
 

 
 

 
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 

Thông báo Dọn Đèn Giáng Sinh 
Sau Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh, là kết thúc 
mùa Giáng Sinh. Xin mời mọi người chung 
tay dọn đèn Giáng Sinh, có thể bắt đầu sau lễ 
5pm. Chúa nhật 8/1/2023. Chân thành cảm 
ơn mọi người.  

Đại hội Thánh Mẫu La vang năm 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.  

 $5 / 1 vé số 

 $75 / 1 vé tiệc 
Xin liên hệ với chị Ngọc Anh  
qua số điện thoại: 0434 495 159 

Chân thành cảm ơn. 

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. 
 

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. 

  
  
 

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. 
 

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

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

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH 8.1.2023 

Giáng sinh năm nay thật rộn ràng 
Đèn chăng lấp lánh hát ca vang 
Ai về Trung Tâm xin dừng bước  

Ghé vào Farm Church ngỡ Thiên đàng. 
 

ĐÔI LỜI CÀM ƠN TỪ CHA TUYÊN ÚY G.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG 
 Cộng đoàn đã có những ngày Giáng sinh vui tươi, phấn khởi, an lành và thật nhiều 
ích lợi thiêng liêng. Để có được điều đó trước tiên chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì 
biết bao ơn lành mà Chúa đã thương ban. Kế đến, thay mặt cộng đoàn cha xin được bày tỏ 
lòng biết ơn: 

  Cảm ơn ban khánh tiết, các ban ngành, đoàn thể, xóm giáo và một số cá nhân đã hy 
sinh miệt mài ngày đêm và đóng góp tài chánh, những sáng kiến và sự khéo léo cho 
việc trang trí trong và ngoài nhà thờ thật tuyệt vời.  

 Cảm ơn ban Phụng vụ, ban lễ sinh, các ca đoàn đã phục vụ rất tốt, giúp cho các Thánh 
lễ thật sốt sắng và long trọng. 

  Cảm ơn ban trật tự, trong việc tổ chức carpark, đã giúp cho ông bà anh chị em yên tâm 
mỗi khi ra vào trung tâm để có thể tham dự Thánh lễ sốt sắng. 

  Cảm ơn Thiếu Nhi Thánh Thể đã phục vụ cộng đoàn trong buổi Diễn Nguyện Hoạt 
Cảnh Lịch Sử Cứu Độ. Với những gì chúng con làm, thật xứng đáng  được trân trọng 
và ghi nhận. 

  Cảm ơn Giới Trẻ Lavang - với những con người trẻ và tinh thần trẻ luôn sẵn sàng xốc 
vác những công việc nặng nhọc của cộng đoàn. 

  Cảm ơn Hội Phụ huynh TNTT luôn khiêm tốn âm thầm phục vụ phía sau - trong nhà 
bếp trong nhiều sự kiện của cộng đoàn. 

  Cha đặc biệt cảm ơn ban vệ sinh. Công việc vệ sinh - dọn rác không mấy hấp dẫn 
nhưng mang ý nghĩa thật thơm, thật đẹp, và những con người làm công việc ấy thật 
đáng để chúng ta ngưỡng mộ và cảm ơn.  

  Cảm ơn Ban Điều Hành Cộng Đồng, các ca đoàn bạn đã chung tay tổ chức và làm nên 
chương trình Ngôi Lời Giáng Thế V thành công. Với sự hiện diện, và đóng góp tiết 
mục, anh chị em đã thể hiện được niềm vui Giáng sinh chung với toàn thể Giáo hội 
hoàn vũ. 

  Cảm ơn các tổ chức hay từng cá nhân đã hưởng ứng, tham dự và đóng góp cách này 
hay cách kia trong việc tổ chức các chương trình trong suốt mùa Giáng sinh. 

  Cuối cùng chân thành cảm ơn Ban Thường Vụ Trung Tâm Thánh Mẫu La vang luôn 
tích cực đóng vai trò tuyến đầu, và quán xuyến mọi công việc đặc biệt trong mùa Giáng 
sinh này. 

 Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban thật nhiều bình an cho ông bà anh chị em trong năm mới 
này. Và ước gì Chúa Hài Đồng được lớn lên trong tâm hồn và trong từng gia đình của Quý 
Ông bà anh chị em.  
 

 

Đốt pháo và múa lân sau Thánh Lễ.
Hội Chợ Xuân với Nhóm Giới Trẻ.



Mới Qua Đời: Anna, Anna Triệu Thị Nhi, Maria Đinh Thị Nhu 
 
Lễ Giỗ: 1.1 Vũ Văn Ý, Maria, 8.1 Phêrô Hà, Maria Nhung, Anna Khoa, Phaolô 
Chánh, Matta, 29.1 Giuse Nhu,  
 
Các Linh Hồn: Anna Hạnh, Phêrô Bường, Phêrô Quý, Anna Nhi, Phêrô Hà, Maria 
Têrêsa Điểm, 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 và Đức Mẹ trong năm mới, Tạ ơn Chúa 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, Thánh cả Giuse, Thánh Gerardo và Thánh Mary 
MacKillop.  
 
Xin Ơn:  
Xin bình an trong 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 cho người bị đột quỵ sớm bình 
phục. Xin bình an cho gia đình, 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 
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:………………. 
Bảng đồng…………….. 
An vị………………... 
 
 

$5,501.0 
$1,821.0 

$600.0 
$2,000.0 

 

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  đã bắt đầu 
được phân phối từ Chúa nhật 
18/12/2022.  
Giá tiền $28/bánh. 
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. 

Bán Hoa Xuân 
Hoa Xuân sẽ được bán tại Trung Tâm  

vào thứ Sáu, 13/1/2023.  
Giá: $55/1 cặp 

Xin Quý ÔBACE hưởng ứng ủng hộ. 
Chân thành cảm ơn.  

REFLECTION  
FOR YOUNG PEOPLE  

by Lisa-Marie Calderone-Stewart 
 

    The astrologers in the Magi story went 
through quite a journey in search of the ba-
by Jesus. They obviously believed in him 
and had faith in the star.  
    Have you ever ‘followed a star’? Have 
you ever gone after a dream or an ideal you 
believed in? Are you still going after it? 
      What gives you the energy to keep go-
ing? How do you know it is worth it? The 
gifts brought by the Magi have significance. 
     Gold is a symbol of wealth and fidelity.  
     Frankincense is burned to purify the at-
mosphere by releasing an aromatic and 
pleasing smell. For centuries, indigenous 
people in many countries have burned 
smoke in order to bless and purify them-
selves, and monks have watched incense 
rise to the sky as a symbol of their prayers 
ascending to God.  
     Myrrh is a kind of resin or oil used for 
anointing and embalming. It is a symbol of 
comfort and soothing (who doesn’t enjoy a 
rubdown?) but it is also a foreshadowing of 
death.  
How were these gifts symbolic for Jesus? 
What three gifts would be symbolic of you 
and your life so far? Explain the symbolism.  

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.  

Ban Bánh Chưng Thông Báo 
Kính mời anh chị em thiện nguyện gói 
bánh chưng tham dự buổi họp lúc 7pm,  
thứ Tư 11/1/23, tại Hội trường Thánh 

Anphongsô 


