
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 

Để tạo điều kiện cho ông bà anh chị em 
tham dự lễ Trung Tâm sẽ có hai thánh lễ: 

10am và 7pm. Vậy xin cộng đoàn lưu ý để 
tham dự. 

BAN ẨM THỰC THÔNG BÁO 
Để chuẩn bị cho đại hội Thánh Mẫu La vang 
lần IV. Ban Ẩm Thực tha thiết mời gọi Quý 

Anh Chị Em cộng tác trong việc sắp xếp, phân 
phối và phụ giúp mọi chuyện trong nhà bếp. 
Xin ghi danh sau các Thánh Lễ Chúa nhật,  
hoặc liên hệ chị Điểm 0421 213 219 hoặc  

anh Hiền 0430 517 167. Chân thành cảm ơn. 

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 3/2023 
TTTMLV sẽ có Thánh tẩy trẻ em vào lúc 
2:30pm Chúa nhật, 26/3/2023. Vậy, gia đình 
nào muốn cho con mình chịu phép Thánh tẩy, 
xin nộp đơn Thánh tẩy trước ngày 19/3. Kính 
mời Cha mẹ và người đỡ đầu của bé sắp được 
Thánh tẩy tham dự buổi họp vào lúc 8pm thứ 
Năm, 23/3/2022, tại Hội trường Thánh 
Anphongsô. 

Chương Trình Mùa Chay Thánh 2023 
 

Tĩnh tâm:  
7.00pm Thứ Ba 28/3 và  thứ Tư 29/3  
do cha Phê-rô Nguyễn Bá Quốc Linh 

DCCT hướng dẫn 
 

Hòa giải:  
7.00pm thứ Năm, 30/3/2023 

 
Cầu Nguyện Taize 

8:30pm, thứ Bảy 01/4/2023 

Lêgiô Thông Báo: Thánh lễ Truyền Tin 
Acies, Chương trình: bắt đầu lúc 6pm 
ngày thứ Năm 23/03/2023. Kính mời ông 
bà anh chị em, đặc biệt các hội viên 
Legiô, cùng các tán trợ tham dự thánh lễ 
để cùng Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa vì 
mầu nhiệm Nhập Thể và vinh qua Thiên 
Chúa được thể hiện trên cuộc đời Mẹ. 

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 CHAY NĂM A      19.03.2023 

THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN 
 

        Ðức Giêsu đã chữa một người mù từ lúc mới sinh, một người lớn lên trong 
bóng đêm dầy đặc. Ngài cho anh được thấy ánh mặt trời lần đầu tiên, thấy 
khuôn mặt của những người thân thuộc. Nhưng quan trọng hơn, anh đã thấy và 

tin vào Ðức Giêsu, Ðấng là Ánh Sáng của thế giới. Sau khi được sáng mắt, anh 
đã bước vào một cuộc hành trình đức tin đầy cam go. Lúc đầu, Ðức Giêsu chỉ 
là một người mà anh không rõ. Sau đó, anh dám khẳng định trước mặt mọi 

người Ngài là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến. Cuối cùng, anh 
đã sấp mình để bày tỏ lòng tin vào Ngài. Ðức tin của anh lớn lên qua những 
hiểm nguy và đe dọa.  

        Ngược với thái độ hồn nhiên và bình an của anh là thái độ bối rối bất an 
của giới lãnh đạo. Họ cứ hỏi đi hỏi lại về cách thức anh được chữa lành. Cha 

mẹ của anh cũng được điều tra cẩn thận. Trước những lập luận vững vàng của 
anh, họ chỉ biết chê anh là dốt nát và tội lỗi. Dựa vào một quan niệm hẹp hòi về 
việc giữ ngày sa bát, họ khẳng định Ðức Giêsu đã phạm tội khi chữa bệnh, tuy 

họ vẫn không hiểu tại sao một người tội lỗi lại có thể mở mắt cho người mù từ 
lúc mới sinh.  

