
THÔNG BÁO 

THÁNH TẨY TRẺ EM THÁNG 6 
TTTMLV sẽ có thánh tẩy trẻ em tháng 6 
lúc 2:30pm Chúa nhật, 26/6/2022. 
Vậy, gia đình nào muốn cho con em 
mình chịu thánh tẩy xin nộp đơn thánh 
tẩy trước ngày 19/6. Và cha mẹ và người 
đỡ đầu của bé sắp được thánh tẩy tham 
dự buổi họp lúc 8pm thứ Năm 
23/6/2022, tại hội trường Thánh 
Anphonsô. 

- - - 
LỚP XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN 

ĐẦU VÀ THÊM SỨC TRẺ EM 
Trung Tâm Lavang sẽ mở lớp giáo lý: 

• Lãnh nhận bí tích Xưng Tội và Rước 
Lễ Lần Đầu vào tháng 11/2022. Các 
em từ 9 tuổi trở lên. 

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

• Kết thúc nhận ghi danh vào hết Chúa 
Nhật 13/06/2022. 

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. 
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 đóng lệ phí. 

 
CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG BAN 
LỄ SINH TTTMLV 
Nhân mừng lễ Thánh Đaminh Savio-
Bổn mạng ban lễ sinh TTTMLV, xin gởi 
lời chúc mừng lễ đến quý anh chị em 
ban điều hành và các con lễ sinh. Phục 
vụ bàn Thánh là một công việc rất tốt 
lành và thánh thiện. Đồng thời, đây cũng 
là một công việc đòi hỏi sự hy sinh, bền 
bỉ và lòng yêu mến. Cha chúc chúng con 
luôn có tinh thần hăng say và thật nhiều 
niềm vui hạnh phúc trong công việc 
phục vụ. 
 

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Kính mời quý đại diện các ban ngành đoành 
thể tham dự buổi họp hội đồng mục vụ định 
kỳ: 
Địa điểm: Hội trường Thánh Anphongsô 
Ngày giờ: Thứ Tư, 15/6/2022, lúc 7pm. Vậy 
xin quý đại diện sắp xếp thời gian để tham 
dự đầy đủ và đúng giớ 

- - - 
THÀNH LẬP BAN NHẠC  
“THIẾU NHI THÁNH THỂ 

ORCHESTRA” 
Để đồng hành và hướng dẫn các em thiếu nhi 
trong cộng đoàn về việc phục vụ, cũng như 
tạo cho các em có một “sân chơi lành mạnh” 
về âm nhạc từ khả năng cũng như từ năng 
khiếu của các em, cha Tuyên Úy và những 
anh chị em có lòng ưu tư trong việc mục vụ 
cho các em Thiếu Nhi trong cộng đoàn đã 
quyết định thành lập ban nhạc “THIỀU NHI 
THÁNH THỂ ORCHESTRA”. 

• Đăng ký tham gia từ Chúa Nhật 22/05 và 
29/05/2022. 

• Liên lạc đăng ký:  
 Anh Hà Trần  - (0422 616 022) 

• Thời gian tập bắt đầu Chúa Nhật 
05/06/2022 lúc 4 pm (sau giờ sinh hoạt của 
Thiếu Nhi Thánh Thể), tại Trung Tâm 
Thánh Mẫu Lavang. 

Xin cha mẹ khuyến khích và tạo điều kiện tốt 
nhất có thể, để con cháu của chúng ta được 
vui chơi và được phục vụ cộng đoàn với năng 
khiếu của các em. Cám ơn. 

- - - 
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. 

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

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

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN-NĂM C-LỄ CHÚA BA NGÔI 

Suy Niệm 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

 
“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ, anh em không có sức 
chịu nổi.” Ðức Giêsu khi sắp về với Cha, đã chấp nhận giới hạn của các môn 
đệ. Ngài chưa nói hết được những điều Ngài muốn nói, nhưng Ngài không 
muốn ép họ phải cố hiểu. Cần có thời gian, và nhất là cần Thánh Thần… Ðức 
Giêsu chấp nhận ra đi khi việc huấn luyện còn dang dở. Ngài chấp nhận mình 
không phải là vị thầy duy nhất: Sau này, Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều 
(Ga 14,26). Ngài cũng chẳng phải là Ðấng Bảo Trợ duy nhất vì còn một Ðấng 
Bảo Trợ khác đến sau Ngài (x. Ga 14,16). Ngài đã vén mở cho các môn đệ thấy 
sự thật, sự thật về Cha, về bản thân mình và về con người. Nhưng Ngài biết 
rằng cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt các môn đệ mới hiểu thấu và đi vào toàn 
bộ sự thật. Vì lợi ích của họ, Ðức Giêsu sẵn sàng ra đi (x. Ga 16,7), 
để nhường chỗ cho Ðấng Cha và Ngài sai đến. 
 
 
Ðức Giêsu chẳng tìm mình, và Thánh Thần cũng vậy. Thánh Thần chỉ có sứ 
mạng là đưa con người đến với Cha và Con là Ðức Giêsu. Ngài chẳng tìm vinh 
quang cho mình, nhưng chỉ tìm tôn vinh và làm chứng cho Ðức Giêsu. Cha 
cũng chẳng tim mình. Cha chẳng giữ gì làm của riêng. “Mọi sự Cha có đều là 
của Thầy” (c.15) Cha là nguồn mạch luôn trào dâng qua Con. Con là Con vì đón 
nhận tất cả từ Cha. Tình yêu liên kết Cha và Con là Thánh Thần, Khi chiêm 
ngắm thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thấy đó là một cộng đoàn lý 
tưởng. Mỗi ngôi vị đều sống cho hai ngôi vị kia. Yêu thương và hiệp thông với 
nhau đòi từ bỏ Nhưng từ bỏ lại làm cho mỗi ngôi vị trọn vẹn là mình, và sống 
trong hạnh phúc viên mãn. 
 
