
THÔNG BÁO 

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 
14/08/2022. 
 

Khóa Căn Bản Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình 

Cha Marin Đinh Trung Hòa SJ cùng 
với một số anh chị em nhóm Thăng 
Tiến Hôn Nhân sẽ mở  

KHÓA CĂN BẢN THĂNG TIẾN 
HÔN NHÂN 

Chủ đề: Tâm Lý Vợ Chồng-Giáo Dục 
Con Cái 

Mục đích: - Giúp vợ chồng hiểu tâm lý 
nhau. - Giúp gia đình cảm thông và dễ 
tha thứ. - Cha mẹ hiểu con cái. - Thêm 
vui tươi phấn khởi trong gia đình và xã 
hội 

Địa Điểm: Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang 

Ngày: 16,17,18 tháng 9 năm 2022 
(Chương trình kéo dài 3 ngày từ chiều 
thứ Sau 16/9 đến chiều Chúa nhật, 
18/9) 

Lệ phí: $250 cho hai vợ chồng (gồm: 
In  ấn tài liệu, ẩm thực và giữ trẻ). 

 Thông tin liên hệ: 

Anh Chiểu: Mobile: 0411245426 

Anh Triển:  Mobile: 0403022627 

Chuẩn Bị Trang Phục Mừng Tết 2023 
Hướng đến mừng xuân năm 2023, cộng 
đoàn sẽ được mời gọi mặc trang phục 
truyền thống áo dài trong các ngày lễ 
đêm giao thừa (Thứ Bảy,21/1) và mồng 
một tết (Cn 22/1).  
Xin được thông báo sớm để cộng đoàn 
có thời gian chuẩn bị. Hy vọng chúng ta 
sẽ có những ngày mừng tết truyền thống 
thật vui và đầy ý nghĩa. 
 
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. 
 
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 hiểu 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. 
 
Kính Lòng Chúa Thương Xót 
Để đáp ứng nhu cầu đời sống thiêng 
liêng của cộng đoàn: Cải hóa tâm hồn 
bản thân mỗi người và cầu nguyện cho 
thế giới, Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang có giờ kính Lòng Chúa Thương 
Xót sau thánh lễ thứ Sáu hằng tuần. 
Kính mời ông bà anh chị em tham dự. 
Lưu ý: Nếu vị nào có khó khăn về 
phương tiện đi lại, xin vui lòng báo cho 
cha tuyên úy biết để sắp xếp tạo điều 
kiện cho ông bà anh chị em 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 XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Suy Niệm 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Ai được mời gọi gặt lúa? Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ, mà là 72 
môn đệ; không phải chỉ là 12 chi tộc Israel, mà là mọi người thuộc mọi dân 
nước. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mọi Kitô hữu đều được mời làm thợ 
gặt. Cả linh mục, tu sĩ, giáo dân đều được sai đến với cánh đồng hôm nay. 
  
Một lời rao giảng làm rộn lên niềm vui: Nước Thiên Chúa đã đến gần anh chị 
em. Một lời chào thân thiện: Bình an cho nhà này. Một thứ hành trang nhẹ 
tênh: không túi tiền, bao bị, giày dép.  
  
Một việc phải làm: chữa lành những người ốm đau. Một thái độ phải có: khiêm 
tốn và siêu thoát, đón nhận những gì người ta cung cấp cho, không tìm kiếm 
tiện nghi, dễ chịu. 
 
Nếu hôm nay Ðức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ dặn chúng ta điều gì? Chắc 
Ngài sẽ dặn khác, vì cánh đồng con người đã đổi khác. Chúng ta phải hiểu 
thấu nỗi khát vọng của bạn bè, phải biết nói sao để họ hiểu được, nhạy cảm 
để thấy điều họ thực sự đang cần, và sống hài hòa với lời mình giảng. 
  