        Giới lãnh đạo Do Thái giáo không muốn coi Ðức Giêsu là người của 
Thiên Chúa, vì điều đó đòi họ phải thay đổi lối nghĩ và lối sống đạo, thay đổi 

bộ mặt tôn giáo của cha ông, nhất là đòi họ phải tin và theo Ngài. Họ tự hào 
mình hiểu biết và đạo đức. Chính niềm tự hào này đã khiến họ khép lại, không 
có can đảm chấp nhận mình sai lầm, và cố chấp ở lại trong bóng tối.  

        Mù không phải là một tội. Cố ý không muốn thấy mới là tội đáng kể. 

Chúng ta ai cũng sợ bị mù, nhưng lắm khi ta lại tự làm cho mình nên mù lòa, 
khi không chấp nhận thực tế về bản thân, khi né tránh sự thật và không muốn 
nghe ai. Như những người mù xem voi, mỗi người chúng ta chỉ thấy một phần 

của thực tại, một phần nhỏ của chân lý. Cần khiêm tốn để nhận mình mù, mù 
về chính mình, mù về lãnh vực mình thông thạo, vì điều mình biết chỉ là phần 
nổi của tảng băng, vì con voi không giống như cái cột nhà hay cái quạt. Thay vì 

cãi nhau do có cái nhìn khác nhau, chúng ta có thể bổ túc cho nhau, để dần dần 
đến gần chân lý trọn vẹn.                                              (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu)                

 

Thứ Hai 20/3/23 - Lễ Thánh Giuse
Bổn Mạng Giáo Hội



Mới Qua Đời:  Các linh hồn chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Antôn 
Điệp,  
 
Lễ Giỗ: 16.3 Giuse, Maria, 19.3 Maria Vòng, Giuse Khuyến, Cecilia Sen, An-
na Trúc, Anna Truyền, Phaolô, Cầu cho ông bà tổ tiên Nội, Ngoại, giỗ 100 
ngày Giuse Vinh, giỗ 4 năm Antôn, 24.3 Maria Quyết, Giuse Tâm.  
 
Các Linh Hồn: Giuse và Anna, Giuse Khang,  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, Thánh Cả Giuse nhân ngày lễ Thánh Giuse, Tạ ơn Chúa đã ban 
cho cha mẹ, anh chị em và gia đình được bình an. Tạ ơn Chúa chúng con đã có 
thường trú nhân. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Tạ ơn Cha Trương 
Bửu Diệp, Tạ ơn Chúa nhân dịp sinh nhật.  
 
Xin Ơn:  
Xin cầu cho gia đình sớm có visa. Xin đi đường 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 
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, Vin-
cente 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 (2/24), Đaminh 
Giác (2/24) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

Lêgiô Thông Báo: Thánh lễ Truyền Tin Acies-Kính mời ông bà anh chị em, đặc 
biệt các hội viên Legiô, cùng các tán trợ tham dự thánh lễ. Chương trình: Tại 
Trung Tâm Thánh Mẫu La vang, ngày thứ Năm 23/03/2023, lúc 6pm. Rất mong 
đông đảo ông bà anh chị em tham dự để cùng Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa vì mầu 
nhiệm Nhập Thể và vinh qua Thiên Chúa được thể hiện trên cuộc đời Mẹ. 

Thông Báo và Chúc Mừng 
Thánh Lễ Tạ ơn thầy Phó Tế Giuse Trần 
Văn Hòa sẽ được cử hành tai Trung tâm 

Thánh Mẫu Lavang vào lúc 10.00am 
Chúa nhật 19/3/2023. Kính mời Cộng 

đoàn hiệp thông cầu nguyện và tham dự 
Thánh Lễ Tạ Ơn với thầy Phó Tế.  

 
 

 
TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN  

 

Đợt I:…………………… 
Đợt II:…………………... 
 

$6,574.0 
$1,730.0 

 

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. 

BAN KHÁNH TIẾT THÔNG BÁO 
Cộng đoàn chúng ta có rất nhiều sự kiện liên quan đến việc trang trí, nên rất cần đến 
sự chung tay giúp sức của nhiều người, đặc biệt là các anh. Vì thế Ban Khánh Tiết 

kêu gọi Quý Anh Chị Em ghi danh tham gia vào Ban Khánh Tiết. Vậy quý vị nào hy 
sinh được, xin vui lòng liên lạc với Trang qua số điện thoại: 0422 437 001. Xin chân 

thành cảm ơn. 