Thiên Chúa của Kitô giáo là một cộng đoàn yêu thương, nhưng thế giới của 
Thiên Chúa Ba Ngôi lại không khép kín. Thế giới ấy vươn ra ngoài mình, để cho 
hạnh phúc tuôn đổ trên toàn bộ công trình sáng tạo. Cha yêu loài người đến độ 
sai Con Một làm người. Con yêu loài người đến độ dám sống và chết cho họ. 
Thánh Thần yêu loài người đến độ luôn ở bên để ủi an nâng đỡ. Cả Ba Ngôi 
cùng nhau lo cho loài người. Ước mơ lớn nhất của Ba Ngôi là đưa cả nhân loại 
đi vào thế giới thần linh của mình, để mỗi người được hưởng hạnh phúc làm 
con trong Chúa Con. 
 
Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, chia sẻ, mời gọi. Tình yêu đích thực bao 
giờ cũng khiêm hạ đợi chờ. Chúng ta tự hỏi mình có sẵn sàng mở ra để Chúa đi 
vào thế giới của mình và để mình đi vào thế giới của Chúa không?  



Tiến Trình Phong Thánh Cha Phanxicô 
Xavie Trương Bửu Diệp 
Như chúng ta được biết là tiến trình điều 
tra phong thánh cho cha Phanxico Xavie 
Trương Bửu Diệp đã và đang tiến hành. 
Trong thánh lễ 7pm, thứ Bảy 11/5/2022, 
Cha Roland là Thỉnh Cáo Viên của Vụ 
Phong Thánh sẽ đến dâng lễ, thăm viếng 
và trình bày cho chúng ta về tiến trình 
phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp, 
vậy kính mời cộng đoàn tham dự. 
 
Thiếu Nhi Thánh Thể Thông Báo 
Tân Ban Quản Trị XĐ TNTT TMT 
TNTT Xứ đoàn Thánh Tôma Thiện đã 
có Ban Quản Trị mới:  

 Xứ đoàn trưởng: Giacôbê Eric Lê 

 Phó nội vụ: Antôn Tuấn Nguyễn 

 Phó ngoại vụ: Maria Jennifer Vũ 

 Thư ký: Antôn Nam Nguyễn 

 Thủ quỹ: Mary Nguyễn 

Tân Ban Quảng Trị Xứ Đoàn sẽ tuyên hứa 
vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa-
19/06/2022. Kính mời quý vị phụ huynh 
các đoàn sinh TNTT tham dự thánh lễ. 
Các trưởng rất cần đến lời cầu nguyện, sự 
động viên để các trưởng chu toàn nhiệm 
vụ mà ngang qua phong trào, Anh Cả 
Giêsu Trao phó. 
 
Kỷ Niệm 175 Năm Thành Lập Giáo 
Phận 
Tổng giáo phận Melbourne sẽ tổ chức 
mừng lễ kỷ niệm 175 năm thành lập giáo 
phận, Đức Tổng Giám Mục mời gọi 
ÔBACE tham dự thánh lễ nhân kỷ niệm 
lịch sử trọng đại này. Chương trình: 
Ngày giờ: 11am, Chúa nhật, 26/6/2022 
Địa điểm: Nhà thờ chánh tòa St Patrick. 
Để tạo điều kiện cho ông bà anh chị em đi 
tham dự, cộng đoàn sẽ thuê xe bus. Vé xe 
bus: $20/1 vé sẽ được bán sau các thánh 
lễ. 

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:…………………. 
Dâng cúng Trung Tâm:….. 
 

$5,893.0 
$1,368.0 

$13,300.0 
$1,180.0 
$1000.0 

 

  

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

 Augustinô Hoàng, Gioakim Vinh, Rosa Phin, Maria Tới (6.22), Gioan Baotix-
ita 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, An-
na 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: Simon Nguyễn Văn Thành, Đaminh Phạm Văn Hiến,  
 
Lễ Giỗ: 11.6 Maria Mừng, 12.6 Phanxico Khôi, Louis Sơn Tuyền, 14.6 
Maria Tới,  16.6 Phanxico Học, Maria, Kiềm, Gioan Baotixita, Giuse 
 
Các Linh Hồn: Giuse, Anna, Giuse Hoàng, Anna Thiên, Phanxicô, 
Phanxicô Xavie Suối, Giuse Tuấn, các linh hồn tổ tiên, các linh hồn, linh 
hồn thai nhi,  
 
Tạ Ơn: Tạ ơn lễ bổn mạng xóm giáo Phaolo Hạnh, Tạ ơn Chúa-Mẹ Ma-
ria-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 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 giải phẫu tốt đẹp, Xin cho thi đạt kết quả tốt, Xin đi đường 
được bình an, Xin ơn trở lại, siêng năng tham dự thánh lễ, Xin cho ba 
chồng mạnh khỏe, xin ơn chữa lành, xin bình an cho chồng, xin ơn chữa 
lành cho con gái bị bệnh ung thư, 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. 


