
 

 
 

 
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 

 

Thánh Ca Giáng Sinh   
“Ngôi Lời Giáng Thế V”  

 
Cộng Đồng Công Giáo VN, TGP Mel-
bourne có tổ chức Thánh Ca Giáng Sinh 
với chủ đề “Ngôi Lời Giáng Thế V”,  
tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.  
Năm nay, hậu Covid-19, chương trình 
“Ngôi Lời Giáng Thế V” sẽ được tổ chức 
vào thứ Bảy 10/12/2022, với 2 phần như 
sau: 
 Phần 1: Thánh ca Giáng Sinh tự do, do 
Cộng Đoàn Thánh Tô-ma Thiện phụ 
trách, sẽ bắt đầu lúc 6.30pm. 
Phần 2: Chương trình Thánh ca Giáng 
Sinh “Ngôi Lời Giáng Thế V”, do Liên 
ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN phụ 
trách, bắt đầu lúc 7.30pm.   
Rất mong sự hưởng ứng tích cực của 
toàn thể Quý ÔBACE.  

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 

 

 
 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

Đợt I:……………… 
Đợt II:………………… 
Vé xe Bus……………… 
An vị…………………. 
 

$3,664.0 
$919.0 

$2,000.0 
$2,000.0 

 

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng 
Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng kỷ niệm 
ngày Con Chúa Giáng Trần. Cộng Đoàn 
chúng ta có 2 buổi tĩnh tâm, vào lúc 7pm 
thứ Tư 30/11 & thứ Năm 1/12. 
Chủ đề: Mùa vọng là mùa canh tân đời 
sống nội tâm để đón Con Chúa Giáng Trần. 
Giảng thuyết: Lm Đaminh Vũ Kim 
Quyền, S.J 
Kính mời Quý ÔBACE sắp xếp tham dự. 

Bán Lịch Công Giáo Treo Tường 
Xin Quý ÔBACE ủng hộ mua lịch Công 
Giáo treo tường năm 2023. Lịch được bán 
ở cuối nhà thờ sau mỗi Thánh Lễ, tại Trung 
tâm. Liên lạc với chị Ngọc Anh: 0434 495 
159 hoặc anh Thuận 0403 233 478. Chân 
thành cảm ơn.  

 
 

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

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

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C 

Suy niệm: XIN NHỚ ĐẾN TÔI 

 

“Ðáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên chưa 

được. Dù vậy tôi rất ư là kitô hữu”. Ðó là lời của nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp 

gỡ riêng tư năm 1990. Cụ đã sung sướng khoe với mọi người như thế, và thẳng thắn 

nhìn nhận: “Chúng tôi đã được đào tạo, nhờ đức tin và âm nhạc kitô giáo”. “Chúng 

tôi” ở đây muốn ám chỉ giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ. 

Ðức tin đã thấm vào con người tài hoa ấy, và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ. 

“Nếu tôi không hiểu Alêluia là gì, thì đã chẳng có bài “Làng tôi”, cụ bảo vậy. Chẳng ai 

ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu, mà là Giêsu trên thánh giá.  Từ năm 1954, 

cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt. Giêsu trần trụi, Giêsu không còn gì. Nhưng đối 

với Văn Cao, có ai hơn Giêsu?  

 Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên 

thập giá. Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này. “Ðây là vua người Do thái”, 

tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. Không có 

vương miện, chỉ có vòng gai. Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc. Không có 

câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị treo trên thập giá, Ðức Giêsu nghe 

những lời mời mọc, ngọt ngào và tinh vi như các cơn cám dỗ buổi đầu. “Nếu ông là 

Ðức Kitô thì hãy cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá” (Mt 27,40).  

 Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. Chính vì Ngài thật là Con của 

Cha, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá như xưa Ngài đã từ chối  nhảy xuống từ 

nóc Ðền Thờ. Ðức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn 

ngoạn mục. Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái 

chết với niềm vâng phục tín thác. Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, vị 

Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống 

hối, tin tưởng. 

