
 

 
 

 
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 

 

Hội Ngộ Xóm Giáo 
Kính mời tất cả các thành viên trong các 
xóm giáo, cũng như toàn thể Quý ông bà 
anh chị em ngoài xóm giáo sắp xếp thời 
gian đến tham dự buổi Hội Ngộ Xóm Giáo. 
Được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu 
La Vang.  

Chương trình  

 Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 
 Bắt đầu lúc 2pm 
 Giảng thuyết: Cha Phêrô Hoàng Kim 

Huy, SDB 
 Thánh lễ: 3:20pm  

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 

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 
 

CĐCGVN Melbourne sẽ mở khóa giáo lý 
hôn nhân hai ngày thứ Bảy 15/10 và 
22/10/2022, bắt đầu từ 9:30am đến 
5:30pm. Tại Trung Tâm Vinh-sơn Liêm, 
(95 Mt Alexander Rd, Flemington Vic 
3031). Vậy ai có nhu cầu tham dự, xin vui 
lòng liên hệ chị Maria Hồ Thị Thanh qua 
số điện thoại: 0403 419 798.   

Ghi Danh Vào Ban Lễ Sinh 
Thông báo nhận đơn ghi danh vào Ban Lễ 
Sinh từ Chúa Nhật ngày 9/10/2022 
đến  Chúa Nhật ngày 30/10/2022. 
Ngày training: thứ Bẩy, ngày 19/11/2022, 
lúc 4:30 pm - 6:00 pm. 
Tại nhà thờ TTTM Lavang.  
Xin Quý  Phụ huynh khuyến khích và tạo 
điều kiện cho con em mình tham gia vào 
công việc tốt đẹp này. 

 
 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  
 

Đợt I:……………… 
Đợt II:………………… 
An vị ………………… 
Book đám cưới ……… 
Ẩm thực……………… 

$6,228.0 
$1,294.0 
$2,000.0 

$500.0 
$1,570.0 

 

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

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

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Suy niệm: Không nản chí  

 Ngày 14-10-2010 là ngày vui đối với người dân Chilê. Ba mươi ba người thợ 
mỏ bị sụp hầm sâu gần 700 m, được giải cứu. Mười bảy ngày đầu họ sống trong bóng 
tối, cạn kiệt lương thực. Họ còn phải sống gần hai tháng nữa mới được cứu lên khỏi 
mặt đất.  “Tôi ở giữa Thiên Chúa và quỷ sứ. Tôi bị giằng co giữa hai bên. Tôi nắm 
chặt lấy bàn tay Chúa, và Chúa đã cứu tôi.” Đó là câu nói của anh Mario Sepul-
veda, người thợ mỏ thứ hai được đưa lên khỏi “địa ngục”. Khi còn ở dưới hầm, Jimmy 
Sanchez, anh thợ trẻ nhất nhóm đã viết lên: “Ở đây chúng tôi có 34 người, vì Chúa 
chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi.” Dù người ta nhắc đến khoa học như chìa khóa cho 
thành công, nhưng chính việc cầu nguyện đã cho họ sức mạnh để đứng vững. 
  
“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Đó là điều Đức Giêsu nhắn nhủ chúng 
ta qua dụ ngôn bà góa quấy rầy. Bà là người không còn chỗ dựa vững chãi của người 
chồng. Bà lại còn là nạn nhân đáng thương của một sự bất công chèn ép. Nhất quyết 
không để mình bị bóc lột, bà đã nhiều lần đến gặp quan tòa để xin ông minh xét cho 
(c. 3). Tiếc thay ông này lại là một vị quan tòa bất chính (c. 6), nên vụ kiện bị ngâm 
trong một thời gian khá lâu. Nhưng bà không hề nản chí, và cuối cùng bà đã 
thắng. Ông quan tòa đã phải đem ra xử vụ kiện, chỉ vì bị bà quấy rầy liên tục. Đức 
Giêsu đã táo bạo khi kể dụ ngôn trên. Ngài dám so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa 
bất chính. Dĩ nhiên, Thiên Chúa thì tốt lành và chăm lo cho con người,  
ngược hẳn với ông quan tòa chẳng coi ai ra gì (c. 2). Nhưng cả hai lại có một nét 
chung. Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm về một Thiên Chúa như hững hờ, như 
không muốn đáp lại tiếng kêu của những người chịu bất công áp bức.  
 
Có biết bao tiếng kêu như thế vang vọng từ khắp địa cầu. Có biết bao người chịu bách 
hại mà không thể lên tiếng. “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho” (c. 3). Đó 
vẫn là lời kêu nài muôn thuở của những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta ngỡ ngàng 
khi thấy Thiên Chúa không lên tiếng bênh vực, không hành động gì để giải cứu, giải 
oan. Đức Giêsu mong chúng ta đừng thất vọng trước sự bất công trên thế giới, đừng 
nản lòng khi lời cầu nguyện của chúng ta có vẻ rơi vào quên lãng.  
 
Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì Thiên Chúa tốt hơn ông quan tòa nhiều. Nếu quan tòa cuối 
cùng còn xử kiện cho bà góa chỉ vì tránh bị quấy rầy, thì huống hồ là Thiên Chúa, 
Đấng sẽ làm rõ trắng đen vì lòng cảm thương. Lẽ nào Người bắt những kẻ Người 
tuyển chọn, những kẻ ngày đêm kêu cứu với Người phải chờ đợi mãi? (c. 7).  
 
