ, Raymond Nguyễn Chí Tuệ, Raymond Nguyễn Đại 
Đạm, Raymond Nguyễn Tín, thầy Gioan Baotixita Kim. 
 
Tạ Ơn: 18 năm hôn phối, 10 năm hôn phối, tạ ơn Chúa Mẹ Maria và thánh Giuse, Tạ 
ơn Mẹ nhận lời con cầu nguyện, tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, tạ ơn vì tình yêu thương 
quan phòng cùa Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 
Xin Ơn: bình an cho gia đình, cho người em tai qua nạn khỏi, hòa bình tại Ukraine, 
bình an cho con dâu đang mang thai. 

- - -  
LỜI XIN LỖI VỀ VIỆC XIN LỄ 

Cha Danh gởi lời xin lỗi đến những anh chị em và gia đình đã xin lễ trong Chúa Nhật 
tuần trước (7/5 & 8/5/2022). Vì lần đầu tiên lấy những ý lễ trong thùng đựng ý lễ, nên 
con chưa có kinh nghiệm để kiểm tra đường ống dẫn ý lễ đi xuống thùng đựng ý lễ. 
Thật sự, có 6 bao thư ý lễ (tuần trước) bị kẹt ở trong đường ống. Trong các thánh lễ 
của Chúa Nhật tuần này, các cha và cộng đoàn sẽ hiệp dâng những ý lễ của anh chị 
em. Xin lỗi và Cám ơn anh chị em. 
  