 “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng.” Như thế kẻ gian phi lại là 

người đầu tiên được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Ðức Giêsu.  

 Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, chúng ta muốn khước từ những thần 

tượng giả mạo, muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình. Chúng ta muốn đưa Ngài 

đi vào mọi lãnh vực cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã 

hội... Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu vẫn không ngừng lôi kéo cả thế 

giới về với Ngài bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ, trong đó có nẻo đường của cụ 

Văn Cao và anh trộm lành. 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 



Mới Qua Đời:  15.11 Têrêsa, 18/11 Anna Tin, 
 
Lễ Giỗ: 17.11 Anna, 18.11 Phêrô, Phêrô Luân, 20.11 Maria, Phaolô, Giuse, giỗ 100 ngày Ma-
ria Nhân, 21.11 Andrê, Anê, Giuse, Anna, Rosa, Giacôbê, 24.11 Phaolô Hùng, Maria Ngọc, 
(giỗ 1 năm)  Maria Nguyệt, 26.11 Maria Trang, 4.12 Giỗ 1 năm Maria,  
 
Các Linh Hồn: Phêrô Quý, Anna Nhi, Sơ Meryun, Cha Phêrô, Cha Bê –ne-đô Maria, Cha 
Phaolô, 3 Gioakim, Anna, 6 Giuse, Margarita, Đaminh,  3 Maria, Các hội viên Legio đã qua 
đời, Maria Têrêsa Điểm, Giuse Đoàn, Cha Phêrô Tuyên, Phanxicô Ấn, Anna Hơn, Maria Dung, 
Maria Yến, Maria Xa, Jesus Tuấn. Các linh hồn tiên nhân. Các linh hồn thai nhi, linh hồn các 
trẻ mồ côi, Các linh hồn trẻ thơ. Tổ tiên Nội Ngoại và Các Linh Hồn.  
 
Tạ Ơn:  
Tạ ơn Chúa nhân dịp sinh nhật 60 tuổi. Tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 34 năm hôn phối. Tạ ơn 
Chúa và Mẹ Maria đã cho con có visa sớm. Tạ ơn Chúa đã ban cho cha mẹ, anh chị em được 
bình an. Tạ ơn giải phẩu bình an,  thành công. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Antôn  và Thánh 
cả Giuse. 
 
Xin Ơn:  
Xin đi đường được bình an. 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 cho ca mổ được  thành công. Xin cho người mẹ được ơn chết lành. Xin ơn chữa lành 
cho các bệnh nhân. 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 
 

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 (4.23), 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), Maria-Anna Tịnh, Phaolô Minh, Augustino-Maria, Phêrô Đức, Anna Quang, Thanh 
Tú, Vincente Trung (10.23), Rôcô Nhâm, Đaminh Don, Phêrô Thịnh, Phêrô Kiểu, Gioan 
Baotixita Thụy, Maria Mừng (11.23), Maria Nguyệt (12.23) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Liên quan chỗ an vị: 
 Trong những ngày qua có những quan tâm liên quan đến chỗ an vị 
Sau khi họp bàn kỹ lưỡng với ban thường vụ TTTMLV, cha xin làm rõ: 
1. Thời hạn hợp đồng chỗ an vị: Vô thời hạn 
2. Về việc mua  chỗ an vị: Vì Ban Thường Vụ đang trong thời gian bàn thảo, cho nên 
 Với trường hợp mua để dành cho tương lai:  Sẽ tạm ngưng cho đến khi có quyết 

định chính thức. 
 Với trường hợp mua để sử dụng ngay (tức người thân mới qua đời): Chỗ an vị sẽ 

được bán với giá hiện tại: $2,000/ 1 chỗ. 
Mọi thắc mắc xin quý vị liên hệ trực tiếp với cha Tuyên úy trung tâm để được giải đáp. 

Chúc cộng đoàn bình an, yêu thương hiệp nhất trong Chúa Kitô Cứu Thế. 

