
THÔNG BÁO 

Thiếu Nhi Thánh Thể-Hội Chợ 
Trung Thu 

Để góp thêm niềm vui mừng Tết Trung 
Thu với các em thiếu nhi, Thiếu Nhi 
Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Tôma 
Thiện, mời gọi ông bà anh chị em, các 
hội đoàn xóm giáo làm lồng đèn trung 
thu và cùng tham dự hội chợ và rước 
đèn trung thu. Ngày hội chợ và rước 
đèn trung thu: Chúa nhật, 11/9/2022 từ 
5-11pm. 

 

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 để 
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 

 

 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Bảy 
TTTMLV sẽ có thánh tẩy trẻ em lúc 
2:30pm Chúa nhật, 31/7/2022. 
Vậy, gia đình nào muốn cho con em mình 
chịu thánh tẩy xin nộp đơn thánh tẩy trước 
ngày 26/7. Và cha mẹ và người đỡ đầu 
của bé sắp được thánh tẩy tham dự buổi 
họp lúc 8pm thứ Năm 28/7/2022, tại hội 
trường Thánh Anphonsô. 
 
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. 
 
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. 

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

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

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Suy Niệm 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng, thỉnh thoảng Ðức Giêsu và các môn đệ 
gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người. Mácta là chủ nhà đón tiếp 
Ðức Giêsu. Chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng, chị lo lắng trước bao việc phải 
làm ngay để có được một bữa ăn thịnh soạn hầu tỏ lòng kính trọng đối với vị 
khách quý. Trong khi đó cô em Maria lại vô tư và bình thản, ngồi dưới chân Chúa 
mà nghe Lời Người. Maria say mê nghe Lời Chúa, Lời mở tâm tư cô ra trước 
những chân trời mới mẻ. Cô thấy chẳng có gì hạnh phúc hơn giây phút này, 
được ngồi nghe Thầy giảng như một môn đệ thực thụ. 
 
Mácta không hiểu được cô em gái, chị cũng không hiểu được Ðức Giêsu, nên 
cuối cùng chị đã đến thưa với Chúa: Thầy không để ý tới sao? Mácta muốn Thầy 
để ý đến việc mình đang làm, muốn Thầy nhận ra sự vất vả mình phải chịu. Em 
con để mình con phục vụ. Mácta tưởng chỉ có mình mới là người phục vụ. Chị 
không nhận thấy rằng Maria cũng đang tiếp khách và ngồi nghe Chúa cũng là 
một cách phục vụ. Xin Thầy bảo em giúp con một tay. Mácta kéo Ðức Giêsu vào 
cuộc, kéo Ngài đứng về phía mình, phía đúng, để gây áp lực trên cô em. Chị 
muốn Maria phải vào bếp với mình, phải phục vụ theo kiểu của mình. Ngấm 
ngầm, Mácta không chấp nhận kiểu phục vụ của Maria. Có lẽ chị nghĩ đó là một 
hành vi vô ích, trong khi có biết bao việc quan trọng khác cần làm. 
 
Ðức Giêsu không ghét Mácta, không coi nhẹ việc phục vụ của chị, nhưng buộc 
lòng Ngài phải lên tiếng. Ngài muốn giải phóng Mácta khỏi nỗi bồn chồn quá 
mức. Ngài muốn giải phóng chị khỏi cái tôi, khỏi lối nhìn hẹp hòi, để nhận ra điều 
duy nhất cần thiết. Ngài gọi tên chị hai lần: Mácta! Mácta! Con lo lắng và xao 
động vì NHIỀU chuyện quá, dù chuyện ấy là chuyện con lo cho Thầy. Cần thanh 
lọc lòng mình khỏi những tìm kiếm vị kỷ, khỏi những ganh tị nhỏ mọn và tự mãn 
ngấm ngầm, để có thể làm việc cho Chúa trong bình an thư thái, dù có gặp thất 
bại hay bị lãng quên. Chỉ có MỘT chuyện cần mà thôi. Coi chừng nỗi lo lắng về 
nhiều chuyện phụ lại làm ta quên mất chuyện chính, một chuyện cần hơn cả, đó 
là an tĩnh gặp gỡ và lắng nghe Chúa mỗi ngày trong tư thế khiêm hạ của người 
môn đệ. 
 
Cuộc sống dồn dập hôm nay dễ biến chúng ta thành Mácta: xao động, âu lo, 
căng thẳng, mất kiên nhẫn. Cả người làm việc cho Chúa cũng bị cuốn hút. Có lẽ 
cần bớt việc và thêm giờ cầu nguyện, cần để cho Chúa làm việc nơi tôi và qua 
tôi thay vì tự mình bươn chải một mình. Phải chăng đời Kitô hữu là kết hợp giữa 
Mácta và Maria, giữa tất bật và an tĩnh, giữa lăng xăng và ngồi yên, giữa hoạt 
động và cầu nguyện? Ðể rồi giữa tất bật, tôi tìm thấy an tĩnh, giữa lăng xăng, tôi 
thấy mình ngồi yên, giữa hoạt động, tôi thấy mình chiêm niệm.  



REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

Martha and Mary are often seen as sym-
bols for a balance of hospitality. Martha 
represents the tasks of preparation – 
cleaning the house, cooking, setting the 
table, and the like. Mary represents the 
personal care of the visitor – listening, 
paying attention, spending quality time in 
conversation. Both are important. 

If you were invited to someone’s home 
for dinner and the house was a total mess 
and no food was prepared, but the person 
cleared the junk off the sofa so you both 
would have a place to sit and talk, how 
would you feel? 

If you were invited to someone’s home 
for dinner and the gourmet meal was so 
complicated that you were completely 
ignored until dinner was on the table, 
how would you feel? 

Some people are the ‘perfect blend’ of 
the Martha–Mary examples of hospitali-
ty, but others fall off to one side or the 
other, being more talkers than house-
keepers, or being more housekeepers 
than talkers. 

When you have people around, do you 
tend to be more of a talker or more of a 
housekeeper? Or do you think you have a 
good balance, having all the preparations 
done ahead of time so that the focus of 
your attention is your guest? 

Do you know anyone who has a perfect 
balance?  

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:…………………….. 
An vị:……………………... 
Ẩm thực:………………….. 
 

$6,484.0 
$1,043.0 
$4,000.0 

$980.0 
 

  

 
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, Phanxicô Sáng, Rosa Phin, Gioakim Vinh, Maria 
Tới (6.23). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Anna Trương Thị Anh,  Anna Nguyễn Thị Tín 
 
Lễ Giỗ: 15.7 Lucia Mai, 17.7 Phaolô Chánh, Đaminh Thân, Maria Vở, 18.7 
Giuse, 19.7 Maria, 21/7 Giacôbê Tiên 
 
Các Linh Hồn: Anna, Phaolô Ngọc, Maria, Giuse , 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 và Mẹ Hằng Cứu Giúp tám năm làm linh mục của Chúa 
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Mary Mackillop,  Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ như 
được ý nguyện, Tạ ơn Chúa-Mẹ Maria-thánh cả Giuse, Tạ ơn Chúa và Mẹ Ma-
ria đã ban cho phẫu thuật được bình an và bệnh tình thuyên giảm. 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 ơn chữa lành, Xin giải phẫu và hóa 
trị thành công, Xin thánh hóa công ăn việc làm, Xin ban cho cha mẹ và gia 
đình được bình an, Xin cho công trình trùng tu tường tưởng niệm hoàn thành 
tốt đẹp theo thánh ý Chúa. 

 
  
 
 


