
 

 
 

 
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 

 

 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  
 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
An vị:……………………... 
Ẩm thực:………………….. 
Ủng hộ Trung tâm ………... 
 

$4,531.0 
$1,471.0 

$10,000.0 
$905.0 

$2,000.0 
 

  

 
 

Đại hội Thánh Mẫu La vang năm 2023 
 
Để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu La 
vang năm 2023. Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam TGP Melbourne sẽ tổ chức 
bữa tiệc gây quỹ vào tối thứ Sáu, ngày 
07/10/2022. Tại Lamour Reception.  
Địa chỉ: 85 Henry St, St Albans VIC 3021. 
Xin quý Ông bà Anh Chị Em hưởng ứng 
ủng hộ.  
 $5 / 1 vé số 
 $75 / 1 vé tiệc 
Xin liên hệ với chị Ngọc Anh qua số điện 
thoại: 0434 495 159 
Chân thành cảm ơn. 

TĨNH TÂM 
Để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng lễ 
Bổn mạng Cộng đoàn Thánh Tôma 
Thiện. 
Kính mời cộng đoàn tham dự buổi tĩnh 
tâm vào tối thứ Sáu, ngày 9/9/2022 
Chương trình 
 6.30 Chầu Thánh Thể 
 7.00: Thánh Lễ 
 7.30: Giảng tĩnh tâm 
 8.15: Bí tích hòa giải (nghi thức 2) 

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:  
  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. 

  Phép Lành Tòa Thánh  
Kỷ Niệm Hốn Phối  

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP 
Melbourne sẽ được tổ chức vào Chúa 
Nhật 13/11/2022 tại Nhà Thờ Chính Toà 
St Patrick. CĐCG VN TGP Melbourne 
sẽ xin phép lành tòa thánh cho quý 
ÔBACE mừng Kỷ Niệm Thành Hôn (25 
năm, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60+) và 
Phép lành sẽ được trao trong Thánh Lễ. 
Lệ phí là $65. Để chuẩn bị cho việc này, 
xin vui lòng liện hệ chị Ngọc Anh: 
0434495159, hạn chót Chúa Nhật 
11/09/2022. 

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

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

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Suy Niệm:  Chỗ Cuối  

 
Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc 
đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức 
quyền, chức tước. Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Người Pharisêu 
thích ngồi ghế danh dự trong hội đường. Giacôbê và Gioan thích ngồi hai bên tả 
hữu Thầy Giêsu. Philatô cho đóng đinh Ðức Giêsu vô tội, vì ông sợ mất ghế.  
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các khách dự tiệc cứ chọn ghế nhất mà ngồi. Con 
người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là 
chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những bạn trẻ cố kiếm được mảnh bằng 
và chỗ làm lương cao để ung dung hưởng thụ một chỗ đứng trong xã hội. “Ai tôn 
mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình 
xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.” Ðức Giêsu mời ta vượt qua 
thói háo danh, để sống khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được 
nâng lên.  

Khiêm tốn không phải là coi thường mình hay sợ người khác. Khiêm tốn không 
phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm. Khiêm tốn là biết mình đã nhận tất cả 
từ Chúa, và lớn lên mỗi ngày nhờ tha nhân. Người khiêm tốn không sợ chức vụ 
cao hay ghế nhất. Chiếc ghế không phải là mục đích họ cần chiếm được, nhưng là 
phương tiện để phục vụ mọi người. 

Chức vụ cho họ cơ hội cúi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại đang chờ họ 
giúp đỡ. Người khiêm tốn không tự tìm vinh quang cho mình, họ hồn nhiên vô tư 
để Thiên Chúa tự do định liệu. Chúng ta dễ đánh giá người khác dựa trên ghế của 
họ. Nhưng một người quét đường có lương tâm còn giá trị hơn một giám đốc tham 
ô lãng phí. Ðức Giêsu nói đến việc chọn khách để mời ăn. Ngài khuyên nên mời 
những kẻ nghèo khó, tật nguyền, hơn là mời những người ruột thịt, thân quen, giàu 
có. Ngài đưa chúng ta vượt qua óc tính toán vụ lợi, để đi vào thế giới của những 
người bất hạnh. Chúng ta thường thích giao du với người có thế giá, có học thức, 
có của cải, để dễ nhờ vả khi cần. Chính vì thế xã hội vẫn còn nhiều người bị bỏ 
rơi, vì nghèo túng, kém cỏi về mọi mặt. Hãy ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, 
để đến với những người cần chúng ta hơn. Bao trẻ em ở vùng xa cần giáo 
viên. Bao bệnh viện ở các huyện cần bác sĩ. Ước gì chúng ta hạnh phúc khi cho 
không tính toán vì thấy mình đã nhận được gấp trăm điều mình cho.  

 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
Mới Qua Đời: Phêrô Huỳnh Văn Minh, Phêrô Hòa, 2 Phêrô, Maria-Teresa 
Nguyễn Thị Điểm. 

Lễ Giỗ: 21.8 Đaminh Trần Quang Trung, Giuse Nguyễn Văn Tín,                

22.8 Giacôbê Lu-y, 24.8 Maria Hạt, Maria Thảo, 25.8 Giuse Trung, Maria 
Trương. 26.8 Vincente Phạm Văn Tòng. 28.8 Maria Trần Kim Anh, Anna 
Đình, Peter John Chriswell, 31.8 Maria. 

