
 

 
 

 
LIÊN HỆ KHẨN CẤP 

 
Cha T.U: G.B Đặng Nhật Trường 

Đt: 0421 134 027 
Cha T.U Phêrô Lý Trọng Danh 

Đt: 0431 030 122 
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: 0403 488 196 
Mua tượng ảnh: Lucia Nguyễn K. Trang 

Đt: 0403 184 537 

 

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. 

Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Xức Dầu 
Bệnh Nhân Tháng 10 

Kính mời ông bà anh chị em tham dự 
Thánh lễ cầu nguyện và Xức dầu cho 
bệnh nhân lúc 7pm, thứ Sáu ngày 
7/10/2022. 

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. 

D. Xức Dầu Bệnh Nhân: Trong 

Thánh lễ 7pm thứ Sáu đầu tháng 

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 đã thuê xe Bus đi 
tham dự. Quý ÔBACE đã quyết định đi 
tham dự. Tập trung tại Trung Tâm 
Thanh Mẫu La vang. Khởi hành lúc 
12.30pm về lại Trung Tâm lúc 5pm.  
 

Đổi giờ mùa hè tại Victoria 
Quý ông bà anh chị em đừng quên 
chỉnh đồng hồ lùi lại 1 tiếng vào Chủ 
nhật đầu tiên của tháng 10 nhé, đó là 
Chúa nhật 2/10/2022.  

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

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

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Suy niệm: Có một vực thẳm  

Tài sản của ba người Mỹ giàu nhất thế giới, còn lớn hơn tài sản của 48 nước kém 
phát triển. Bill Gates giàu hơn 100 triệu người Mỹ nghèo nhất. Chỉ cần 40 tỉ đô la 
của ông, Liên Hiệp Quốc đủ chi tiêu cho giáo dục cơ bản, sức khỏe, nước sạch và 
vệ sinh cho cả thế giới trong một thời gian dài. Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông 
nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn 
cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn. Có 800 
triệu Ladarô đang đói nghèo cùng cực.  

Hơn một tỉ Ladarô bệnh tật không được chăm sóc. Vẫn có bao người chết đói mỗi 
ngày, vì không được hưởng gì từ các bàn tiệc rơi xuống. Ông nhà giàu trong dụ 
ngôn có thấy, có biết Ladarô, nhưng thấy mà như không thấy có Ladarô trên 
đời. Tiện nghi vật chất đã thành bức tường kín. Ông sống an toàn mãn nguyện 
trong khoảng không gian riêng. Chính ông đã tạo ra một vực thẳm ngăn 
cách. Không cần Chúa, cũng chẳng cần biết đến anh em. Có thể nói vực thẳm đó 
lớn dần và kéo dài mãi đến đời sau. Hỏa ngục là sự tự cô lập mình không thể đảo 
ngược được. Chẳng ai có thể cho tôi một giọt nước. Vực thẳm ngăn cách con 
người ở đời sau là do chính con người đã tạo ra từ đời này. Ông nhà giàu bị phạt, 
không phải vì ông đã bóc lột ai, nhưng vì ông không bị sốc chút nào trước sự 
chênh lệch ghê gớm giữa ông và Ladarô. Từ sốc mới nẩy sinh thức tỉnh, và dẫn 
đến hoán cải.  

Nhiều nước giàu vẫn trợ giúp các nước nghèo, nhưng không muốn loại bỏ sự bất 
bình đẳng. Các nước nghèo vẫn bị bóc lột về tài nguyên, nhân công, và bị nô lệ 
cho những món nợ không sao trả hết. Ông nhà giàu bị phạt không phải vì ông đã 
nhận nhiều, nhưng vì ông đã không san sẻ những gì mình nhận. Giàu không phải 
là một tội, của cải tự nó không xấu.  

Có bao người giàu tốt như Dakêu, Nicôđêmô, Giuse Arimathia. Nhưng giàu sang 
có thể dẫn đến cám dỗ nguy hiểm: Tích trữ, tham lam, hà tiện, khép kín, tự mãn, 
hưởng thụ, bị ám ảnh bởi đồng tiền, bị mê hoặc bởi lợi nhuận. Chúng ta có thể 
nghèo của cải, nhưng giàu có về các mặt khác: giàu kiến thức chuyên môn, giàu 
thế lực ảnh hưởng, giàu sức khỏe, giàu tình bạn tình yêu, giàu niềm vui, ơn 
Chúa. Hãy tập nhìn xuống để thấy bao người dưới mình. Chia sẻ là lấp vực thẳm, 
nâng người khác lên bằng mình. Ước gì chúng ta để cho Lời Chúa hoán cải, để 
thấy trách nhiệm của mình trước những Ladarô nằm ngay nơi cửa, trong khu 
xóm... Chỉ cần bớt chút dư thừa, xa xỉ của chúng ta cũng đủ làm nhiều người no nê 
hạnh phúc.  

