
 

 
 

 
LIÊN HỆ KHẨN CẤP 

 
Cha Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 

Đt: 0421 134 027 
Cha Tuyên úy: Phêrô Lý Trọng Danh 

Đt: 0431 030 122 
Chủ tịch CĐ: Đaminh Phạm Hòa Hiền 

Đt: 0430 517 167 
Booking NT/PC: Giuse Trần Văn Thuận 

Đt: 0403 233 478 
Mua chỗ an vị: Maria Vũ T.A. Thu 

Đt: 0403 488 196 
Mua tượng ảnh: Lucia Nguyễn Kim Trang 

Đt: 0403 184 537 

 

Thiếu Nhi Thánh Thể và Trường Việt Ngữ 
được nghỉ từ 25/12/2022 đến hết Chúa nhật 
29/1/2023. Vì vậy sẽ KHÔNG có Thánh lễ 
lúc 12.30. 
 
Các em sẽ sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật 
5/2/2023 với Thánh lễ lúc 12.30.  

CHƯƠNG TRÌNH  
PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

 
A. Thánh Lễ Cuối Tuần 

 Thứ Bảy:  
 3.00pm: Hành Hương  
 Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 7.00pm: Thánh lễ phụng vụ  
  ngày Chúa nhật. 
 Chúa Nhật: 10.00am, 12:30pm  
   và 5.00pm 
 
B. Thánh Lễ Ngày Thường 

 Từ thứ Hai - thứ Tư:  
  9:40am: Kinh phụng vụ 
  10.00am: Thánh lễ 
 Thứ Năm:  
 6:30pm: Lần chuỗi mân côi,  
 7pm: Thánh lễ 
 Thứ Sáu: 
 6.30pm Chầu Thánh Thể,  
 7.00pm 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 lúc 7.00pm thứ Sáu 

đầu tháng 

 Ban Gây Quỹ Thông Báo 
Sẽ nghỉ bán thức ăn từ Chúa nhật 18/12/22 
đến hết Chúa nhật 29/1/23.  
 
Ban Gây Quỹ sẽ trở lại bán thức ăn vào 
Chúa Nhật 5/2/2023. Mong Cộng Đoàn 
ủng hộ.  

Thông Báo 
Tháng 12/2022  

KHÔNG có Thánh Tẩy trẻ em 

Chương Trình Đại Lễ Giáng Sinh 2022 
 

Lễ Vọng Giáng Sinh 
Thứ Bảy: 24/12/2022 

8.00pm-8.45pm: Hoạt cảnh Giáng Sinh 
9.00pm Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 

 
Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Chúa nhật 25/12/2022 
Thánh lễ lúc 11.00am 

 
Lưu ý: Không có Thánh Lễ 

12.30pm và 5.00pm 

Cảm ơn sau Working Bee 

Chân thành cảm ơn Quý ông bà anh chị em 
đã hưởng ứng tham gia tích cực trong ngày 
Công Tác Vệ Sinh tại Trung Tâm vừa qua. 
Hy vọng chúng ta khá hài lòng về về việc 
chuẩn bị tâm hồn cả bên trong lẫn bên 
ngoài để đón mừng kỷ niệm ngày Con 
Chúa Nhập Thể. Nguyện xin Chúa, là 
Đấng Emmanuel luôn chúc lành và ở cùng 
Quý Ông bà anh chị em.   

