
 

 
 

 
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:……………………... 
 

$5,674.0 
$1,454.0 
$8,000.0 

 

  

 
 

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. 

Thiếu nhi Thánh Thể đi cắm trại 
 

Ngày 16,17 và 18/9. Các em Thiếu nhi 
Thánh Thể sẽ đi camp: Cầu chúc các em 
đi bình an và gặt hái được nhiều niềm vui 
hữu ích trong những ngày cắm trại.  
 
Vì các em đi cắm trại. Cho nên, Chúa 
nhật 18/9 sẽ không có Thánh lễ lúc 12:30 

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. 

Lễ Sắc Tộc  

Lễ Sắc tộc do Tổng Giáo Phận Mel-
bourne tổ chức vào Chúa Nhật 
25/9/2022 tại Nhà Thờ Chính Toà St 
Patrick. Chương trình bắt đầu lúc 
2.00pm. 
Cộng Đoàn chúng ta sẽ tổ chức thuê xe 
Bus đi tham dự. Giá vé: $20 / người. 
Tập trung tại Trung Tâm TM La vang. 
Khởi hành lúc 12.30pm.  
Kính mời Quý ÔBACE sắp xếp tham 
dự. Vé xe Bus sẽ được phân phối sau 
các Thánh Lễ cuối tuần. 

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

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

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Tâm tình ngày truyền thống 

Kính thưa Quý Ông bà và anh chị em,  
Cứ vào dịp tháng chín hằng năm, bầu khí sinh hoạt cộng đoàn thật nhộn nhịp, phấn khởi, mọi 
người cùng nô nức hướng về ngày lễ Thánh Tử đạo Tôma Trần Văn Thiện-Bổn mạng Cộng 
đoàn. Ngày lễ này đươc biết đến với cái tên “Ngày Truyền Thống”. Cái tên nghe thật thân 
thương, gần gũi cộng đoàn và hàm chứa nhiều ý nghĩa trong những kỷ niệm thăng trầm trải dài 
suốt hành trình phát triển của Cộng đoàn.  Vậy nhân dịp lễ “Ngày Truyền Thống”, con xin 
được gửi đến Quý ông bà anh chị em những tâm tình và lời nguyện chúc. 
Trước tiên, con xin chúc mừng lễ đến mọi thành viên trong gia đình Cộng đoàn Thánh Tôma 
Thiện. Để niềm vui được trở nên trọn vẹn và lâu bền, chúng ta hãy mừng vui trong Chúa và 
cùng với Chúa, với Thánh Mẫu La vang và Thánh Tôma Thiện đang được mừng vui trong bàn 
tiệc Nước Trời với Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô nói: “Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi 
hoàn cảnh” (Tx 5, 18), vì “Tất cả là hồng ân”. Chúng ta mừng vì biết bao hồng ân mà Thiên 
Chúa và Thánh Mẫu La vang đã ban trên Cộng đoàn. Chúng ta có được một ngôi thánh đường 
khang trang, rộng rãi để bà con giáo dân tới cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, hầu tìm được sự bình an 
đích thực. Chúng ta có hạ tầng cơ sở gọi là tạm đủ cho những nhu cầu sinh hoạt của cộng đoàn. 
Chúng ta có các ban ngành đoàn thể, xóm giáo đang hoạt động rất tích cực. Chúng ta có cả một 
Cộng đoàn lớn, trong đó có rất nhiều con người tốt lành, nhiệt huyết và đạo đức, trong đó có 
những vị nay đã được Chúa gọi về. Chúng ta cũng không quên tạ ơn Chúa vì những tình cảm 
và sự ủng hộ của anh chị em thuộc các cộng đoàn khác, cũng như của Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne. 
Lý do kế đến chúng ta mừng lễ hôm nay, là để cùng nhắc nhở nhau noi gương tử đạo của 
Thánh Tôma Trần Văn Thiện, vị Thánh mà chúng ta nhận làm Bổn mạng. Trong gương tử đạo 
của Thánh nhân có hai điều mà chúng ta cần noi theo: Tận hiến và Vâng lời.  
Tận hiến: Thánh nhân từ lúc còn là một cậu bé đã muốn tận hiến đời mình cho Thiên  Chúa. 
Cụ thể, ngài đã vào chủng viện, trở thành chủng sinh hầu mong một ngày nào đó sẽ trở thành 
linh mục của Chúa. Ngài muốn dâng hiến tuổi thanh xuân-tuổi đẹp nhất của cuộc đời cho 
Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Tương tự thế, trong cộng đoàn, có rất 
nhiều anh chị em, trong đó có Thiếu Nhi Thánh Thể, là những người trẻ đã và đang miệt mài 
phục vụ, trong xã hội, trong gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên trong cuộc sống, đôi khi 
chúng ta có muôn vàn lý do để từ chối hoặc trì hoãn  trước lời mời gọi của Thiên Chúa cho 
những hy sinh, bác ái phục vụ, ngay cả việc đi tham dự Thánh lễ. Những lý do của ta có thật sự 
chính đáng, hay vì tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa chưa đủ lớn như cậu Tôma Thiện 
ngày nào? 
Vâng lời: Ý nguyện trở thành linh mục của Chúa là một ước nguyện thánh thiện tốt lành. 
Nhưng ngài đã chấp nhận dẹp bỏ ý riêng của mình để trở thành Thánh Tử đạo của Chúa. Khi 
đối diện với cái chết, chắc hẳn ngài cũng sợ hãi như bao người, tuy nhiên, điều sợ hãi không 
lớn bằng tình yêu lòng nhiệt huyết trẻ dành cho Thiên Chúa. Ngài không chỉ dám hy sinh thân 
xác của mình, mà dám hy sinh cả cái tôi cùng ý riêng của mình, thay vào đó để cho ý của 
Thiên Chúa được thể hiện. Có lẽ Thánh Tôma Trần Văn Thiện đã bước vào hành trình tử đạo 
từ khi còn bé ngang qua đời sống tận hiến của ngài, không phải cần phải chờ tới lúc máu đổ 
đầu rơi nơi pháp trường. Chúng ta cũng được mời gọi vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. 
Nghĩa là chúng ta được mời gọi bước lên con đường vinh quang tử đạo ngay trong đời sống 
hằng ngày của chúng ta, ngang qua sự hy sinh phục vụ, ngang qua đời sống khiêm nhường và 
vâng theo thánh ý Chúa. 