Có thể chúng ta sẽ đi giày, và có ba, bốn áo, sẽ có ví tiền và máy vi tính xách 
tay, sẽ có văn phòng, máy fax và điện thoại. Nhưng những thứ đó không làm 
chúng ta nặng nề. Hành trang không được trở thành những cản trở khiến ta 
mất sự tín thác vào Thiên Chúa và xa lạ với con người, nhất là những người 
nghèo khổ. 
  
Hôm nay Chúa sai chúng ta làm chứng giữa đời, đôi khi ta thấy mình như 
chiên non giữa bầy sói. Chúng ta cứ phải trăn trở hoài để Tin Mừng chúng ta 
rao giảng cho bạn bè thực sự đáp ứng những khát khao thầm kín của họ: khát 
khao an bình, tự do, niềm tin và hạnh phúc, khát khao tình huynh đệ, sự chia 
sẻ, tha thứ, cảm thông; để những việc chúng ta làm cho họ xoa dịu được nỗi 
đau nhức nhối, và giải phóng họ khỏi xiềng xích của ác thần, đang nô lệ hoá 
con người dưới muôn vàn hình thức. 
  
Các môn đệ hớn hở mừng vui khi lần đầu tiên họ trừ được quỷ nhân danh 
Thầy. Vương quốc của Satan bị đẩy lui bởi những con người bình thường và 
yếu đuối. Hôm nay, khi xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương chúng 
ta tiếp tục đẩy lui Satan, để Nước Chúa lớn lên trên mặt đất này, và trở nên 
viên mãn trong ngày sau hết.  



 
REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

We don’t know their names, but we 
know that three dozen pairs – thirty-six 
partnerships – set out on this adventure, 
not knowing what to expect. They took 
no suitcases, no supplies, no map, and 
they had no plan. Yet they trusted Jesus, 
and they went because the harvest was 
ready and there weren’t many workers. 
Jesus needed them. 

Would you have gone on such a journey 
if you had been around in those days 
with Jesus and he asked you to? Why or 
why not? 

If you wanted to go on a mission trip 
with a church group that had the same 
expectations as this trip with the seventy-
two – no luggage, no plan, no supplies, 
and the like – would your parents let you 
go? Why or why not? 

Would you be willing to do it as an 
adult? Why or why not? 

Do Jesus’ instructions for the seventy-
two disciples have any meaning for your 
life journey? These seventy-two follow-
ers seemed to ‘do the impossible’. They 
had a mission, they had confidence and 
they succeeded. 

Have you ever attempted to do the im-
possible? What happened? Were you 
successful? What did others think? 

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:…………………….. 
Booking nhà thờ:…………. 
 

$3,921.0 
$1,090.0 
$6,000.0 

 
 

  

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

 Gioan Baotixita Hùng, Micae Năm, Annê Phương (7.22), Đaminh Đon, Tere-
sa Thắm, Anna Thửng (8.22), Vincent Bảng, (9.22), Maria Phượng, Phaolô 
Minh, Gioan Baotixita Tỵ, Anna Maria Tịnh, Vincent Bảo, Lucia Thoa, Catari-
na 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, An-
na Viễn (4.2023), Maria Hỷ, Phanxico Sáng, Rosa Phin, Gioakim Vinh, Maria 
Tới (6.23). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Phaolô Hoàng Văn Hân, Lý Thị Thạn, Maria Madalena Chính, 
Micae Nguyễn Trung Dinh, Giuse Trần Viết Vận, Simon Nguyễn Văn Thành, 
Giuse Nguyễn Văn Chợ 
 
Lễ Giỗ: 25.6 Phêrô Khoát, 27.6 Anna, Anna Ngọc, 2.7 Đaminh, Maria, Giuse 
Tam, Giuse Hồ, 3.7 Phaolô Chánh, Phaolô, Matta, Teresa Thược, Teresa Liên,  
 
Các Linh Hồn: Phêrô, Vincent Huy,  Phêrô Phương, Maria Thành, 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 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-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 công trình trùng tu tường tưởng niệm 
hoàn thành tốt đẹp theo thánh ý Chúa. 

 


