
 

 
 

 
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:…………………….. 
 

$6,320.0 
$1,665.0 

 

  

 
 

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. 

Ngày 16, 17 và 18/9 
Thiếu nhi Thánh Thể đi cắm trại 

 
Sau những ngày trại, hy vọng các em 
gặt hái được nhiều niềm vui hữu ích 
trong những ngày cắm trại vừa qua.  
 
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: Hành Hương Kính Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp. 
 7pm: Thánh lễ phụng vụ ngày 

Chúa nhật. 
 Chúa Nhật: 10am, 12:30pm và 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 về lại Trung 
Tâm lúc 5pm.  
Kính mời Quý ÔBACE sắp xếp tham 
dự. Vé xe Bus sẽ được phân phối vào 
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 XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Khôn Khéo  

Cuộc đời này tươi hơn nhờ có người say mê nó. Các vận động viên chịu khổ 
luyện để phá một kỷ lục. Các nhà khoa học tận tụy để tìm ra một phát minh. 
Các văn nghệ sĩ nhọc nhằn cưu mang một tác phẩm. Các nhà kinh doanh bù 
đầu với chuyện nắm bắt thị trường. Phía sau một tấm huy chương, một bằng 
khen, một giải thưởng, có bao là mồ hôi nước mắt. Say mê cuộc đời này chẳng 
có gì đáng trách. Người Kitô hữu cũng sống hết lòng với cuộc đời này, nhưng 
họ không say mê như thể chỉ có nó. Ðúng ra họ say mê đời này vì họ say mê 
đời sau. Ðời này chỉ là con đường dẫn đến mục đích tối hậu. Sau khi kể xong 
dụ ngôn về người quản gia khôn khéo, Ðức Giêsu phàn nàn vì chúng ta, những 
con cái ánh sáng, lại không khôn bằng những người chỉ biết có đời này. Người 
quản gia khôn vì ông dám đối diện với thực tế, đó là chuyện ông bị chủ cho 
thôi việc. Ông khôn vì ông biết giới hạn của mình: Không đủ sức cuốc đất, 
không đủ mặt dầy mặt dạn để đi ăn xin. Ông khôn vì ông biết xoay sở, tìm ra 
phương án tốt nhất, biết tận dụng quyền hành còn lại của mình để đem đến cho 
tương lai bấp bênh một bảo đảm. Ðức Giêsu không dạy ta bất lương như người 
quản gia. Ngài dạy ta biết khôn khéo như ông khi gầy dựng cho đời mình 
tương lai vĩnh cửu. Có vẻ đời sau thì xa xôi, không có sức thu hút, không làm 
chúng ta say mê và dám đánh đổi tất cả. Chúng ta thừa sôi nổi để xây dựng 
tương lai đời này, nhưng lại thiếu táo bạo để xây đắp tương lai đời sau. Chúng 
ta biết xoay sở để việc làm ăn khỏi thua lỗ, nhưng chúng ta lại thiếu cương 
nghị và dứt khoát để đầu tư mọi sự mình có cho Nước Trời. Cái giằng co của 
đời sống Kitô hữu nằm ở chỗ vừa say mê cuộc đời này, vừa say mê vĩnh cửu. 
Họ say mê cuộc đời này không thua bất kỳ ai, bởi vì giữa cái mau qua, họ gặp 
được vĩnh cửu. Kitô hữu làm việc, vui chơi như mọi người, nhưng vẫn có cái 
gì rất khác nơi họ. Không phải vì họ dành cho Chúa một thời gian ít ỏi để đọc 
kinh, cầu nguyện, dự lễ… nhưng vì họ đã để Chúa đi vào toàn bộ đời mình. 
Chúng ta cần giữ một sự thăng bằng trong cuộc sống. Sự thăng bằng này lại 
nằm ở chỗ chúng ta nghiêng về phía Chúa và để Ngài làm chủ đời mình. Tiền 
bạc, của cải không phải là điểm tựa, dù ta rất cần tiền và phải kiếm tiền để 
sống. Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của, không thể 
phụng sự hai chủ như nhau, trong cùng một lúc. Tôi tự hỏi những chủ nào đang 
thống lĩnh đời tôi. Ước gì tôi được tự do nhờ biết làm tôi cho Thiên Chúa.  
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời: Giuse Đức, Maria Anna Nam,  

Lễ Giỗ: Maria Phúc, 18.9 Vincente Chung, Maria Đượm, An-rê Thâm, Anê 
Mai, Giuse Mạnh, 26.9 Giuse Nhựt, 28.9 Maria Mảnh, 4.10 Phaolô Chánh,  

Phaolô Minh. 

