
 

 
 

 
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 
 Chân thành cảm ơn đến Ban tổ 
chức, tất cả các thành viên trong các 
xóm giáo, cũng như toàn thể Quý ông 
bà anh chị em ngoài xóm giáo đã sắp 
xếp thời gian đến tham dự buổi Hội 
Ngộ Xóm Giáo vừa qua. Hy vọng sau 
buổi Hội ngộ, Quý vị ít nhiều cũng 
được hâm nóng lại hành trang cho đời 
sống tâm linh của người Kitô hữu trong 
cuộc sống dấn thân và phục vụ ngang 
qua việc hiện diện, tham gia trong các 
hoạt động của Xóm giáo. 

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 

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 
Xin thông báo đến quý phụ huynh có con 
em chuẩn bị Xưng Tội và Rước Lễ Lần 
Đầu năm nay 2022. 
 Để chuẩn bị cho dịp XTRLLĐ. Kính 
mời quý phụ huynh tham dự buổi họp vào 
lúc 2pm, Chúa nhật 6/11/2022. Trong nhà 
thờ 
 Ngày xưng tội lần đầu lúc 4:30pm, thứ 

Bảy 3/12/2022 
 Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu lúc 

12:30pm, Chúa nhật 4/12/2022 

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:………………… 
Ẩm thực……………… 

$5,930.0 
$1,598.0 

$915.0 
 

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

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

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C 

 
Suy niệm: Xin xót thương con  

 Khi Ðức Giêsu đưa ra kết luận: người thu thuế được nên công chính, còn 
người pharisêu thì không. những người nghe Ngài hẳn đã ngỡ ngàng, chưng 
hửng. Ông pharisêu là mẫu mực trong việc giữ Luật. Những điều xấu xa tiêu 
cực, ông không làm. Những điều Luật đòi hỏi, ông còn làm hơn thế. Lời cầu 
nguyện của ông hết sức tự phát và chân thành, một lời nguyện mà nhiều người 
đạo đức thèm muốn.  
 Tại sao Thiên Chúa lại không nhìn đến ông? Tại sao Thiên Chúa lại 
thương người thu thuế tội lỗi, dù anh ta nào đã hứa bỏ cái nghề tồi tệ đó, nào 
đã chịu đền bù bao nhũng lạm mình gây ra? Tình thương của Thiên Chúa thì 
nghịch lý, nhưng không vô lý.  
 Chúng ta cần nhìn ông pharisêu cầu nguyện. Ông đứng tách biệt với 
những người khác trong Ðền Thờ. Mắt ông vẫn thấy anh thu thuế đứng tuốt 
phía dưới. Chúng ta cần nghe lời ông cầu nguyện. Ông muốn dâng lên Thiên 
Chúa một lời tạ ơn, nhưng tạ ơn lại trở thành so sánh mình với người khác, và 
đầy ú cái tôi tự mãn, tự hào: tôi không như bao kẻ khác, tôi ăn chay, tôi nộp 
thuế... Cái tôi của ông thật tuyệt vời, hơn hẳn người khác. Cái tôi của ông quá 
ngon lành, bảo đảm, nên ông không cần xin Chúa thêm điều gì. Ông chỉ khoe 
Chúa những thành tích của ông, hay đúng hơn ông đang ngắm mình độc 
thoại. Ðời sống của ông pharisêu đầy đặn quá, tròn trịa quá đến nỗi Thiên Chúa 
trở nên thừa. Ngài chẳng tìm ra một kẽ hở nào để vào đời ông nên Ngài chịu 
đứng ngoài.  
 Ngược lại anh thu thuế thì run rẩy xấu hổ, chẳng dám ngước nhìn Chúa, 
chẳng dám lại gần tha nhân. Anh thấy rõ các tội của mình, và thấy mình bị kẹt 
cứng, tự sức không sao tháo gỡ. Anh chỉ còn biết cậy dựa và phó thác cho Tình 
thương. Người thu thuế thật là con người tội lỗi, nhưng tội của anh đã trở nên 
một kẽ hở để Thiên Chúa có thể đi vào đời anh. Chính sự trống rỗng của anh 
đã thành khoảng trống cho Thiên Chúa.  
 Tội lỗi hay công đức đều có thể làm ta khép lại hay mở ra. Ðiều quan 
trọng là thấy mình luôn luôn cần Chúa. Tiếc là ông pharisêu chưa nhận ra 
khuyết điểm của mình. Ông về nhà mà không biết mình chẳng được Chúa ưu 
ái. Ông về nhà mà vẫn khép kín tự mãn như lúc lên đền.  
 Làm sao tôi có được sự trung tín của người pharisêu và sự khiêm hạ của 
người thu thuế? Làm sao tôi tận dụng mọi năng lực Chúa ban mà vẫn hoàn 
toàn phó thác cho Chúa định liệu? Ước gì đời tôi có nhiều kẽ hở để Chúa vào.  
 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời: Maria Dung 