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời: Anna Nam, Maria Chung, 

Lễ Giỗ: 24.9 Maria Teresa Phượng, Phêrô Huỳnh, 25.9 Gioan B. Tỵ, Maria 
Nhật, Louis Sơn Tuyền, Phanxicô Khôi, Maria Liễu, Đaminh Mạch, Phanxicô 

Cần, 26.9 Giuse Nhựt, 28.9 Maria Mảnh, 4.10 Phaolô Chánh,  Phaolô Minh. 

Các Linh Hồn: Catarina, Giuse, 2 Phêrô, Maria, Teresa Semifer Ngô, 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 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 mẹ tròn con vuông. 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 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, 
Rôcô Nhâm, (9.23), Phaolô Minh (10.23).  

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN  

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Cảm Ơn 
Xứ đoàn Thánh Tôma Thiện vừa có 
những ngày cắm trại tuyệt vời. Mọi trại 
sinh được bình an, có thật nhiều niềm 
vui, những kỷ niệm đẹp và học hỏi thêm 
nhiều điều mới lạ tốt lành. Ban huynh 
trưởng TNTT Xứ đoàn Thánh Tôma 
Thiện chân thành cảm ơn ban Thường 
Vụ luôn quan tâm và nâng đỡ chúng 
con. Cảm ơn quý phụ huynh các trại 
sinh đã tạo điều kiện cho các em tham 
dự trại xứ đoàn-2022. Chúng con đặc 
biệt cảm ơn ban phụ huynh TNTT. Các 
cô chú đã hy sinh thời gian, công sức rất 
nhiều cho những những ngày cắm trại 
của thiếu nhi. Ban phụ huynh TNTT là 
thành phần không thể thiếu trong mọi 
sinh hoạt của Thiếu nhi xứ đoàn chúng 
con. Một lần nữa chúng con chân thành 
cảm ơn tất cả quý vị. Và nguyện xin 
Chúa ban thật nhiều ơn lành trên quý vị. 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 
This story has two characters, and only 
one of the characters has a name. Usual-
ly, the main character of a story – the 
important one – is the one named, since 
being known by a name signifies status. 
But in this story, it is the poor man who 
has a name – Lazarus. The rich man re-
mains nameless. 
If the story ended when these two people 
died, what would you think of the status 
of Lazarus and the status of the rich 
man? Who would have seemed the more 
significant character? Why? 
In the afterlife the rich man knows Laza-
rus by name. Do you think this means he 
might have known Lazarus by name 
while he was alive? If so, what kind of 
relationship do you think they had? 
The rich man allowed Lazarus to remain 
by his gate. Would you feel comfortable 
with a homeless, diseased man living in 
your backyard? Was the rich man more 
or less tolerant and compassionate than 
you might be? How does that affect 
you? 
We are a very wasteful society. Some 
have estimated that 50 percent or more 
of the food at restaurants is thrown out. 
Lots of hungry, homeless people could 
be fed with that amount of table scraps. 
Do you ever waste food? Are you more 
likely to throw food out if you are alone 
or if you are with your friends? What 
difference does it make, either way? 
Are there any opportunities for you to 
serve the needs of the hungry, such as in 
a food pantry or soup kitchen? What 
does your own church do for the poor 
and hungry? Would you like to become 
involved in some way?  
Why or why not?   
   (Liturgy Help) 
 

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

 
 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
Ủng hộ Trung Tâm ………. 
Book NT-PC ……… 
 

$5,214.0 
$1,416.0 

$200.0 
$2,500.0 

 

Chúc mừng Bổn Mạng  
Ca đoàn Têrêsa  

Ngày 01/10: Lễ Thánh Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu, vị Thánh mà Ca đoàn 
Têrêsa  nhận làm Bổn Mạng. Qua lời 
chuyển cầu của Thánh Nữ, nguyện xin 
Chúa ban cho từng thành viên trong Ca 
đoàn Têrêsa biết noi gương Thánh 
Bổn mạng, luôn biết dùng lời ca tiếng 
hát của mình để phụng sự Chúa và 
phục vụ Cộng Đoàn trong  khiêm 
nhường, đơn sơ nhỏ bé.  


