
THÔNG BÁO 

Lễ Khấn Dòng-Dòng Chúa Cứu Thế 
Dòng Chúa Cứu Thế Úc châu vui mừng 
thông báo thánh lễ khấn dòng của quý 
thầy: 
Laurenso Đỗ Minh, Giuse Lữ Xuyên, 
Giuse Trương Bội. Thánh lễ sẽ được tổ 
chức tại nhà thờ Holy Eucharist, St Al-
bans, lúc 5pm thứ Hai, 1/8/2022. 

Vậy kính mời ông bà anh chị em tham 
dự để cùng tạ ơn Thiên Chúa với nhà 
dòng và cầu nguyện cho các thầy trong 
hành trình đời sống ơn gọi Dòng Chúa 
Cứu Thế. 

 

Chúc Mừng 25 Năm Khân Dòng 

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện, Trung 
Tâm Thánh mẫu La vang chúng mừng 
sơ Teresa Nguyễn Thanh Nga nhân kỷ 
niệm 25 năm hồng ân khan dòng trong 
dòng Mến Thánh Giá. Nguyện xin 
Chúa ban that nhiều ơn lành trên sơ 

 

Công Tác Vệ Sinh Tại Trung Tâm 

Để chuẩn bị mừng đại lễ Thánh Tôma 
Trần Văn Thiện-Bổn mạng cộng đoàn 
năm nay, Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang sẽ có ngày tổng vệ sinh-working 
bees. Chương trình như sau 

Ngày giờ: 9am, Thứ Bảy, 3/9/2022 

Công việc: Dọn dẹp vườn tược, khuân 
viên quanh trung tâm, lau dọn  nhà thờ, 
các phòng chung. 

Vì khối lượng công việc rất nhiều, nên 
con tha thiết kêu gọi toàn thể ông bà 
anh chị em sắp xếp công việ gia đình, 
cùng nhiệt tình tham gia, để chúng ta có 
được một khuôn viên khang trang, nhà 
thờ, phòng ốc được sạch sẽ mát mẻ, 
xứng đáng là nơi cho mọi người tới 
nghỉ ngơi, thăm viếng và thờ phượng 
Thiên Chúa. 

 

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. 
 
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 và số lượng phong bì như 1pb/1 
năm, 12pb/1 năm hoặc 52/1 năm 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. 
 
Mời Tham Gia Ban Nấu Ăn Gây Quý 
Để tạo thêm niềm vui, sức sống và thu 
nhập hàng tuần cho cộng đoàn, ban gây 
quỹ mời gọi ông bà anh chị em có khả 
năng nấu ăn tham gia ban nấu ăn. Đây là 
công việc đòi hỏi sự hy sinh nhưng sẽ 
mang lại nhiều ý nghĩa cho cộng đoàn. 
Vậy quý vị nào có nhã ý tham gia, xin 
vui lòng liên hệ chị Teresa Kim Trang 
qua số điện thoại: 0403 184 537. 
 
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. 
 

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

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

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Suy Niệm 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu đó là sự thinh lặng của 
Thiên Chúa. Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài nhưng không nghe 
thấy tiếng đáp lại. Người lành bị trù dập, kẻ vô tội bị hàm oan, nỗi đau khổ thể 
xác tinh thần vây bọc lấy đời người. Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, 
nổi loạn. “Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt.” Ngài không được 
quyền vắng mặt và thinh lặng. Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài phải 
tiêu diệt sự dữ và kẻ dữ. Nếu Ngài là Cha yêu thương, Ngài không thể quay 
lưng trước nỗi khổ của con người. Có nhiều người đã lý luận như thế và kết 
luận: “Vì có đau khổ, nên không có Thiên Chúa.”  
 
Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết. 
Nhưng rồi người ta thấy đó là một mầu nhiệm. Chỉ ai tin mới đến gần được 
mầu nhiệm ấy, và đón nhận nó trong bình an.  
 
Ðức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ, nhưng Ngài mang lấy 
đau khổ vào thân. Trên thập giá, Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên 
Chúa, 
và thấy được sự vắng mặt của Người. “Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ 
tôi?” Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin, dù bị thử thách, vẫn 
một niềm tín thác: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.” Thiên Chúa 
vẫn là Ðấng toàn năng và yêu thương, nhưng Ngài hành động không giống 
điều ta nghĩ. Ngài không đưa Ðức Giêsu xuống khỏi thập giá nhưng đưa Con 
của Ngài ra khỏi nấm mồ, điều đó khó hơn nhiều.  
 
Hôm nay Ðức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, 
sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban 
cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta, những điều làm 
ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ 
hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân 
hậu, nhưng Ngài không nuông chiều con cái, Ngài dám cắt tỉa để chúng ta sai 
trái hơn.  
 
Bạn hãy cứ cầu xin nhưng hãy để cho Ngài định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là 
tốt hơn cho bạn trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ. Cần cầu nguyện nhiều, 
bạn mới biết điều bạn phải xin, vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn 
bẩn. Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay. Cũng có khi ta tưởng Chúa cho 
chúng ta bọ cạp. Cần có đức tin mới nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, 
nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Cần đợi đến một lúc nào đó bạn 
mới thấy mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương. 



REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

Jesus teaches us to ask, to seek, and to 
knock. If we do, we are promised that we 
shall receive, we shall find, and doors 
will be opened for us. 

Does this mean that prayers are a type of 
magic and that all we have to do is pray 
and we can control the outcome of the 
world? If not, what do you think it 
means? 

Jesus teaches us to pray: ‘Forgive us our 
sins, for we too forgive all who do us 
wrong.’ 

Is there anyone who has done you wrong 
whom you cannot forgive? What gets in 
the way of your forgiveness? 

If all our sins are forgiven anyway, why 
should we even try to resist temptation? 
Why not just continue to sin if we can 
always be forgiven? 

What would Jesus say to that proposi-
tion?  

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 hoặc 
gọi điện hẹn trước. 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

CN 15&16 TN 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
An vị:……………………... 
Ẩm thực (phở và thứ khác):. 
Dâng cúng Trung Tâm:…. 
Booking nhà thờ:…………. 

$10,322.0 
$2,419.0 

$12,000.0 
$4,284.0 
$3,500.0 

$300.0 

  

 
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), Augustinô Hoàng, 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, Anne Y, Anna 
Nhi 
 
Lễ Giỗ: 17.7 Giuse Văn, 22.7 Vincent, Maria Madalena, Laurenso, 23.7 Phêrô, 
24.7 Giuse, Giuse Được, Tôma, Phaolô Khán, Teresa, Phaolô Hân, Micae 
Năm, Maria Ngô,  Anna-Teresa Hoa, Anna Nhi, Joakim Ký, Đaminh Dũng, 
31.7 Matta Kiều,  
 
Các Linh Hồn: Giuse, Đaminh, William Alex, Maria Loan, Gioan Baotixita 
Minh, Giuse Đệ, Maria Phiến, Giuse Trung, 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 Maria nhân kỷ niệm 25 năm hồng ân khan dòng 
của sơ Teresa Thanh Nga, 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 Maria 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. Tạ ơn Chúa linh hồn bà Anna đã hoàn tất hành trình làm con 
Chúa trên trần gian. 
  
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. 


