
 

 

 

 

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 

 Thánh lễ: 3:20pm  

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 Giỗ Cha Cố Batôlêmêô 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 XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 

Suy niệm: Làm điều phải làm  
 

Người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên suốt ngày. Khi chiều về, anh còn phải lo 
cơm nước cho chủ. Anh chỉ được ăn uống nghỉ ngơi khi chủ đã ăn xong. Ðó là 
chuyện hết sức bình thường và tự nhiên đối với một người làm công được ông 
chủ mướn. Chủ không cần phải tỏ lòng biết ơn anh đầy tớ vì anh đã vâng phục 
mọi lệnh truyền của ông. Chúng ta có thể là một Kitô hữu đạo đức, có thể đã 
vất vả nhọc nhằn phụng sự Chúa suốt đời. Nhưng Thiên Chúa không phải chịu 
ơn hay mắc nợ chúng ta, và chúng ta không có quyền đòi Ngài phải trả công 
cho xứng. Ðơn giản chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa, chúng ta chỉ làm điều 
phải làm. Khó biết chừng nào khi làm được nhiều điều tốt đẹp mà vẫn giữ tấm 
lòng khiêm nhu. Những việc đạo đức chúng ta làm có thể khiến chúng ta tự 
mãn trước Thiên Chúa. Ðó là sa ngã của một số người Pharisêu và đó vẫn là 
cám dỗ thường xuyên của chúng ta. Người Pharisêu lên đền thờ cầu 
nguyện, mà thực ra là khoe công trạng của mình (x. Lc 18,9-14).  
Công trạng, công đức, công nghiệp có thể thành vật cản khiến tôi chỉ thấy sự 
thánh thiện của tôi mà không thấy, cũng chẳng cần tình thương của Chúa. Việc 
tốt tôi làm có thể làm tôi tự tôn trước anh em. Người anh cả chỉ thấy những 
năm dài phục vụ cha, không khi nào trái lệnh, nên anh chẳng muốn đón nhận 
người em út. Làm thế nào để chúng ta thật sự khiêm hạ trước Thiên Chúa, 
trước tha nhân và trước cả lòng mình.  
Nhận mình chỉ là đầy tớ bình thường, không gì nổi bật, mình chỉ cố làm tròn 
bổn phận được giao. Có nhiều bổn phận ta phải chu toàn. Bổn phận của một 
thụ tạo trước Thiên Chúa Chí Thánh. Bổn phận là con cái của Cha trên 
trời. Bổn phận là môn đệ trung tín của Ðức Kitô. Bổn phận là anh em của mọi 
người. Yêu mến, phụng sự, tôn kính, ca ngợi Thiên Chúa: đó là điều ta chẳng 
dám tự hào mình đã vuông tròn. Giả như ta có làm được điều gì sáng danh 
Chúa thì cũng là nhờ ơn Chúa đỡ nâng. Cả một ước muốn tốt lành nơi ta cũng 
đến từ Chúa.  
Thiên đàng không phải là sự trả công của Thiên Chúa. Ngài không ký hợp 
đồng với người sống đạo đức để rồi Ngài buộc phải cho họ thiên đàng. Thiên 
đàng là một quà tặng bất ngờ, ngỡ ngàng, không do công của tôi, nhưng do 
lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên đàng hạnh phúc vì tôi được gần Chúa hơn bao 
giờ. Chúng ta không chọn Chúa để được thiên đàng. Chúng ta mong thiên đàng 
để được gần Chúa.  

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời: Phêrô Trần Y, Giuse Đoàn, Cha Phêrô Tuyên,  

Lễ Giỗ: 1.10. Phêrô Rật, 2.10 Gioan Baotixita Luận, Maria Cậy, Giuse 
Tấn,Augustino Maria Đích, Anna Tố, Matthew Đông, Phaolô Oanh, Phaolô 
Tiêu, Magdala Hồng, Maria Ngoạc, 3.10. Giuse Hiệp, 4.10 Phaolô Chánh,  
Phaolô Minh,10.10 Cha Bart Huỳnh San. 

Các Linh Hồn: Phêrô Lương, Anna Nam, Maria Têrêsa Điểm, Maria Hoa, 
Maria Dung, Phêrô Tài, Đôminicô Thân, Maria Vở, Đôminicô Cường, 
Đôminicô Dũng, Đôminicô Việt. 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 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. 

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 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  

 

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 

 

Jesus is telling the Apostles how small 
their faith actually is. If their faith were 
bigger – as big as the size of a tiny seed, 
for example – they could command trees 
to fly through the air and land in the sea! 
So obviously he must consider their faith 
to be very small indeed. How about your 
faith? Do you think it is large or small? 
Why? What influences affect your faith? 
Has any life experience of yours in-
creased your faith? What happened? Has 
any life experience hurt your faith and 
caused you to have doubts about God? 
What happened? Not only does Jesus 
expect the Apostles to do great things 
with their faith, but to also see these mir-
acles as ‘no big deal’ – as if they were to 
say: ‘It was nothing. We were just doing 
our job.’ Have you ever done anything 
that impressed someone else, yet you 
yourself didn’t think it was such a big 
deal? What was it that you did? Have 
you ever seen someone do something 
that impressed you, yet to that person it 
was no big deal? What did that person 
do? Do you believe that having more 
faith – in God, in yourself, in the power 
that comes from the Holy Spirit – could 
really cause miracles to occur? Why or 
why not?  
   (Liturgy Help) 

Trường Việt Ngữ La vang và TNTT 
sẽ sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật,  
2/10.  

 

 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  
 

Đợt I:……………………… 

Đợt II:…………………….. 
Ủng hộ Trung Tâm ………. 
Book an táng ……………... 
Vé xe Bus ………………… 

An vị ……………………... 
 

$5,471.0 

$1,102.0 

$200.0 

$500.0 

$900.0 

$6,000.0 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG NHÓM 
THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA 30/9 

Ngày 30/9 lễ Thánh Giêrônimô, chúc 
mừng đến toàn thể quý anh chị em 
nhóm Thừa Tác Viên Lời Chúa nhân 
dịp lễ Bổn mạng. Nguyện xin Thánh 
quan thầy ban cho quý vị nhiệt huyết 
trong phục vụ và lòng yêu mến Lời 
Chúa, ngõ hầu quý anh chị em trở 
thành các vị chứng nhân giữa đời. 

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 phó thác.  


