
THÔNG BÁO 
 

Chúc Mừng: Lễ Bổn Mạng & Ba 
Năm Thành Lập Giới Trẻ TTTMLV 
Cộng đoàn rất hân hoan được chia sẻ 
niềm vui mừng lễ hai Thánh Phêrô và 
Phaolô-Bổn mạng Giới Trẻ TTTMLV, 
và mừng kỷ niệm ba năm thành lập. 
Nhìn lại chặng đường ba năm qua, giới 
trẻ TTTMLV đã phát triển về tình bằng 
hữu, đời sống đức tin và các hoạt động 
bác ai. Với bầu nhiệt huyết người trẻ, 
các bạn đã hăng say phục vụ mỗi khi 
cộng đoàn cần, luôn quảng đại sẻ chia 
mỗi khi được Chúa Giêsu trong những 
con người “nhỏ bé” mời gọi. Chúc 
mừng các bạn nhân ngày lễ mừng bổn 
mạng và ghi nhận những hy sinh của 
các bạn, Nguyện xin hai thánh Quan 
thầy Phêrô và Phaolô luôn truyền cho 
các bạn bầu nhiệt huyết trong phục vụ 
và đời sống đức tin. 
 
Mở Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, 
TPGM sẽ mở khóa giáo lý hôn nhân tại 
TTTMLV, 2 ngày thứ Bảy 2/7 &9/7, từ 
9:30am-5:30pm. Vậy thân mời anh chị 
em chuẩn bị bước vào đời sống hôn 
nhân ghi danh để tham dự khóa học 
trên. Xin liên hệ chị Maria Hồ Thị 
Thanh: 0403 419 798. 
 
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng 
Hòa cùng niềm vui với Giáo hội hoàn  
vũ nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa 
Kitô, xin chúc mừng lễ bổn mạng đến 
anh chị em Thừa Tác Viên Trao Mình 
Thánh Chúa, Ca Đoàn Thánh Thể, Hội 
Phụ Huynh TNTT, và các em TNTT. 
Chúc anh chị em và chúng con thiếu 
nhi một ngày mừng lễ thật nhiều niềm 
vui và hạnh phúc. Nguyện xin Chúa 
Giêsu Thánh Thể hâm ấm lòng anh chị 
em và chúng con trong mùa đông này 
bằng lửa tình yêu của Chúa. 
 

Trường Việt Ngữ La vang và Thiếu 
Nhi Thánh Thể Thông Báo 
Trường Việt ngữ La vang và TNTT XĐ 
Thánh Tôma Thiện sẽ nghỉ học kỳ II từ 
Chúa nhật 26/6-03/07/ và sẽ sinh hoạt 
trở lại Chúa nhật 10/07/2022. Vậy xin 
các em và quý phụ huynh lưu ý để đưa 
đón con em mình đúng ngày giờ. 

 
Niên Khóa Tài Chính Cộng Đoàn 
2022-2023 
Cộng đoàn chuẩn bị phát hành phong bì 
dâng cúng cho tài khóa mới, vậy quý vị 
nào có thay đổi số điện thoại hoặc địa 
chỉ cũng như những chi tiết khác có 
liên quan, xin vui lòng liên lạc với chị 
Teresa Kim Trang-Trưởng ban gây quỹ 
cộng đoàn, số điện thoại: 0403 184 
537. Xin lưu ý hạn chót Chúa nhật 
14/08/2023. 

 
Mở Khóa Giáo Lý Dự Tòng 
TTTMLV sẽ khai giảng lớp giáo lý dự 
tòng vào thứ Bảy 20/08/2022. Chương 
trình học: Mỗi thứ Bảy hàng tuần, từ 
5pm-6:30pm. Vậy thân mời quý vị nào 
muốn tìm hiều hoặc gia nhập đạo Công 
giáo ghi danh tham dự. Để ghi danh, 
xin quý vị liện hệ anh Phêrô Lê Minh 
Thế-Ủy viên đặc trách giáo lý, số điện 
thoại: 0421878430. 
 
Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Sức Dầu 
Bệnh Nhân 
Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của 
ÔBACE, mỗi thứ Sáu đầu tháng, cộng 
đoàn sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho các  
bệnh nhân và trong thánh lễ sẽ có nghi 
thức sức dầu bệnh nhân. Vậy kính mời 
ÔBACEM tham dự. 
 

