
 
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 

 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 

 ĐỪNG LO LẮNG GÌ CẢ 
Ngày Tết báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm 
mới đang đến. Chúng ta cần nhìn lại một năm qua 
với cái nhìn của Chúa, để thấy tất cả là hồng ân, kể 
cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh. 
Chúa đã cho chúng ta sống thêm một thời gian, 
thêm một năm trên đời. Chúng ta nhận ra thời gian 
một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống. Nhà 
nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng 
tròn rồi lại khuyết. Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng 
quý báu như vậy trên bầu trời. Thời gian theo Kitô 
giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo 
đường thẳng. Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi 
không trở lại, nên rất đáng quý. Con Thiên Chúa 
làm người đã đằm mình trong dòng thời gian như 
ta. Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh 
cửu của Thiên Chúa. Ngày Tết người ta thường hay 
chúc nhau. Chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, 
chúc mọi sự như ý… Chúng ta có thể học được một 
cách chúc rất đẹp trong sách Dân Số (6, 22-27). 
Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môsê để ông này chỉ lại 
cho ông tư tế Aaron biết cách chúc lành cho dân. 
Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là 
Đức Chúa: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ 
anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến 
anh em và dủ lòng thương anh em. Nguyện Đức 
Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh 
em.” Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, 
sống lâu, an ninh, thịnh vượng… Rốt cuộc chính 
Đức Chúa mới là Đấng chúc lành cho dân Ítraen (c. 
27). Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngài trên 
họ để bảo trợ họ. Và hôm nay chính Ngài cũng ban 
muôn ơn cho ta nhờ Danh Đức Giêsu. Trước thềm 
Năm Mới, con người không tránh khỏi nỗi lo về 
tương lai. Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn 
trước mắt là có thật. Có nhiều nỗi lo âu chỉ vì con 
người thấy mình quá đỗi mong manh. Nỗi lo quấn 
lấy con người và làm tâm con người không yên. 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bốn lần 
nhắc chúng ta “Đừng lo.” Nếu Kitô hữu không bị 
quay quắt vì lo âu thì không phải vì họ là người vô 
lo, hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác. Đơn 
giản chỉ vì họ có một Người Cha quan tâm đến mọi 
nhu cầu của họ. Kitô hữu tận tụy hết mình cho công 
việc, nhưng lại không bất an, lo âu. Tín thác như 
một đứa con ngồi trong lòng cha, họ đặt vinh quang 
Thiên Chúa lên trên hết, và tin mọi sự khác sẽ được 
Ngài lo liệu. (Lm Nguyễn Cao Siêu) 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 1/2023 
TTTMLV sẽ có Thánh tẩy trẻ em vào lúc 2:30pm 
Chúa nhật, 29/1/2023. Vậy, gia đình nào muốn cho 
con mình chịu phép Thánh tẩy, xin nộp đơn Thánh 
tẩy trước ngày 22/1. Kính mời Cha mẹ và người đỡ 
đầu của bé sắp được Thánh tẩy tham dự buổi họp 
vào lúc 8pm thứ Năm, 26/1/2023, tại Hội trường 
Thánh Anphongsô. 

