
 
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 

TỔNG KẾT  

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN 

Cảm ơn: Trước tiên chúng ta cùng tạ 
ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta 
những ngày xuân thật tuyệt vời để lại 
trong mỗi chúng ta những kỷ niệm khó 
phai.  

Chân thành cảm ơn ông bà anh chị em, 
các ban ngành đoàn thể đã nhiệt tình 
hưởng ứng chương trình xuân như 
phụng vụ, ca đoàn, trang trí, bánh 
chưng, hoa xuân và còn nhiều hoạt 
động khác.  

Những hy sing đóng góp của quý ông 
bà anh chị em rất đáng trân trọng, mang 
ý nghĩa rất lớn trong công cuộc xây 
dung tinh thần gia đình cộng đoàn. 
Nguyện xin Chúa ban thật nhiều ơn 
lành trên toàn thể ông bà và anh chị em 
trong năm mới này. 

Tổng kết bánh chưng: $26,576.30 

Tổng kết hoa xuân: $6,821.10 

Nguyện xin Chúa chúc lành và thánh 
hóa mọi hy sinh khỏ nhọc của mọi 
người trở nên những của lễ dâng lên 
Thiên Chúa trong những ngày đầu năm. 

Ban Huynh Trưởng Tĩnh Tâm 
 

Ban Huynh Trưởng TNTT Xứ đoàn 
Thánh Tôma Thiện sẽ đi tĩnh tâm ba 
ngày, từ 27, 28 & 29/1/2023.  

Trong dịp tĩnh tâm đầu năm học này, 
nguyện xin Chúa ban cho các trưởng thật 
nhiều ơn đức tin, lòng đạo đức, lòng 
nhiệt huyết và lòng yêu mến. Và xin 
Chúa ban cho các trưởng được bình an và 
nhiều niềm vui trong những ngày tĩnh 
tâm. 

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

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

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A  29.01.2023 

HÃY VUI MỪNG 
 Ðời sống mỗi người đều có những chỗ khuyết, chỗ hụt, những mất mát, yếu 
kém không thể bù đắp, nên ở đời có vẻ chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn. Ngay giữa 
lúc hạnh phúc nhất, cũng có điều làm bận lòng.  

 Trong bài giảng đầu tiên trên một ngọn núi, Ðức Giêsu đã chỉ cho ta bí quyết để 
có hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng con người cần 
sống tích cực để đón nhận. Ðược Nước Trời, được Ðất Hứa, được thấy Thiên Chúa, 
được Ngài ủi an, thương xót, và làm cho no thỏa: những điều đó có nghĩa là sống thân 
tình với Ngài, được vui hưởng hạnh phúc viên mãn của chính Thiên Chúa. Chỉ nơi 
Ngài mới có hạnh phúc trọn vẹn, vững bền.  

 Con người chỉ có hạnh phúc khi gắn bó với Nguồn cội, với Ðấng đã, đang và sẽ 
ban cho mình tất cả. Nói cho cùng, người hạnh phúc là người biết mở ra, mở ra với 
Thiên Chúa và mở ra với tha nhân.  

 Người có tâm hồn nghèo khó là người thật sự nghèo, chẳng có nhiều của cải hay 
chỗ đứng trong xã hội. Khi cảm nghiệm nỗi bất lực của mình, họ khiêm tốn mở ra và 
phó thác cho duy Thiên Chúa. Chính lúc đó họ thấy mình bình an, vững vàng. Người 
khao khát trở nên công chính là người mong nên thánh. Nên thánh là sống theo tinh 
thần của cả Bài Giảng trên Núi. Nỗi khao khát không nguôi làm cho con người lớn lên. 
Nỗi khao khát đào sâu, để con người chứa được nhiều.  

