
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 

 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 

LỚP XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ 
THÊM SỨC TRẺ EM 

Trung Tâm La vang sẽ mở các lớp giáo lý: 

• Khai giảng ngày 19/02/2023. Học từ 3-4pm 

• Ngày lãnh nhận bí tích Xưng Tội và Rước 
Lễ Lần Đầu vào tháng 12/11/2023. Các em 
từ 9 tuổi trở lên. 

• Ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức tháng 
26/11/2023. Các em từ 11 tuổi trở lên. 

• Kết thúc nhận ghi danh vào hết Chúa Nhật 
19/03/2023. 

Xin phụ huynh ghi danh cho con em mình. 
Người phụ trách nhận ghi danh:  

 Lớp XTRLLĐ:   
 Chị Huỳnh Quỳnh Mai: 0413 349 797;  

 Lớp Thêm sức:  
 Chị Nguyễn Kim: 0478 056 999. 
1. Lệ phí: $100/1 em. 
2. Lưu ý: Các em lớp Thêm Sức đã ghi danh - 
đóng lệ phí năm 2022, vẫn phải ghi danh lại 
nhưng không phải đóng học phí. 

Ban Gây Quỹ Thông Báo 
Ban gây quỹ bán trở lại từ Chúa nhật, 

12/2/2023 
Xin Quý ÔBACE hưởng ứng ủng hộ. 

Họp Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể 

Kính mời Quý Phụ huynh thiếu nhi Thánh Thể 
sắp xếp thời gian đến dự buổi họp đầu năm vào 

lúc 1:30pm, Chúa nhật 26/2/2023. Mục đích là 
để gặp gỡ, cảm ơn nhau và trình bày các sinh 
hoạt trong năm, cũng như trao đổi mọi thắc 

mắc, chia sẻ. Kính mong mọi người bớt chút 
thời gian tham dự.  

Ban Lễ Sinh Đaminh Sa-vi-ô Thông Báo 
Trưởng Ban Lễ Sinh kính mời quý phụ huynh 
và các em Lễ sinh tham dự buổi họp mặt đầu 

năm, vào lúc 4.30pm – 6.30pm, thứ Bảy, 
25/2/2023, tại Hội trường Cha San (nhà nguyện 

cũ). Mục đích của buổi họp mặt là để gặp gỡ 
nhau trong ngày đầu năm, cảm ơn nhau, chia sẻ 

vui chơi, đồng thời phổ biến và phân chia công 
việc cho các sự kiện liên quan đến Ban lễ sinh 
trong năm 2023. Kính mong Quý Phụ huynh và 

các em sắp xếp đến tham dự. Chân thành cảm 
ơn và mong được đón tiếp.  

 
 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

Đợt I:…………………… 
Đợt II:…………………... 
Sách xưng tội rước lễ lần 
đầu  
 

$6,066.0 
$2,716.0 

$575.0 
 

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

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

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A  12.02.2023 

THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT 
 

 Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm. Ngài đòi hỏi con người phải 
vươn lên, vươn cao lên mãi, nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của 
họ. Khi ban Mười Ðiều Răn cho dân Ít-ra-en, qua ông Môsê, Ngài đưa họ ra khỏi 
tình trạng sống theo luật rừng. Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, 
nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Ðức Giêsu. Luật mới này không phá 
bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ. Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Ðiều Răn, mà 
hơn nữa còn xét mình theo tinh thần Bài giảng Trên núi. 

  Lời của Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình. Có khi nào bạn tự kiểm 
dựa trên một đoạn Tin Mừng không? Ðoạn Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn lại 
miệng và mắt, hai giác quan dễ được dùng để phạm tội. Miệng là nơi phát xuất 
những lời lăng mạ, dối trá. Lời nói biểu lộ tâm hồn con người: lòng có đầy mới 
tràn ra miệng (x. Mt 12,34). Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã nói, ta thường 
thấy có rất ít yêu thương và sự thật, nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc lừa. “Ai 
không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng làm chủ được toàn 
thân” (Gc 3,26). 

 Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là 
cửa chính của tâm hồn. Các cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta. Mắt 
thích nhìn cái đẹp. Eva nhìn trái cấm, Ðavít thấy người phụ nữ khỏa thân. Cái nhìn 
đem lại khoái lạc và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, khiến người ta dám làm 
chuyện trái luân thường đạo lý. Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy 
hình ảnh. Tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo...tất cả tìm cách 
lôi cuốn cái nhìn của ta, kích thích khoái lạc nơi con mắt và cả thân xác. 

 Những điều cao quý và thiêng liêng như thân xác, như đời sống thầm kín vợ 
chồng lại bị trở thành tầm thường, dung tục.Tình yêu chỉ còn là vội vã chiếm đoạt 
thân xác nhau trong cơn mê say nhất thời, chứ không phải là sự trân trọng hiến 
dâng chính mình trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm. Ðức Giêsu 
nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn.  

 Làm sao tôi giữ được đôi mắt  trong suốt của trẻ thơ? Làm sao để trí tưởng 
tượng và trí nhớ không bị vẩn đục? Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em 
của tôi? Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình thành đồ chơi để 
người khác ngắm nghía?    (Lm . Anthony Nguyễn Cao Siêu, SJ) 

 



Mới Qua Đời:  Giuse Khang, Maria Đa, Đaminh, Các linh hồn chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ,  
Maria Cúc, Thomas Khánh, Đan sĩ linh mục M. Clemente Ân, Cha Brian Russell CSsR. 
 