 

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. 
 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 

Bán Áo Dài  
Như lời kêu gọi mặc áo dài đón mừng xuân 
mới năm nay, ban gây quỹ TTTMLV sẽ bán 
áo dài truyền thống nam nữ với nhiều kích 
cỡ và màu sắc khác nhau. Áo dài sẽ được 
bày bán sau Thánh lễ 10am Chúa nhật hằng 
tuần,  hoặc liên hệ trực tiếp với:  
Chị Ngọc Anh:  0434.495.159 
 hoặc Chị Kim Trang: 0403 184 537 

Xin mời cộng đoàn hưởng ứng.  

Chương Trình Bánh Chưng Xuân 2023 
 
Để chuẩn bị cho chương trình gói bánh 
chưng mừng Xuân Quý Mão 2023 sắp tới. 
Ban tổ chức mời gọi Quý ông bà anh chị em 
ghi danh thiện nguyện tham gia gói bánh 
chưng vào cuối tuần ngày 14-15/01/2023.  
 
Ghi danh thiện nguyện: Quý vị có thể ghi 
danh sau các Thánh lễ ở cuối nhà thờ.  
Liên hệ  chị Ngọc Anh: 0434 495 159  
 hoặc anh Thuận: 0403 233 478. 
Đặt bánh chưng: Quý vị có thể đặt bánh 
chưng sau các Thánh lễ ở cuối nhà thờ.  
Liên hệ:  chị Kim Trang: 0403 184 537  
  hoặc chị Thu: 0403 488 196 

Kính mời cộng đoàn hưởng ứng 

Công Tác Vệ Sinh Tại Trung Tâm 

Để chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh 

Trung Tâm Thánh Mẫu La vang sẽ 
có ngày tổng vệ sinh - working bees.  

Chương trình như sau: 

Ngày giờ: 9am, Thứ Bảy, 
17/12/2022 

Công việc: Dọn dẹp vườn, khuôn 
viên chung quanh trung tâm, lau dọn  
nhà thờ, các phòng chung…. 

Vì khối lượng công việc rất nhiều, 
nên chúng con tha thiết kêu gọi toàn 
thể ông bà anh chị em sắp xếp công 
việc gia đình, cùng nhiệt tình tham 
gia, để chúng ta có được một khuôn 
viên khang trang, nhà thờ, các phòng 
được sạch sẽ thoáng mát, xứng đáng 
là nơi cho mọi người tới nghỉ ngơi, 
thăm viếng và thờ phượng Thiên 
Chúa. 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 11 
TTTMLV sẽ có Thánh tẩy trẻ em 
vào lúc 2:30pm Chúa nhật, 
27/11/2022. Vậy, gia đình nào muốn 
cho con mình chịu phép Thánh tẩy, 
xin nộp đơn Thánh tẩy trước ngày 
20/9. Kính mời Cha mẹ và người đỡ 
đầu của bé sắp được Thánh tẩy tham 
dự buổi họp vào lúc 8pm thứ Năm, 
24/11/2022, tại Hội trường Thánh 
Anphonsô. 

Trang Trí Giáng Sinh 
Để đón mừng Chúa Giáng Trần, chúng con 
kêu gọi tất cả các Hội Đoàn-Xóm Giáo 
hưởng ứng và tích cực tham gia vào công 
việc trang trí Giáng Sinh trong khuôn viên 
Trung Tâm TM La vang. Công việc bắt đầu 
từ Chúa nhật 20.11.2022. 
Để biết được vị trí trang trí chung quanh 
trung tâm. Xin liên lạc trực tiếp với anh 
Thuận, điện thoại 0403 233 478. Xin cảm ơn 
quý ÔBACE.  

Bế Giảng Năm Học 2022 
Thiếu Nhi Thánh Thể và Trường Việt ngữ 
La vang sẽ tổ chức Thánh lễ bế giảng năm 
học vào lúc 12:30pm, Chúa nhật 
11/12/2022. Kính mời Quý phụ huynh sắp 
xếp tham dự. Sự hiện diện của toàn thể 
quý Phụ huynh là niềm khích lệ tinh thần 
rất quan trọng cho các em tiến bước.  