Lễ Giỗ: Vincente và Têrêsa, 18.10 Catarina Thoa và Vincent Bảo, Antôn, 
22.10 Maria Anna Tịnh. Anna Tín, 23.10 Leo Thinh, Anthony Arthur Clarke, 

Anna Nam, Phêrô Huỳnh, Lê Nguyệt và Lê Đông,  

Các Linh Hồn: Giuse Nhu, Giuse Đoàn, Phêrô Xãi, Anna Phước, Phêrô Tích, 
Maria Thúy, Antôn Lộc, Valentinô Hoàng, Maria Thảo, Micae Thiên, Joan 

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 35 năm hôn phối, 26 năm hôn phối. Tạ ơn Chúa 
đã ban cho cha mẹ, anh chị em được bình an. Tạ ơn ca mổ thành công. Tạ ơn 

Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. 

Xin Ơn: Xin cho mọi người bình an trong cơn lũ lụt, bớt chiến tranh, bớt dịch 
bệnh. Xin thánh hóa công ăn việc làm. Cầu bình an, như ý. Xin ơn bình an cho 
gia đình. Xin ơn mau bình phục sau giải phẫu.  Xin ơn chữa lành. 

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, Linh hồn 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, Ma-
ria 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 Augustino-Maria, Phêrô Đức, Anna Quang, Thanh Tú 
(10.23).  

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 

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

Gửi hình ảnh tưởng nhớ người thân:  
Để tưởng nhớ đến những người đã qua đời, 
Ban Truyền Thông sẽ đưa lên Facebook và 
trang mạng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 
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 Chúa Nhật 
ngày 30/10/22. Lưu ý: Những gia đình nào 
đã gửi hình cho Ban Truyền Thông những 
năm trước xin vui lòng không gửi lại. 
 
Cách gởi: Gởi trực tiếp hoặc gởi qua 
email: ttlavang225@gmail.com 
----------- 
Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua 
Đời: 
Thánh lễ ngoài trời tại Tường Tưởng Niệm 
lúc 7.00pm, thứ Tư 2/11/22. 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.  

Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Kính mời các vị đại diện các hội đoàn, xóm 
giáo tham dự buổi họp định kỳ của Hội đồng 
mục vụ 

Địa điểm: Hội trường Thánh Anphongsô 
Lúc: 7pm 
Ngày: thứ Tư, ngày 26/10/2022 

Vậy xin các hội đoàn, các xóm giáo cử đại diện 
của mình đi tham dự họp đầy đủ. 

Chúc mừng Bổn Mạng Ban Truyền Thông 

 Ngày 22/10: Lễ Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, vị Thánh mà 
Ban truyền thông đã nhận làm Quan 
thầy. Chúc mừng đến Ban Truyền 
Thông trong dịp lễ mừng lễ Bổn Mạng. 
Cầu chúc quý anh chị luôn có đủ sức 
khỏe, sự bình an, dấn thân loan báo Tin 
mừng ngang qua công việc âm thầm của 
quý anh chị, để thông tin của Cộng 
Đoàn luôn được lan tỏa khắp nơi. 

Thông Báo 

Cha Phê-rô Lý Trọng Danh là người đặc 
trách trực tiếp đồng hành với: Hội Lêgio 
Marie, Giới Trẻ La vang, Liên Ca Đoàn 
La vang (bao gồm các ca đoàn tại TTT-
MLV) và tất cả các Xóm giáo, các hội 
đoàn.  

Mọi công việc sinh hoạt liên quan đến 
từng hội đoàn/ca đoàn, (nếu cần) chúng ta 
trình bày trực tiếp với cha Phê-rô. Trong 
thời gian tới, hy vọng và tin tưởng cha Phê
-rô sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Quý ông bà 
anh chị em.   

Thụy, Giuse Patty, Cha Phêrô Tuyên, Maria Têrêsa Điểm, Phêrô, Phanxicô Ấn,
Anna Hơn, Maria Dung, Maria Yến, Maria Xa, Giuse Tuấn. Các linh hồn ông

mailto:ttlavang225@gmail.com