Lễ Giỗ: 5.2 Giuse và Maria Phức, 11.2 Antôn Lộc, 12.2 Giuse Lập, Antôn Giao,  Gioa Baotixi-
ta Hương, Phêrô Tích, giỗ 1 năm Peter Chriswell, giỗ 100 ngày Phêrô Tất, tổ tiên và các linh 
hồn,  giỗ 2 năm Theresa Avila 
 
Các Linh Hồn: 4 Đaminh, Maria, Giuse, Cha Antôn Tạo, Augustino, Maria, Giuse, Vincente, 
Teresa, 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 Chúa vì đã sinh con bình an. Tạ ơn nhân ngày sinh nhật. 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. Tạ ơn chúa đã ban cho một năm được bình an. 
Xin Ơn:  
Xin cho chuyến du lịch được bình an. Xin cầu cho hòa bình thế giới. Xin cho con cái biết giữ lễ 
ngày Chúa nhật, ngoan ngoãn siêng năng cầu nguyện. Xin khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 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 
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), Gi-
oan 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). Anna Vũ, Thomas Trưng, Vincent Khương, Maria Madalena Hiền, Theresa Avila 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 Chào mừng tất cả các em thiếu nhi và quý anh chị huynh trưởng, cũng như quý 
thầy cô trường Việt ngữ sinh hoạt trở lại bắt đầu từ Chúa nhật hôm nay, 5/2/2023. Hy 
vọng tất cả chúng ta đã có những ngày nghỉ vui tươi khỏe mạnh. Cầu chúc năm học 
mới 2023 hứng khởi, nhiệt huyết, nhiều thành công và bình an. Xin cũng được nhắc 
đến quý Phụ huynh cộng tác với chúng tôi, cho con em đi sinh hoạt đều đặn, đưa đón 
đúng giờ. Chân thành cảm ơn. 

Thông Báo 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. Chân thành cảm ơn. 

Ngày giờ bầu cử: Chúa nhật, 02/04/2023, lúc 2 pm 

 Địa điểm bầu cử: Trong nhà thờ TTTM La vang. 

 CỬ TRI (NGƯỜI ĐI BẦU) 

Mỗi một nóc gia/một địa chỉ, chỉ được một người đại diện đi bầu.  

*Lưu ý:  

 - Phải là người đang sinh hoạt trong cộng đoàn, như thường xuyên đi lễ tại Trung Tâm 
hoặc đang tham gia các hội đoàn, xóm giáo của Trung Tâm.  

 - Phải là người từ 18 tuổi trở lên 

 - Phải ghi danh theo đúng thời hạn quy định. Ghi danh cử tri: Bắt đầu ghi danh từ thứ 
Bảy, 11/02/2023-hạn chót hết ngày thứ Chúa nhật, 26/03/2023. 

ỨNG VIÊN (NGƯỜI ĐƯỢC BẦU) 

Gồm các thành phần: 

  - Mọi thành viên ban thường vụ đương thời tự động là ứng viên 

  - Các ứng viên do các hội đoàn và xóm giáo đề cử (không quá 3 ứng viên trong cùng hội 
đoàn hoặc xóm giáo).  

 - Ứng viên tự do, bao gồm:   

1/ Ứng viên tự ra ứng cử;  

2/ ứng viên do người khác đề cử nhưng phải có sự đồng ý của ứng viên do mình đề cử.  

*Lưu ý: Ứng viên tự do và ứng viên do hội đoàn, xóm giáo đề cử phải ghi danh theo đúng thời 
hạn quy định. Ghi danh ứng viên: Bắt đầu Thứ Bảy, 11/02/2023 - hạn chót hết ngày Chúa nhật 
19/03/2023. 

Để biết thêm chi tiết, xin xem bản Thể Lệ Bầu Cử trên bảng thông tin nhà thờ TTTM La vang 
hoặc trên website cộng đoàn: https://trungtamthanhmaulavang.org.au/ 

Nhờ lời chuyển cầu Thánh Mẫu La vang và Thánh Tôma Thiện, nguyện xin Thiên Chúa soi 
sáng và chúc lành việc bầu cử của cộng đoàn chúng ta, ngõ hầu tất cả mọi việc                           

chúng ta làm vì sáng danh Chúa và mưu cầu ích lợi cho cộng đoàn. 

BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH TÔMA THIỆN 
TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới sẽ được cử 
hành vào lúc 10am, Chúa nhật 19/2. Kính mời tất cả 
Quý phụ huynh sắp xếp thời gian tham dự Thánh lễ. 
Sự hiện diện đông đủ của quý phụ huynh không chỉ là 
chứng tá đức tin, mà còn là niềm khích lệ động viên 
rât lớn cho các con em mình.  

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng Hai  
 

TTTMLV sẽ có thánh tẩy trẻ em 
tháng 2 lúc 2:30pm Chúa nhật, 
26/2/2023. 
Vậy, gia đình nào muốn cho con em 
mình chịu thánh tẩy, xin nộp đơn 
thánh tẩy trước ngày 23/2. Và cha mẹ 

và người đỡ đầu của bé sắp được 
thánh tẩy tham dự buổi họp lúc 8pm 

thứ Năm 23/2/2023, tại hội trường 
Thánh Anphongsô. 

Orchestra/ Ban nhạc Thông Báo 
Thân mời các em đã sinh hoạt trong ban nhạc, cũng 
như các “tài năng mới”, đến tham dự buổi sinh hoạt 
họp mặt đầu tiên, vào lúc 4pm Chúa nhật 26/2/2023, 
tại Hội trường cha San.  All welcome 