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

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

LỜI CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN QUÝ MÃO 2023 

 “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14b) Nguồn bình an từ 
Thiên Chúa được trao ban trong Mùa Xuân đầu tiên của nhân loại, khi Ngôi Hai Thiên 
Chúa bước vào hành trình làm người để đổi mới cuộc đời của chúng ta. Trong ngày Tết 
Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023, là thời khắc linh thiêng cho hết thảy “người con của 
đất Việt” đón chào một năm mới, nguyện xin “Bình an dưới thế cho loài người Chúa 
thương” của Thiên Chúa lại được tuôn trào để làm mới lại dân tộc Việt Nam; là đồng bào 
sống trong nước, hay người Việt ly hương đang sinh sống trên những vùng đất khác nhau 
của trái đất này, và nhất là anh chị em trong đại gia đình Công Giáo Thánh Tôma Thiện 
của chúng ta. 
 Như cây cối đâm chồi nẩy lộc trong mùa xuân mới để đem đến cái đẹp cho đời, thì 
khát vọng đón Xuân, đón Tết biểu lộ niềm tin và hy vọng rằng cuộc đời của chúng ta 
cũng được làm mới, làm đẹp lại cho đời và cho người bởi tình yêu, ân sủng và quyền 
năng của Thiên Chúa, là Đấng làm chủ thời gian và muôn vật muôn loài. Và chính cái 
khát vọng và niềm tin ấy giúp anh chị em chúng ta tìm thấy một ý nghĩa nào đó cho cuộc 
sống, giúp chúng ta có thêm năng lực để sống, và để vươn lên cái tốt đẹp trong thánh ý 
của Thiên Chúa suốt một năm mới này. Chính vì thế, ngày Tết luôn được biểu lộ như là 
ngày của niềm vui, diễn tả niềm hy vọng mãnh liệt của những người được làm con cái 
Thiên Chúa. Anh chị em tự hỏi, cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao nếu hành trình cuộc sống 
của mỗi người chúng ta không có mùa xuân và không có Tết. Cuộc sống của chúng ta có 
lẽ sẽ bị chìm ngập trong sự mỏi mệt, vất vả của ngày hôm qua, và sự đau khổ, lầm lạc 
của quá khứ. Và từ đó chúng ta sẽ chơi vơi trong sự mù mịt, vô vọng của tương lai.  
 Mùa Xuân và những ngày Tết lại đến, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho 
chúng ta một tương lai đầy hy vọng phía trước. Tương lai hy vọng được chúc lành và bắt 
đầu từ những giờ phút đầu tiên của năm mới Quý Mão, ngang qua những thánh lễ Tết 
truyền thống dân tộc tại cộng đoàn, những lời cầu chúc tốt lành dành cho nhau giữa anh 
chị em giáo dân, những ý tưởng và công việc trang trí nhà thờ chứa đựng văn hóa “Hồn 
Việt” tuyệt đẹp, những hy sinh luyện tập miệt mài của các em thiếu nhi đội múa lân trong 
cộng đoàn, những chiếc bánh chưng thơm ngon được làm bởi bao nhiêu công sức của 
những thế hệ khác nhau trong cộng đoàn; thiếu nhi, giới trẻ, trung niên, bô lão giáo dân 
và linh mục tuyên úy, những món quà nhỏ được gởi đến những cụ ông, cụ bà như là tấm 
lòng quan tâm xuất phát từ tình yêu của gia đình thánh Tôma Thiện dành cho những 
thành viên lớn tuổi, và rất nhiều những sinh hoạt đạo đức và bác ái khác được tìm thấy 
trong đời sống đức tin của cộng đoàn chúng ta trong suốt năm Bính Dần 2022 và những 
ngày Tết của năm Quý Mão 2023. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, và tình hiệp nhất 
nên một trong đại gia đình thánh Tôma Thiện của chúng ta. 
 Tết Quý Mão đến rồi, cùng với linh mục tuyên úy cộng đoàn cha Gioan Baotixita 
Đặng Nhật Trường, con xin chúc ông bà, anh chị em, giới trẻ và thiếu nhi sức khỏe, bình 
an và thịnh vượng. Và nguyện xin Mẹ Lavang và Thánh Tôma Thiện luôn cầu bầu cho 
con cái của Mẹ cùng với những sứ mạng truyền giáo mà Thiên Chúa đã tín nhiệm và trao 
cho cộng đoàn chúng ta trong năm mới này. 

Peter Lý Trọng Danh, CSsR. 

 



Mới Qua Đời: Giuse Luật, Maria, Cha Antôn Tạo, Giuse Thắng, Martino Châu,  
 
Lễ Giỗ: 22.1 Anna Trong, Giuse Thanh, Anna Tín,  giỗ 2 năm Maria Vam, 23.1 Giuse 
Bộ và Catarina Tưởng, Gioanna, giỗ 3 năm Giuse Thực,  24.1 Giuse Sinh,  29.1 Giuse 
Nhu, Maria Thủy, Giuse Luận, Đaminh Toán, Maria Khen,  
 
Các Linh Hồn: 4 Maria, Phêrô, Matta, Piô Thịnh, Maria Têrêsa Điểm, Giuse Đoàn, 
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 nhân dịp lễ Bổn mạng Thánh Anê. Tạ ơn Chúa trong năm qua gia đình được 
bình an. 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 ơn cầu bình an năm mới. Xin cho mau có visa sớm. Xin cho được ơn ăn năn trở 
lại. Xin cầu cho hòa bình thế giới. 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 ơn bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho 
các bệnh nhân.  