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

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

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Suy Niệm 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Theo một tôn giáo thường được gọi là theo đạo. Theo đạo là theo một con 
đường. Ðiều này đặc biệt đúng đối với Kitô giáo (x.Cv 9,2). Làm môn đệ Ðức 
Kitô là theo Ngài trên con đường Ngài đi, con đường đất quanh co trong xứ Pal-
estine hay con đường đầy chông gai nhọc nhằn của sứ vụ. Ðức Kitô chẳng 
những dạy Ðạo, Ngài còn là Ðạo (x.Ga 14,6). Theo đạo là theo một ngôi vị hơn 
là theo một giáo lý. Sống đạo là sống như Ngài, với Ngài, cho Ngài và trong 
Ngài. 

 Phần cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện ba người muốn theo 
Chúa. Chúng ta chẳng biết họ là ai, cũng chẳng rõ cuối cùng họ có theo Chúa 
hay không, nên mỗi người chúng ta dễ thấy mình nơi hình ảnh họ, để rồi chúng 
ta phải đưa ra lời đáp trả của mình. 

 Người thứ nhất hăng hái xin theo Ngài đi bất cứ nơi đâu. Ðức Giêsu không 
giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu bạt, không 
mái nhà để trú, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo Ngài là 
chịu bỏ mọi an toàn, ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt đất (x. 1Pr 
2,11). Theo Ngài là theo Ðấng có chỗ tựa đầu, chỗ tựa đầu tiên là máng cỏ, chỗ 
tựa cuối là thập giá. Cuộc sống nghèo làm Ngài tự do hơn, sẵn sàng hơn trước 
những đòi hỏi bất ngờ của Cha và nhân loại. 

 Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người 
cha mới qua đời trước đã. Anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của người 
con. Ðức Giêsu coi trọng việc hiếu kính mẹ cha (x.Mt 15,3-9), nhưng Ngài đòi 
anh dành ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng. Câu trả lời của Ngài làm chúng 
ta bị sốc thực sự. Loan báo Tin Mừng ư? Cần gì phải vội vàng đến thế! Dầu sao 
cái sốc giúp ta nhận ra mình vẫn quen thờ ơ trước một bổn phận thiêng liêng và 
hết sức cấp bách. Người chết nằm xuống thật đáng kính trọng. nhưng có bao 
người sống đang cần phục vụ khẩn trương. 

 Người thứ ba xin về từ giã gia đình trước đã. Ðức Giêsu đòi anh dứt khoát 
thẳng tiến như người cầm cày, không quay lại với những kỷ niệm quá khứ, 
không bị cản trở bởi những ràng buộc gia đình, để tận tâm tận lực lo cho Nước 
Thiên Chúa. 

 Trong đời sống, nhiều lúc ta phải chọn lựa. Chọn lựa là chấp nhận hy sinh, bỏ 
một trong hai. Ðức Giêsu không dạy ta sống vô cảm hay bất hiếu… Ngài dạy ta 
can đảm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã. Có bao nhiêu cái trước đã chi 
phối đời ta? Ðâu là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các 
ưu tiên cho đúng. Nếu Ðức Giêsu gặp tôi hôm nay và mời tôi theo Ngài, tôi có 
xin phép Ngài để làm cái gì đó trước đã không? 



Ý CẦU NGUYÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 
THÁNG 6: CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA 
ĐÌNH 

Ngày nay các gia đình dường như rơi vào cuộc 
khủng hoảng không chấm dứt. Do đó, Giáo hội 
ý thức tầm quan trọng của việc quan tâm đến 
các gia đình. Bên cạnh những khủng hoảng khó 
khăn, thực ra gia đình lại luôn là nguồn ý nghĩa 
quan trọng trong đời sống của nhiều người. 
Theo một khảo sát được Trung tâm Điều tra 
Pew thực hiện vào năm 2021, nhiều người cho 
biết chính gia đình của họ mang lại ý nghĩa cho 
cuộc sống của họ trước hết, trên cả nghề nghiệp, 
sức khoẻ và của cải. 

Tình yêu trong gia đình là một con đường 
nên thánh của mỗi người 

Mở đầu video ý cầu nguyện Đức Thánh Cha 
nhận định: “Gia đình là nơi chúng ta học cách 
để sống với nhau, học chung sống giữa những 
người lớn và trẻ nhỏ. Khi chúng ta hiệp nhất – 
giữa người trẻ với người già, người lớn và trẻ 
nhỏ – khi chúng ta hiệp nhất trong những khác 
biệt, là chúng ta đang loan báo Tin Mừng bằng 
gương mẫu đời sống của chính chúng ta.” 

Đức Thánh Cha cũng nói thêm: “Dĩ nhiên, gia 
đình hoàn hảo chẳng hề tồn tại. Vẫn luôn có 
những cái ‘nhưng mà’. Nhưng đó không phải là 
vấn đề. Chúng ta không nên hãi sợ những lỗi 
lầm; nhưng chúng ta phải học hỏi từ đó để tiến 
tới.” 

