
 

 
 

 
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 

Lễ Giỗ Cha Cố  
Bartôlêmêô Huỳnh San 

 
Trong tâm tình cảm tạ tri ân và tưởng 
nhớ nhân dịp lễ giỗ 3 năm cha Cố 
Bartôlômêô Huỳnh San (2019 – 2022). 
Chúng con trân trọng kính mời quý 
ÔBACE đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu 
nguyện cho linh hồn cha Cố, được tổ 
chức vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 
năm 2022 vào lúc 3 giờ chiều, tại Trung 
Tâm Thánh Mẫu La Vang.  
Sau Thánh Lễ, chúng con kính mời quý 
ÔBACE cùng tham dự buổi tiệc trà 
thân mật, hàn huyên, hồi tưởng về 
những kỷ niệm của cha Cố lúc sinh 
tiền. 

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.   

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

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

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Suy niệm: Chín người kia đâu? 

 

 Mười người phong đón gặp Ðức Giêsu. Họ chỉ dám đứng xa, nài xin 
Ngài thương xót. Ðức Giêsu không chữa cho họ ngay, Ngài muốn thử thách 
lòng tin của họ. Ngài bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế như thể họ đã được 
khỏi bệnh rồi. Mười người phong đã vâng phục lên đường, và chính trên 
đường đi, tất cả được khỏi bệnh. Niềm vui bất ngờ ùa vào lòng mọi người. Cả 
nhóm tiếp tục cuộc hành trình, trừ một người phong ở vùng Samari. Lòng biết 
ơn đối với Ðức Giêsu khiến anh quay lại, sấp mình dưới chân Ngài mà tạ ơn.  
 
 Chín người kia đâu? Ðức Giêsu ngạc nhiên đặt câu hỏi. Chắc họ đã đi 
trình diện các tư tế như lời Ðức Giêsu, nhưng họ quên Ðấng mới ban ơn cho 
họ. Họ vui mừng ngừng lại ở quà tặng, nhưng không vươn tới người tặng 
quà. Họ đã có lòng tin nên được khỏi bệnh, nhưng họ lại thiếu lòng biết ơn cần 
thiết. Lòng biết ơn khiến lòng tin trở nên sâu xa hơn, vì là gặp lại chính Ðấng 
đã ban tặng.  
 
 Chín người kia đâu? Ðức Giêsu không làm phép lạ để được biết ơn. Ngài 
mong những người kia trở lại để gặp họ, và trao cho họ chính con người 
Ngài. Ðiều này còn quý hơn cả ơn được khỏi bệnh. Ơn lành bệnh chỉ là nhịp 
cầu để ta gặp gỡ Ðấng ban ơn, và lớn lên trong niềm tin cậy mến.  
 
 Chín người kia đâu? Có khi tôi thường thuộc về nhóm chín người. Tôi 
quá quen với những ơn Chúa ban, đến độ thấy đó là chuyện bình thường, đến 
độ không thấy cần phải tỏ lòng biết ơn. Thật ra, biết ơn phải là tâm tình chủ 
yếu chi phối lời cầu nguyện và cuộc sống của tôi. Toàn bộ đời tôi là một hồng 
ân, một quà tặng. Tôi muốn sống đời tôi như một lời tạ ơn không ngừng. Tạ ơn 
là mãn nguyện về những gì đã lãnh nhận, là thấy mình được bao bọc bởi Tình 
Yêu, và muốn làm mọi sự để đáp lại Tình Yêu đó.  
 
 Người phong vùng Samari đã trở lại tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài đã 
chữa anh lành bệnh qua Ðức Giêsu. Chúng ta cũng đã nhận được biết bao ơn 
Chúa từ tay những người xa lạ hay thân quen. Xin cám ơn cuộc đời, cám ơn 
mọi người. Ðời tôi là quà tặng của Chúa cho tôi. Ước gì nó thành quà tặng của 
tôi cho mọi người.  
 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời:  

Lễ Giỗ: 3.10 Augustino Maria Đích, 4.10 giỗ 1 năm Maria Nhuần, giỗ 2 năm 

Phaolô Minh, 6.10 Maria, Đaminh, 12.10 Maria Hồng, Laurensô Nhiên, 9.10 
Phêrô Lương, Antôn Bình, Teresa, Anê Mai, 10.10 Cha Bart Huỳnh San, 16.10 
Maria Chuộng. 

Các Linh Hồn: Cha Phêrô Tuyên, Maria Giáng, Gioan Baotixita Bảng, Maria 
Sự, Giuse Chiến, Anna Thiên, Phanxicô Xaviê Suối, Anna Tuyết, Maria Cậy, 
Anna Tố, Cha Phêrô Tuyên, Giuse Lương, Phêrô và 4 lh Maria, Maria Têrêsa 
Điểm, Maria, 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, 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 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 
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  

 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE  
by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

Ten lepers are cured of a disgusting 
and horrible disease, yet only one re-
turns to say thank you to Jesus. If they 
were asked, it’s possible these nine 
lepers who chose not to express their 
gratitude to Jesus all had some reason 
or excuse. Perhaps they forgot or were 
too tired or couldn’t find their way 
back.  
Can you think of nine different reasons 
why people don’t thank others who 
have done them a kind service? How 
are you with saying thank you? How 
are you with writing thank you notes?  
How are you with feeling lucky and 
thankful for all your blessings? A com-
mon saying is that we only appreciate 
something when we don’t have it or 
when it’s not working right or when it 
hurts or is broken. How often do you 
think about your legs or your eyes or 
your ears?  
Does your awareness of their role in 
your life increase after you spend time 
with a person who is deaf or blind, or 
who uses a wheelchair? Why is that? 
How often do you appreciate electrici-
ty? or plumbing? or cars? What would 
your life be like without these conven-
iences?  
   
 (Liturgy Help) 

 
 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

 

Đợt I:……………………… 
Đợt II:…………………….. 
Xây dựng Trung Tâm ……. 
Book an táng ……………... 
 

$6,043.0 
$1,219.0 
$6,000.0 

$200.0 
 

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. 

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. 

 