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 
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), Giuse Anh, Giuse Luật, Piô Thịnh, Đôminicô 
Tịnh (1/24) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Liên quan chỗ an vị: 
 Kể từ Chúa nhật ngày 14/01/2023, chỗ an vị tại Trung Tâm Thánh Mẫu La vang được 
bán với giá mới: $2,500/1 chỗ cộng với chi phí bảng đồng theo thời thời gía. 
 
1. Thời hạn hợp đồng chỗ an vị: Vô thời hạn 
 
2. Điều kiện: 
 - Không được quyền bán chỗ đã mua cho người khác 
 - Không được hoàn tiền lại sau khi đã mua chỗ 
 - Không được cử hành bất cứ nghi thức tôn giáo nào ngoàn nghi thức Công giáo 
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:…………………... 
Xây dựng Trung Tâm….. 
Thánh tượng ……………. 
Bánh chưng+Hoa tết:…..... 
 
 

$5,457.0 
$1,645.0 
$2,000.0 

$823.0 
$29,604.0 

 

THÔNG BÁO 
Trường Việt Ngữ La vang và Thiếu 
Nhi Thánh Thể sẽ sinh hoạt trở lại bắt 
đầu từ Chúa nhật 5/2/2023. 
 

Ghi Danh Năm Học Mới 
 
Trường Việt Ngữ: Ghi danh với Ban 
Giám Hiệu Trường, tại bàn ghi danh, 
từ 9:30am đến 12:15pm mỗi sáng 
Chúa nhật. 
 
Thiếu Nhi Thánh Thể:  
Tất cả đoàn sinh mới và cũ đều phải 
ghi danh. Đơn ghi danh được đặt dưới 
cuối nhà thờ. Xin phụ huynh ghi đầy 
đủ các thông tin rồi nộp cho các huynh 
trưởng.  
Lưu ý: Các thông tin được ghi trong 
đơn quan trọng trực tiếp cho con em 
quý vị, nên xin quý vị ghi cẩn thận và 
đày đủ. 

Cảm ơn Ban Bánh Chưng 

Chân thành cảm ơn Quý ông bà anh 
chị em đã hưởng ứng tham gia tích cực 
trong 2 ngày gói Bánh Chưng vừa qua 
tại Trung Tâm. Đặc biệt cảm ơn ban tổ 

chức đã hy sinh ròng rã nhiều ngày 
qua từ khâu tổ chức, chuẩn bị, cho đến 
dọn dẹp. Chắc chắn rằng, chúng ta - ít 

nhiều đã  gặt hái được niềm vui khi 
cùng nhau làm việc chung. Đồng thời 
những thành quả của sự hy sinh trở 

thành những món quà đâu năm đầy ý 
nghĩa cho nhau và cho quý cao niên 
trong gia đình cộng đoàn. Nguyện xin 
Chúa, Chúa là mùa Mùa Xuân vĩnh 

cửu luôn chúc lành và ban mọi ơn lành 
cho Quý Ông bà anh chị em trong suốt 
năm 2023.   

Chương trình Lễ 
Tết Quý Mão  2023 

 
THÁNH LỄ GIAO THỪA 
Thứ Bảy 21/1/23 lúc 9.00pm 

 Hái lộc Xuân trong Thánh lễ 
 Đốt pháo và múa lân sau Thánh Lễ. 
 Hội Chợ Xuân - Giới Trẻ La vang 
 

THÁNH LỄ MINH NIÊN 
MỒNG MỘT TẾT 

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 
 

Chúa nhật 22/1/23 lúc 11.00am 
Lưu ý: Không có Thánh Lễ  

12.30pm & 5.00pm 
 Chúc Tết và biếu quà cho các vị cao 

niên. 
 Đốt pháo và múa lân sau Thánh Lễ. 
 Hội Chợ Xuân - Giới Trẻ La vang 
 

THÁNH LỄ MỒNG 2 TẾT 
Kính nhớ tổ tiên Ông Bà cha mẹ 

 
 Thứ Hai 23/1/23 lúc 7.00pm 
 Thánh Lễ ngoài trời tại Tường tưởng 

niệm. 
 

THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT 
 Thánh hóa công ăn việc làm 
 Thứ Ba 24/1/23 lúc 7.00pm 

Thông báo:  Quý ÔBACE lưu ý:  
Sẽ không có giờ hành hương  

và Thánh lễ sau giờ hành hương  
từ thứ Bảy, 7/1/23 đến hết 28/1/23. 

 Giờ hành hương trở lại  
vào thứ Bảy, 4/2/2023.  