Mới Qua Đời: Giuse Đức, Rôcô, Catarina Nhặt, Teresa Dung,   

Lễ Giỗ: 4.9 Phêrô Lịch, Anna Lẹ, Anna Tài, 6.9 Maria Teresa, 7.9 Catharina, 9.9 An-
na Tiên, 10.9 Giuse Đức, Andre, Phanxicô Xavie Chỉnh, 11.9 Maria Phúc, Phêrô Cẩn, 
Gioan Tuấn, 12.9 Phanxicô Xavie Thành, Phêrô Huỳnh Xãi, 13.9 Giuse Hứa, 14.9 
Anna Nhi, Giuse Phong, 18.9 Vincente Chung, 28.9 Maria Mảnh, 4.10 Phaolô Chánh,  
Phaolô Minh. 

Các Linh Hồn: Maria Têrêsa Điểm, Giuse Chính, Giuse Bào, Phêrô Thành, Maria 
Tâm, Antôn, Anna, Gioan Baotixita và các linh hồn. Các linh hồn ông bà tổ tiên. Các 
linh hồn thai nhi, linh hồn các trẻ mồ côi 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 cho ba mẹ đi đường được bình an. Xin cho con trai khỏe mạnh bình an. 
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 giấy tờ được thuận lợi, bình an. Xin cầu cho 
phỏng vấn được thành công. Xin cho mẹ tròn con vuông. Xin ơn đi xa được bình an. 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 
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), Vin-
cent 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), Simon Thành, Giuse Thông, Micae Hoàng (8.23), linh hồn người hiến tạng 
(8.23), Maria Phương (9.23), Phaolô Minh (10.23).  

Trong cuộc sống hiện tại, đặc biệt tại Cộng đoàn, chúng ta rất cần những chứng tá đức tin 
như thế. Tin thờ Thiên Chúa với một tình yêu to lớn, đến với nhau với nhau với lòng mến 
chân thành, quảng đại và phục vụ với bầu nhiệt huyết sôi sục nhưng đầy khiêm nhu. Nếu 
được như thế, Thiên Chúa sẽ rất vui và chúc lành cho chúng ta. Cộng đoàn sẽ ngày một 
phát triển, sẽ hiệp nhất, đoàn kết yêu thương nhau hơn. Cộng đoàn sẽ trở thành một Cộng 
đoàn của những chứng nhân tử đạo thời đại mới. Hy vọng rằng những sinh hoạt tại Cộng 
đoàn chúng ta và đời sống hàng ngày của mỗi người trở thành “dấu chấm hỏi” tích cực cho 
anh chị em ngoài Kitô giáo. 
Một lần nữa, con xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng đến toàn thể ông bà anh chị em. Nguyện 
xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Mẫu La vang và Thánh Tử đạo Tôma Trần 
Văn Thiện chúc lành trên cộng đoàn, từng gia đình, và từng người trên chúng ta hôm nay 
và mãi mãi.  

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 

  
 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Chín  
TTTMLV sẽ có Thánh tẩy trẻ em 
vào lúc 2:30pm Chúa nhật, 
25/9/2022. Vậy, gia đình nào muốn 
cho con mình chịu phép Thánh tẩy, 
xin nộp đơn Thánh tẩy trước ngày 
20/9. Kính mời Cha mẹ và người đỡ 
đầu của bé sắp được Thánh tẩy tham 
dự buổi họp vào lúc 8pm thứ Năm, 
23/9/2022, tại Hội trường Thánh 
Anphonsô. 

CHƯƠNG TRÌNH  
NGÀY TRUYỀN THỐNG 

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 

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: Hơn 10 gian 
hàng trò chơi truyền thống dân gian 

 Chương trình văn nghệ hấp dẫn thú 
vị do các em Thiêu nhi và Orchestra 
nhí biểu diễn. 

 Làng nướng ẩm thực truyền thống 
do hội phụ huynh TNTT và các đoàn 
sinh TNTT phục vụ. 

Vài Lưu Ý Liên Quan Đến Việc Đi 
Tham Dự Thánh  Lễ Ngày Truyền 

Thống: 

 Đi xe chung để có đủ chỗ đậu xe 

 Tuyệt đối theo sự hướng dẫn của Ban 
trật tự.  

Phong trào Cursillo thông báo 
Ngày 21/9 lễ Thánh Tôma Thiện, vị 
Thánh mà liên nhóm Tôma Thiện đã 
chọn ngài làm Bổn mạng. Kính mời 
Quý anh chị  Cursillistas đến Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang tham dự 
Thánh Lễ mừng quan thầy Liên 
Nhóm vào lúc 7giờ 30 tối thứ Ba, 
ngày 20/9 và đại hội Ultreya sau 
Thánh Lễ. Ước mong quý anh chị 
Cursilistas sắp xếp thời gian đến 
tham dự. 

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. 
Kính mời Quý ÔBACE tham dự. 

Khóa Căn Bản  

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

Cha Martin 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 Sáu 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: 0411 245 426 

Anh Triển:  Mobile: 0403 022 627 