 
Các Linh Hồn: Cha Phaolô Nguyễn Trọng Tri, Phaolô, Maria Phạm Thị Minh, 
Giuse, Tôma và các linh hồn thân nhân. Các linh hồn ông bà tổ tiên. Các linh 
hồn thai nhi và các linh hồn.  
 
Tạ Ơn: Tạ ơn Chúa đã ban cho người em giải phẫu được bình an. Tạ ơn Chúa 
và Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày sinh nhật. Tạ ơn Chúa đã ban cho cha mẹ, 
anh chị em được bình an. Tạ ơn vì đã được chữa lành. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.  

Xin Ơn: Xin ơn sớm bình phục sau khi giải phẫu. Xin thánh hóa công ăn việc 
làm. Cầu bình an, như ý. Xin ơn Lòng Chúa xót thương. Xin ơn bình an cho gia 
đình. Xin ơn chữa lành cho người đang đau bệnh nặng. Xin cho anh chị em 
được yêu thương nhau. Xin cho gia đình bình an. Xin cho giấy tờ xong sớm.  

 
XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

 
 Agnes Thuận, 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, 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, Anna Viễn (4.2023), Augustinô 
Hoàng, Maria Hỷ, Phanxicô Sáng, Rosa Phin, Gioakim Vinh, Maria Tới (6.23), 
Gioan Baotixita Hùng, Micae Năm, Annê Phượng (7.23), Siomon Thành, 
Giuse Thông, Micae Hoàng (8.23). 

 

  
 

Vui Tết Trung Thu Cùng Các Em 
Thiếu nhi Thánh Thể 

Kính mời Quý ÔBACE bớt chút thời 
gian đến trung tâm chung chia niềm 
vui, khích lệ động viên các em trong 
ngày Tết Nhi Đồng, được tổ chức vào 

Chúa Nhật, 11/9/2022.  

Chương trình bắt đầu lúc 4.00pm.  

Bao gồm: 

 Các gian hàng trò chơi. 

 Chương trình văn nghệ.  

 Làng nướng ẩm thực truyền thống 

CHƯƠNG TRÌNH  
NGÀY TRUYỀN THỐNG 

 Thứ Bảy, 3/9: Tổng dọn vệ sinh 
(Working bees): Bắt đầu lúc 9am. 

 Thứ Sáu, 9/9: Tĩnh Tâm: 6.30pm 

 Chúa nhật, 11/9: Lễ Bổn mạng 
 Chương trình Chúa nhật: 11/9 
 10am: tập trung 
 10:30am: rước kiệu 
 11am: Thánh lễ 
 12pm: Tiệc mừng 
 4pm: Hội chợ và văn nghệ mừng 

Trung thu 

Công Tác Vệ Sinh Tại Trung Tâm 

Để chuẩn bị mừng đại lễ Thánh Tôma 
Trần Văn Thiện - Bổn mạng Cộng đoàn. 

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, khuôn viên 
chung 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 việc gia đình, cùng 
nhiệt tình tham gia, để chúng ta có được 
một khuôn viên khang trang, nhà thờ, 
phòng ốc được sạch sẽ thoáng mát, xứng 
đáng là nơi cho mọi người tới nghỉ ngơi, 
thăm viếng và thờ phượng Thiên Chúa. 

Chúa nhật ngày 28/8/2022  
Thiếu Nhi Thánh Thể  nghỉ sinh hoạt.  

Vì các anh chị Huynh trưởng  
đi tham dự khóa Bảo vệ Trẻ em. 

Chúc mừng Ban Bảo Trì.  
Ngày 24/8: Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, 
Tông đồ. Bổn Mạng Ban Bảo Trì. 
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của 
Thánh nhân, ban cho từng thành viên 
trong Ban Bảo Trì luôn được dồi dào sức 
khỏe, sự bình an và niềm vui trong khi 
phục vụ.  

Mời Gọi Quý ÔBACE 
Vào Ban Ẩm Thực Cộng Đoàn. 

 
 Cộng đoàn chúng ta là một Cộng đoàn 

khá lớn trong Cộng Đồng Công Giáo Việt 
Nam TGP Melbourne, vì vậy Cộng đoàn 
có rất nhiều công việc liên quan đến việc 
ăn uống, nên rất cần đến sự chung tay giúp 
sức của nhiều người, vì thế Ban Ẩm Thực 
kêu gọi Quý Ông Bà Anh Chị Em ghi 
danh tham gia vào Ban Ẩm Thực. Vậy 
quý vị nào sắp xếp được, xin vui lòng liên 
lạc với anh Hiền qua số điện thoại: 0430 
517 167. Xin chân thành cảm ơn  

Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Xức Dầu 
Bệnh Nhân Tháng 8 

Kính mời ông bà anh chị em tham dự 
Thánh lễ cầu nguyện và xức dầu cho 
các bệnh nhân vào lúc 7 giờ tối thứ 
Sáu ngày 2/9/2022. 

Chia tay Cha Hiếu và chào đón cha 
Danh: sẽ được diễn ra trong Thánh lễ 
lúc 10 giờ sáng Chúa nhật  18/9/2022. 


