
THÔNG BÁO 

Giới Trẻ Cắm Trải 

Giới trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu La 
vang sẽ tổ chức cắm trại, chương 
trình: 

Địa điểm: Baddaginnie VIC 3670  

Thời gian: Ngày 20 & 21/8/2022 

Mục đích: Kết thân, vui chơi, học hỏi 

Thân mời các bác trẻ tham gia, để đồng 
hành trong cuộc sống, trong đức tin, 
giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách, 
mang lại cho nhau bình an, niềm vui, 
và trở nên người trẻ-chứng tá Tin mừng 
Nước Trời. Để biết thêm thông tin và 
ghi danh, xin liên hệ với anh Phạm 
Hùng Kiệt, mobile: 0425 811 330. 

 

Ban Lễ Sinh Thông Báo 

Huấn luyện ban lễ sinh: Để giúp 
cho công việc phục vụ của các em 
được tốt hơn ban lễ sinh, sẽ có buổi 
huấn luyện nâng cao cho các em. 
Chương trình: 

Địa điểm: Hội trường cha San 

Ngày giờ: 13/8/2022, lúc 4:30-6pm 

Họp Phụ Huynh Ban Lễ Sinh: Để 
thêm sự hiểu biết và cộng tác tích 
cực hơn với ban điều hành của ban 
lễ sinh, kính mời quý phụ huynh 
ban lễ sinh tham dự buổi họp: 

Địa điểm: Hội trưởng cha San 

Ngày giờ: 13/8/2022, lúc 4:30pm 

Vậy kính mời quý vị phụ huynh lưu 
ý để đưa đón con em mình đúng 
giờ, và tham dự đầy đủ. 

 

 

Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Sức Dầu 
Bệnh Nhân Tháng 8 
Kính mời ông bà anh chị em tham dự 
thánh lễ cầu nguyện và sức dầu cho 
bệnh nhân lúc 7pm, thứ Sáu ngày 
5/8/2022. 
 
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 Lucia 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 Qũy 
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 Lucia Kim Trang 
qua số điện thoại: 0403 184 537. 
 
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 Albans, 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. 

 
 

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

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

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 
 

Cái kho là quan trọng. Kho bạc quan trọng đối với một đất nước. Kho lẫm 
cần cho người làm nghề nông. Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho 
riêng. Có thể là một tủ sắt để trong nhà hay ở ngân hàng. Mọi lợi nhuận đều 
thu vào kho. Ai cũng muốn cho kho của mình bành trướng. 
 
Sau một vụ mùa bội thu, mối bận tâm lớn nhất của ông phú hộ trong dụ ngôn 
là tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa màu của mình, vì những kho cũ không đủ 
sức chứa nữa. Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp này: phá những kho cũ, 
làm những kho mới lớn hơn, rồi bỏ tất cả hoa màu, của cải vào đó, khóa lại 
cho thật kỹ, đề phòng kẻ trộm. Khi nhà kho đã an toàn thì tương lai của ông 
vững vàng ổn định. Nhiều của cải cho phép ông sống thoải mái trong nhiều 
năm. Những cái kho lớn cho ông tha hồ vui chơi, ăn uống. Ông thấy mình 
chẳng cần đến Chúa, chẳng cần đến ai. Của cải trong kho bảo đảm cho ông 
sống hạnh phúc. Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình (x. Lc 12,34). Xin 
đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy. Kho là nơi của cải đổ vào, sinh 
sôi nẩy nở. Kho không phải là chỗ chia sẻ cho người khác. Ông phú hộ sống 
cô độc, khép kín như cánh cửa kho. Ông sống với cái kho, sống nhờ cái kho. 
Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan, nhưng ông không ngờ cái chết 
đến lúc đêm khuya, hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến. Ông chợt 
nhận ra mình phải bỏ lại tất cả. Cái kho không níu được ông, cũng không 
vững như ông nghĩ. Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay. 
 
Ai trong chúng ta cũng có một hay nhiều kho. Có thể chúng ta ôm mộng làm 
giàu hay đang giàu lên, chúng ta định nới kho cũ hay xây kho mới. Chúng ta 
chăm chút cái kho cho con cháu mai này. Thật ra của cải không xấu, xây kho 
cũng không xấu. “Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”  (12,15). Phải 
mở rộng những cánh cửa kho của mình, để kho không phải chỉ là nơi tích trữ 
cho tôi, nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ tha nhân. 
 
Ðừng để nhà kho, két sắt, ví tiền thành mục đích. Người giàu đáng yêu trước 
mặt Thiên Chúa là người biết mở kho để trao đi và thấy Thiên Chúa liên tục 
làm cho kho mình đầy lại. Làm thế nào để khi ra trước toà Chúa, chúng ta 
thấy kho của mình trống trơn vì vừa mới cho đi tất cả. 

tel:+61425811330


REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

Money can make life a little easier to 
manage at times, but a famous proverb 
proclaims that ‘money can’t buy happi-
ness’. 

Do you think most people believe that 
proverb? 

Why are so many people so easily con-
vinced that having more of this or that 
will make their life better? 

What types of ads are you most suscepti-
ble to? What do you end up buying or 
wanting to buy most often? 

Are you an impulse buyer? Or do you not 
spend money unless you have planned to 
spend it on something you truly need? 

Jesus tells us about the man who tore 
down his grain bins to build bigger ones 
in order to contain all his grain. Jesus 
called this man a fool. 

Do you have room in your wardrobe and 
cupboards for all your clothes and posses-
sions? 

When your cupboards get too full, are you 
likely to find more storage space in your 
house or are you more likely to go 
through your things and decide what you 
use and don’t use? 

Once you have some extra clothing or 
other items that you no longer want to 
keep, what do you do? Do you throw 
them away? Do you give them to agencies 
such as the St Vincent de Paul Society or 
other charity shops? Do you sell them at a 
garage sale to make more money? 

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  

 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
An vị:……………………... 
Ẩm thực:………………….. 
Dâng cúng TTTT niệm:…... 

$5,188.0 
$1,424.0 
$4,000.0 

$995.0 
$2,000.0 

  

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

 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, Gi-
oan 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), Augustinô Hoàng, Maria Hỷ, Phanxicô 
Sáng, Rosa Phin, Gioakim Vinh, Maria Tới (6.23), Gioan Baotixita Hùng, Mi-
cae Năm, Ann ê Phượng (7.23). 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Mới Qua Đời: Maria Mai, Maria, Matthew Vũ Kim Hường, Anna Nguyễn Thị 
Tín 
 
Lễ Giỗ: 24.7 Maria, 30.7 Maria Xuyên, 31.7 Mareck Pechoki, Phaolô Chánh, 
4.8 Maria Loan, Gioan Baotixita Minh, Giuse Đệ  
 
Các Linh Hồn: Phêrô, Maria-Catarina, Maria-Theresa, Maria Sao, Anna Tín, 
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 nhân sinh nhật 60 và xin ơn bình an, mạnh khỏe, Tạ ơn 
Chúa và Mẹ Maria ban cho con dâu mang thai, 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 Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho sanh con được bình an, 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. 

 
  
 
 