Các Linh Hồn: Anna, Maria Têrêsa Điểm. 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 cho một người mẹ 95 tuổi bình an. 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, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Mary  

MacKillop.   

Xin Ơn: Xin cho ba mẹ đi đường được 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 cầu cho phỏng vấn được thành công. Xin cho mẹ 
tròn con vuông. Xin ơn đi xa được bình an. Xin cho giấy tờ được thuận lợi, 
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), 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), Simon Thành, Giuse 
Thông, Micae Hoàng (8.23), linh hồn người hiến tạng (8.23), Maria Phương 
(9.23), Phaolô Minh (10.23).  

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. 

 Đêm Trung Thu 

Thiếu Thánh Thể Cảm ơn  

 Đêm Trung Thu thành công đã mang 
lại nhiều niềm vui cho các em và sự 
phong phú cho Cộng Đoàn tại trung 
tâm Thánh Mẫu LaVang vừa qua, là 
do nhiều bàn tay chung sức, cộng tác 
ủng hộ và khích lệ cách này cách 
khác. Chúng con chân thành cảm ơn 
đến: 

 Ban Thường Vụ và các Ban ngành đã 
tạo mọi điều kiện và giúp đỡ. 

 Ban phụ huynh thiếu nhi Thánh Thể 
đã phụ trách khâu làng nướng. 

 Phụ huynh các em đưa đón con em 
mình đi tập văn nghệ. 

 Cảm ơn các ân nhân-ủng hộ 

 Cảm ơn cộng đoàn ủng hộ 

 Cảm ơn Ban chấp hành Liên Đoàn, 
các xứ đoàn Anne Thành, Phêrô Hiếu, 
Bênađô Duệ, Gioan Hoan đã chung 
tay cộng tác. 

 Cảm ơn các em Thiếu Nhi đã tham gia 
chương trình văn nghệ. 

 Đặc biệt cảm ơn các huynh trưởng 
cùng đứng ra tổ chức. 

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 Giuse Nguyễn Hiếu 

Chân thành cảm ơn cha Giuse đã đồng 
hành với Cộng Đoàn trong một thời 
gian không dài cũng không quá ngắn. 
Trong sứ mạng mới qua nhà Dòng giao 
phó, nơi đâu cũng phụng sự Chúa và 
phục vụ Chúa qua mọi người. Cầu chúc 
cha luôn an vui, mạnh khỏe, để cha luôn 
cảm thấy “ách Chúa êm ái, gánh Chúa 
nhẹ nhàng”.  

 

Chào Đón Cha Phêrô Lý Trọng Danh 

Trong sứ mạng nhà Dòng trao phó. 
Chúng ta hân hoan chào đón Cha Phêrô 
đến với Cộng Đoàn. Cầu chúc cha có đủ 
sức để gánh vác và sẻ chia công việc 
với cha tuyển úy J.B; nơi Cộng Đoàn 
khá bận rộn của chúng con. 

Trường Việt Ngữ La vang và TNTT  
sẽ nghỉ học vào Chúa nhật ngày 18/9 
và 25/9. Và sẽ sinh hoạt trở lại vào 
Chúa Nhật,  2/10.  

Cảm ơn-Ngày Lễ Truyền Thống 

 Các ban ngành đoàn thể 

 Quý ân nhân ủng hộ 

 Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ  

 Qúy ông bà anh chị em tham dự. 

 Đại diện các cộng đoàn và BĐH 
cộng đồng CGVNTGP Melbourne. 