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng bên cạnh giá trị 
nhân văn quan trọng của nó, gia đình cũng có 
giá trị trong chiều kích đức tin: “Tình yêu trong 
gia đình là một con đường nên thánh của mỗi 
người chúng ta.” Đức tin mang lại cho chúng ta 
động lực và sự khích lệ để bảo vệ thể chế gia 
đình. 

Và một điều quan trọng Đức Thánh Cha nhắc 
chúng ta “đừng quên rằng Thiên Chúa ở với 
chúng ta: trong gia đình chúng ta, nơi xóm giềng 
quanh chúng ta, giữa phố phường mà chúng ta 
sống, Người vẫn ở giữa chúng ta. Người chăm 
sóc chúng ta. Người vẫn ở với chúng ta mọi lúc 
giữa lúc chòng chành của chiếc thuyền giữa biển 
khơi: ngay cả những lúc cãi cọ, khi chúng ta đau 
khổ, lúc chúng ta vui vẻ, Thiên Chúa vẫn ở đó, 
Người đồng hành, giúp đỡ, sửa chữa chúng 
ta.” (CSR_2319_2022)  

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  
PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

 
A. Thánh Lễ Cuối Tuần 

 Thứ Bảy: 3pm HHK Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp; 7pm thánh 
lễ phụng vụ ngày Chúa 
nhật 

 Chúa Nhật: 10am, 
12:30pm 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 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
Chỗ an vị:…………………. 
Ẩm thực:…………………. 
 

$5,052.0 
$1,348.0 
$6,000.0 
$1,085.0 

 
 

  

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

 Augustinô Hoàng, Rosa Phin, (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, Lucia Thoa, 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 Châu, Anna Đình, Anna Viễn (4.2023), Gioakim Vinh, 
Maria Tới (6.23). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Giuse Trần Viết Vận, Simon Nguyễn Văn Thành, Giuse Nguyễn Văn 
Chợ 
 
Lễ Giỗ: 13.6 Phêrô Nhàn, 18.6 Anna Thư, Phêrô, 19.6 Theresa Hợi, Phêrô Thịnh, 
21.6 Phêrô Vân, Maria Dung, 25.6 Isave Diện, Anna Từ, 26.6 Teresa Tuyết, Giuse 
Hiện, Maria Yên, Louis Anne Trang, Gioan Baotixita Hùng, Đaminh Côn, Gioakim 
Vị, Agata, Đaminh Mạch, Phaolô Chánh, Anna Năm, Anna Lũy,   
 
Các Linh Hồn: Louis Sơn Tuyền, Phanxico Khôi, Anna Nghiêm, Phanxicô Hải, , 
Giuse Huyền, Maria Thành, Anna Lâm, Maria Tốt, Isave Mậu, Teresa Hồng, Phêrô 
Mọc, Phaolô Nga, Vincent Khênh, Maria Hoa, Maria, các linh hồn tiên nhân, các linh 
hồn không ai biết đến, các linh hồn thai nhi, các linh hồn 
 
Tạ Ơn: Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Mary Mackillop, Tạ ơn Chúa mừng kỷ niệm 
40 và 45 năm hôn phối, Tạ ơn Chúa nhân ngày lãnh nhận tác vụ Linh Mục, Tạ ơn 
Chúa và Đức Mẹ như được ý nguyện, Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân sinh nhật bảy 
mươi. Tạ ơn Chúa-Mẹ Maria-thánh cả Giuse, Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban cho 
phẫu thuật được bình an và bệnh tình thuyên giảm. Tạ ơn Chúa vì sinh nở được bình 
an. Tạ ơn Chúa vì đã xin được việc làm, Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban trên 
cộng đoàn chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho cha mẹ, anh chị em được bình an. 
  
Xin Ơn: Xin ơn bình an cho gia đình, Xin giải phẫu được bình an, Xin mang thai 
được bình an, Xin đi đường được bình an, Xin ơn trở lại, siêng năng tham dự thánh lễ. 
Xin ơn chữa lành, xin ơn bình an, xin ơn bình an khi về Việt Nam, xin thánh hóa công 
việc làm, xin cho việc nộp đơn xin PR được chấp nhận, xin cho dân nghèo tại Việt 
Nam bớt lầm than, Xin cho công trình trùng tu tường tưởng niệm hoàn thành tốt đẹp 
theo thánh ý Chúa. 

 
Ý Cầu Nguyện Tháng Sáu Của Đức Thánh Cha: 