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

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

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  NĂM A 

Suy niệm: ĐỪNG NGẠI  
 

 Tin Mừng Luca nói đến việc truyền tin cho Ðức Mẹ, còn Tin Mừng Mátthêu 
lại nói đến việc truyền tin cho Giuse. Sứ thần Chúa giải tỏa nỗi lúng túng và bối rối 
của ông, khi báo cho ông hay thai nhi nơi người vợ chưa cùng ông chung sống 
là do quyền năng Thánh Thần. Sứ thần mời gọi ông cứ đón nhận Maria làm vợ, 
và chấp nhận thai nhi như con mình. Giuse đã nói tiếng Xin Vâng. Ông đón lấy 
những mầu nhiệm mà ông không hiểu hết.  
 Maria là một mầu nhiệm. Người con sắp sinh ra bởi Thánh Thần cũng là 
mầu nhiệm. Giuse đã để cho các mầu nhiệm vây bọc mình. Cả cuộc đời Giuse là 
chiêm ngắm các mầu nhiệm diễn ra một cách bình thường, sát bên ông. Và chính 
cuộc đời của ông cũng là một mầu nhiệm.  Giuse chấp nhận ý định của Thiên Chúa 
dù nó phá vỡ ước mơ ông ấp ủ từ lâu. Ông muốn làm chồng cô Maria, người ông 
yêu mến, nhưng Thiên Chúa lại muốn ông làm bạn của cô thôi. Ông muốn là cha 
của một đàn con đông đúc, nhưng ông chỉ là cha nuôi của Ðức Giêsu.  
 Bề ngoài, Giuse vẫn gánh trách nhiệm làm chồng, làm cha, nhưng căn tính 
sâu xa của ông, ít ai biết. Ông sống một mình mầu nhiệm đời ông trước Thiên 
Chúa. Giuse đã mau mắn nói tiếng Xin Vâng. Ông luôn bị đánh thức vào lúc đang 
an nghỉ. Sứ thần Chúa bảo ông trỗi dậy để làm điều gì đó. Ông bỏ dở giấc ngủ và 
lên đường giữa đêm khuya. 
 Từ Nadarét lên Bêlem, từ Bêlem đi Ai cập, rồi lại trở về. Giuse chịu trách 
nhiệm về những kho báu Chúa giao. Vâng phục một cách đơn sơ: đó là thái độ của 
Giuse. Hôm nay có thể Chúa không nói với tôi qua giấc mơ, nhưng qua bao con 
đường khác, rất riêng tư, mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Nếu tôi mau mắn nói 
tiếng Xin Vâng như Giuse, tôi sẽ góp phần vào việc cứu độ cả thế giới.  
Ðể Con Thiên Chúa làm người, cần tiếng Xin Vâng của Maria, nhưng cũng cần 
tiếng Xin Vâng khiêm tốn của Giuse. Nhận Maria đang mang thai về nhà mình, và 
đặt tên cho Hài Nhi trong tư cách một người cha: những hành động ấy đã cho 
Giuse một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử cứu độ. 
 Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, nếu như Giuse cứ cương 
quyết bỏ Ðức Maria. Nhờ Giuse, Ðức Giêsu đã là người thuộc nhà Ðavít. Những 
lời hứa của Thiên Chúa đã ứng nghiệm (x. 2Sm 7,13). Cùng với Giuse, xin được 
gọi tên Con Thiên Chúa là Giêsu.  Cùng với cả vũ hoàn, xin gọi tên Ngài là Em-
manuel. Giêsu là Thiên-Chúa-ở-với-ta cho đến tận thế. 

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 



Mới Qua Đời: Maria An, Giusse Vinh,  
 
Lễ Giỗ: Giỗ 100 ngày Phaolô Hân, 12.12 Phêrô Điệp, 13.12 Giuse, 18.12 Perpetua Tien, 
Maria Ren, Tôma Hiệp, Gioan Phiên, Giuse Châu, 19.12 Maria Xuyến, 27.12 Giuse 
Thung,  
 
Các Linh Hồn: Maria Hiếu, Phêrô Nhạc, Cha Giuse Tiến Lộc, Linh hồn các hội viên Le-
gio Marie, Đaminh Trác và Micae Sáu,  Maria Têrêsa Điểm, Giuse Đoàn, Cha Phêrô 
Tuyên. 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 nơi luyện tội.  
 