Lòng tin của chúng ta vẫn bị thách đố ngày nào còn bất công trên thế giới. Chỉ mong 
ta vẫn giữ được lòng tin như người thợ mỏ ở trong hầm tối.  
 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời: Maria Dung, Giuse Tâm,  

Lễ Giỗ: 9.10 Vincente Riệu, 12.10 Anê Mai, 15.10 Dương Thị An, Maria 
Mừng, Giuse Khánh, Maria, Anne, Clarcke, 16.10 Giuse Vững, Catarina Thoa, 

Vincent Bảo, Maria Thu, 21&23.10 Maria Gấm, Phêrô Lét, 22.10 Maria Anna 
Tịnh. 

Các Linh Hồn: Maria Dung và các đẩng linh hồn, 1 linh hồn Maria và 
Đôminicô, Đaminh Đính, Maria Hoa, Phanxicô Hữu, Phanxicô Xavie, Giuse 
Chính, Chú dì yên, Em Đại, Cha Phêrô Tuyên, Maria Têrêsa Điểm, Các linh 
hồn ông bà tổ tiên nội ngoại. Các linh hồn thai nhi, linh hồn các trẻ mồ côi và 
các linh hồn.  
 
Tạ Ơn: Tạ ơn Chúa, kỷ niệm hôn phối, Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Phanxicô Xaviê 

Trương Bửu Diệp và Mẹ Hằng Cứu Giúp. 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 và 
Thánh cả Giuse. 

Xin Ơn: Xin bớt dịch bệnh. Xin mau sớm có visa. Xin có được ông việc tốt. 

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 cho ca mổ được bình an, thành công. 
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 
 

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, Mi-
cae 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), Augustino-Maria, Phêrô Đức, Anna Quang, Thanh Tú.  

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 

Chương Trình Cầu Nguyện  
Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời-02/11 

 Gửi hình ảnh: Để tưởng nhớ đến những 
người đã qua đời, Ban truyền thông sẽ 
bỏ lên Facebook và trang mạng 
TTTMLV những hình ảnh của những 
người đã qua đời. Vậy những gia đình 
nào muốn, xin vui lòng gửi hình ảnh 
người thân đã qua đời của mình cho ban 
truyền thông, hạn chót ngày 30/10 

 Cách gởi: Gởi trực tiếp 
 Gởi qua email: ttlavang225@gmail.com  
 Thánh lễ:  
 Ngoài trời, lúc 7pm thứ Tư, 2/11 
 Sau Thánh lễ sẽ có đốt nến để tưởng 

nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã 
qua đời. 

 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Mười  
 

TTTMLV sẽ có Thánh tẩy trẻ em 
vào lúc 2:30pm Chúa nhật, 
30/10/2022. Vậy, gia đình nào muốn 
cho con mình chịu phép Thánh tẩy, 
xin nộp đơn Thánh tẩy trước ngày 
24/10. Kính mời Cha mẹ và người 
đỡ đầu của bé sắp được Thánh tẩy 
tham dự buổi họp vào lúc 8pm thứ 
Năm, 27/10/2022, tại Hội trường 
Thánh Anphongsô. 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do 
Cộng đồng Công Giáo VN TGP 
Melbourne tổ chức vào Chúa Nhật 
13/11/2022, tại Nhà Thờ Chính Toà 
St Patrick’s - với sự Chủ tế của Đức 
cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long.  
Chương trình như sau:  
 
 2.00pm: Rước Kiệu 
 3.00pm:Thánh Lễ ngày Chúa Nhật  
 
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 tại Trung tâm lúc 
12.30pm. Về lại Trung Tâm lúc 
5pm.  
 
Kính mời Quý ÔBACE sắp xếp 
tham dự. Vé xe Bus sẽ được phân 
phối sau các Thánh Lễ cuối tuần. 
 
Sự hiện diện của ÔBACE là niềm 
khích lệ nói lên tình hiệp nhất và 
động viên lớn lao cho Ban đại diện 
trên con đường phục vụ Cộng đồng.  

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

Think of any successful scientist, any suc-
cessful musician, any successful writer. 
None of these people became successful 
overnight. It usually takes a lot of time and a 
lot of mistakes – a lot of close attempts – 
before success comes. That’s true in any area 
of life. If you learn from every mistake you 
make, then nothing you do can ever be seen 
as a failure. Every mistake can become a 
valuable lesson and an important step on the 
way to where you want to go. What is a mis-
take you made that actually taught you some-
thing important? Do you give up easily? Do 
you think you are a ‘quitter’? Why or why 
not? Are you too persistent? Are you too 
tenacious? Do you sometimes need help to 
realise when it’s time to ‘let it go and get on 
with your life’? Why do you think so? When 
has persistence paid off for you? Jesus advis-
es us to be persistent in prayer. Prayer is our 
communication with God, our relationship 
with the Divine. Like any friendship, a pray-
er relationship takes time, effort and energy. 
How do you keep your friendships with oth-
ers fresh and fulfilling? How do you keep 
your friendship with God fresh and ful-
filling? Do you use the same techniques for 
both friendships? Why or why not?  
 (Liturgy Help) 

mailto:ttlavang225@gmail.com