 Người sầu khổ về mọi mặt sẽ được hạnh phúc, khi trong cơn đau, họ biết quay 
về với Thiên Chúa. Phúc cho ai thấy đau khổ của mình có ý nghĩa: đau khổ để đền tội, 
để phục vụ, để triển nở thiêng liêng. Ngay cả đau khổ vô lý cũng làm ta gần Ðấng trên 
thập giá. Người bị bách hại, lăng nhục, vu khống là người có phúc. Ngay giữa ngặt 
nghèo họ vẫn cảm được niềm vui (Cv 5,41), vì họ dám sống và dám chết cho Thầy 
Giêsu. Người hiền lành là người có lòng nhân đối với người khác. Họ học gương hiền 
lành của Thầy Giêsu (Mt 11,29), không lấy oán báo oán khi mình bị xúc phạm (Mt 
21,5). Người có lòng thương xót là người biết mở ra để cảm thông, đau nỗi đau người 
khác và chia sẻ những gì mình có. Người có tâm hồn trong sạch là người ngay thẳng, 
thật thà, không giả hình, nhưng làm với ý hướng trong sáng. Chính sự trong sáng của 
thân xác và tâm hồn sẽ làm người ấy dễ gặp được khuôn mặt Thiên Chúa. Người xây 
dựng hoà bình là người gieo an hoà khắp nơi, trong gia đình, ngoài xã hội và giữa các 
dân tộc. Họ giải toả những bất đồng, tháo gỡ những tranh chấp. Họ coi mọi người là 
anh em, con cùng một Cha. Thời nào con người cũng lao đao đi tìm hạnh phúc. Phúc 
cho ai không khép lại để tìm hạnh phúc cho mình, nhưng biết mở ra để sống cho Chúa 
và tha nhân.         (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ) 

 



Mới Qua Đời: Antôn, Phêrô, Giuse Khang, 
 
Lễ Giỗ: 22.1 Giuse Chương, 2 Đaminh, 26.1 Anna Dí, Giuse và Maria Bột, 29.1 Ma-
ria Huấn, Maria Hảo, Maria Giỗ, Maria Mai, Giuse Nhu, Maria Thủy, Giuse Luận, 
Đaminh Toán, Maria Khen,  giỗ 7 năm Giacôbê,  
 
Các Linh Hồn: 2 Anê, Micae,  Đaminh và Maria, Giuse và Maria, Anna Maria Sâm, 
Phanxicô Dũng, Đaminh Bảo, Maria Phượng, 3 Giuse, Maria Madalena, Micae, Phêrô, 
9 Maria, Antôn, Phaolô,  Anna Truyền, Anna Maria,  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 ngày sinh nhật. 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 chúa chúng con đã có visa. 
Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.  
 
Xin Ơn:  
Xin ơn cầu bình an năm mới. 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 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 giá.  
 
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:……………………. 
Ẩm thực …………………. 
Bánh chưng……………… 
Hoa Xuân ………………. 
 

$20,162.0 
$1,822.0 

$442.0 
$26,576.3 

$6,821.1 

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. 

Themes for the 4th Sunday  
in Ordinary Time Year A 

 The readings for the 4th Sunday in 
Ordinary Time for Year A tell us we 
must seek the Lord. The first reading 
gives us a road-map for discipleship. 
The psalm sings of God’s faithfulness 
and kindness. The second reading re-
minds us that the world might consider 
our path as a foolish one. In the gospel, 
Jesus gives us the Beatitudes, which lay 
out what it means to follow Him. Con-
sider if you are actively seeking God or 
if you are just waiting for something to 
happen. Here some themes for this 
week. 

• Seeking God 

• Recognizing blessings 

• The Beatitudes 

 Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 1/2023 
 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 
TGP Melbourne sẽ mở khóa giáo lý 
hôn nhân tại Giáo xứ St. Margaret 
Mary, 51 Mitchell Street, Brunswick 
East, VIC 3056. vào các ngày thứ Bảy 
11/02/23 và 18/02/2023. Bắt đầu từ 
9.00am đến 4.30pm. Vậy ai có nhu 
cầu tham dự, xin vui lòng liên hệ chị 
Maria Hồ Thị Thanh qua số điện 
thoại: 0403 419 798. Hoặc email: 
thanh.htt@gmail.com 

Thông báo:  Quý ÔBACE lưu ý:  
 Giờ hành hương kính Đức Mẹ  

Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ trở lại  
vào thứ Bảy, 4/2/2023.  

Tiệc Gây Quỹ cho Đại Hội  
Thánh Mẫu La vang 24/2/2023  

 Để chuẩn bị cho Đại hội Thánh 
Mẫu La vang năm 2023. Cộng Đồng 
Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne 
sẽ tổ chức bữa tiệc gây quỹ vào tối 
thứ Sáu, ngày 24/02/2023.  
Tại White Orchid Reception  
Địa chỉ: 705/707 Clayton Rd, Clayton 
South VIC 3169. Xin quý Ông bà 
Anh Chị Em hưởng ứng ủng hộ. 

vé số  
vé tiệc  

 
Xin liên hệ với chị Ngọc Anh  

qua số điện thoại: 0434 495 159  
Chân thành cảm ơn.  

mailto:hanh.htt@gmail.com