Tạ Ơn:  
Tạ ơn chúa kỷ nịiệm 4 năm ngày cưới. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria nhân dịp sinh nhật 85 
tuổi. Tạ ơn chúa nhân dịp kỷ niệm 50 năm hôn phổi. Tạ ơn Chúa đã ban cho cha mẹ, anh 
chị em được bình an. Tạ ơn giải phẫu bình an,  thành công. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và 
Thánh cả Giuse.  
 
Xin Ơn:  
Xin cho con cái biết giữ lễ ngày Chúa nhật.  Xin cho người bị đột quỵ sớm bình phục. Xin  
cho giấy tờ sớm có kết quả.  Xin thánh hóa công ăn việc làm.  Cầu bình an, như ý. Xin cầu 
cho hòa bình. 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, Gioan Baotixita Tỵ (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. 

 

 
 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

Đợt I:…………………….. 
Đợt II:……………………. 
An vị ……...…………….. 
Book nhà thờ……………. 
Thanh tẩy ………………... 
An táng………………….. 
 
 

$5,123.0 
$1,207.0 
$5,070.0 

$500.0 
$500,0 
$300,0 

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 

 
Ban Bánh Chưng tha thiết kêu gọi Quý 
ÔBACE chung tay phụ giúp công việc 
gói bánh chưng của Cộng đoàn. Không 
cần kỹ năng hoặc kinh nghiệm, cứ mạnh 
dạn tham gia, vì khi đến, sẽ  có người 
hướng dẫn. Xin ghi danh bằng cách điền 
form tại cuối nhà thờ,. 
 
Ngày gói bánh sẽ vào thứ Bảy và Chúa 
nhật, (14&15/01/2023). Mọi chi tiết xin 
liên hệ chị Ngọc Anh: 0434 495 159  
  hoặc anh Thuận: 0403 233 478. 
 
Phiếu đặt bánh chưng sẽ bắt đầu được 
phân phối từ Chúa nhật 18/12/2022.  
 
Giá tiền $28/bánh. 
 
Ăn thử bánh chưng sau các Thánh lễ 
Chúa nhật 18/12/2022 
 
Ngày giao bánh: Chúa nhật, thứ Hai và 
thứ Ba (15,16,17/01/2023), từ 5.00pm 
đến 9.00pm. Mọi chi tiết về phiếu đặt 
bánh chưng, xin liên hệ:   
 chị Kim Trang: 0403 184 537  
 hoặc chị Thu: 0403 488 196 
 
Lưu ý: Vì số lượng bánh có hạn, nên 
Ban Bánh Chưng sẽ không nhận thêm 
đơn đặt bánh sau khi đủ 1.600 bánh. 
Cũng không nhận đơn đặt hàng sau 
ngày 8/01/2023. 

REFLECTION FOR  
YOUNG PEOPLE – by Lisa-Marie 

Calderone-Stewart:  
 
You might never have thought about 
this, but Mary, the mother of Jesus, was 
a pregnant, unwed teenager. The man 
she was to marry knew that he was not 
the father of her child. It is an astonish-
ing story – astonishing because it hap-
pened and because Joseph came to be-
lieve it.  
 How would most of your male 
friends respond in this situation? What 
would most of your female friends say 
if they heard Mary’s story about the 
Holy Spirit? 
  What is the most astonishing 
story anyone ever told you? Did you 
believe them? Why or why not? Do you 
have a friend who is so close to you that 
you would believe anything he or she 
told you – even a story as astonishing as 
Mary’s? Joseph did not believe Mary at 
first. A message from a dream helped 
him believe. Dreams can be powerful.  
 Do you remember your dreams? 
Do you dream in colour? Have you ever 
tried to keep a notebook by your bed 
and write a dream journal? Have you 
ever had a dream that calmed you and 
helped you make a decision or deal with 
a difficult situation? Have your dreams 
ever affected the way you felt when you 
woke up?  


