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Melbourne, 11.00am Chúa Nhật 22/9/2019, tại Cộng đoàn Trung Tâm Thánh Mẫu 

LaVang vùng Keysborough đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Tôma 

Trần Văn Thiện tử đạo, và cũng là ngày truyền thống bổn mạng Cộng đoàn. Lễ bổn 

mạng năm nay có nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với Cộng đoàn vì đây có lẽ là Thánh lễ 

mừng kính Thánh Bổn Mạng ngoài trời cuối cùng khi công việc xây dựng nhà thờ và 

các công trình phụ cận như bãi đậu xe, khu vực sinh hoạt mới đã gần như hoàn thành. 

Thời tiết Melbourne đang chuẩn bị bước vào mùa xuân, tuy còn lạnh nhưng cũng 

không ngăn được bước chân của mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng đoàn cùng 

nhau tề tựu tại Trung tâm để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Thánh Tử Đạo 

Tôma Trần Văn Thiện. Đồng tế với cha Tuyên úy Giuse Vũ Ngọc Tuyển là các quý cha 

đã nhiều năm gắn bó với Trung tâm đến để chia sẻ niềm vui với Cộng đoàn.  

 

Khởi đầu bằng nghi thức rước kiệu Thánh Tôma Trần Văn Thiện từ tiền đường nhà thờ 

mới. Đoàn rước tiến vào lễ đài dẫn đầu là thánh giá nến cao, đoàn cờ, các ban ngành 

đoàn thể, kiệu Thánh Tử Đạo và sau cùng quý cha đồng tế trong bài hát nhập lễ Tôn 

vinh Thánh Tôma Thiện. Mở đầu thánh lễ, cha tuyên úy ngỏ lời cám ơn sự hiện diện 

đông đủ của quý cha khách, các vị đại diện Cộng Đồng Công Giáo TGP Melbourne, các 

Cộng đoàn Công giáo ở xa và toàn thể quý ông bà và anh chị em đã đến trong ngày vui 

chung tại Trung tâm đồng thời mời gọi tất cả mọi người trong niềm vui cũng tự lại bản 

thân với những thiếu sót sai lầm trong đời sống của mình đê chuẩn bị tâm hồn sốt sắng 

bước vào thánh lễ. Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc từ lễ kính Các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam, bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan (Kn 3, 1-9) bằng tiếng Việt, bài đọc 2 trích 

thư thứ nhất Côrintô (1 Cr 1, 17-25) bằng tiếng Anh và bài Phúc Âm theo thánh Matthêu 

(Mt 10, 17-22). Chia sẻ trong thánh lễ, cha Phêrô Hoàng Kim Huy SBD nhắc nhở đến 

những sự lựa chọn trong cuộc đời của mỗi người. Đa phần chúng ta đều lựa chọn 

những điều dễ chứ ít chọn điều khó. Các thánh tử đạo nói chung và Thánh Tôma Trần 

Văn Thiện nói riêng, đều không chọn lựa giống chúng ta. Các ngài chọn điều khó và đi 

trên con đường hẹp. Theo Chúa Giêsu là một sự chọn lựa, và có thể nói là sự chọn lựa 

liều lĩnh khi Ngài đòi hỏi chúng ta theo Chúa với thập giá trên vai và bước đi trên con 

đường hẹp. Chính Ngài đã làm chứng bằng lời nói, hành động và cả mạng sống mình 

vì điều ấy và đã được Chúa Cha nhờ Thánh Thần tôn vinh qua cái chết và sự phục sinh 

của Ngài. Các Thánh Tử Đạo cũng đã làm như thế và chính chúng ta cũng được mời 

gọi như thế trong chính cuộc sống của mỗi người, trong sự chọn lựa của mỗi người dù 

là việc nhỏ hay việc lớn. Đó cũng là lời cầu chúc và ước mong của cha Huy gửi đến 



Cộng đoàn Dân Chúa tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang nói riêng và các Cộng đoàn 

Công giáo trong Việt Nam trong TGP nói chung. 

 

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc thánh lễ, anh 

Chủ tịch Cộng đoàn Antôn Trương Tấn Phát ngỏ lời cám ơn đến quý cha, quý quan 

khách và quý ông bà và anh chị em. Sau thánh lễ, mọi người có dịp cùng vào bên trong 

chiêm ngưỡng nhà thờ mới đang hoàn thiện và cùng chia sẻ niềm vui ngày truyền 

thống với bữa tiệc BBQ ngoài trời cùng các tiết mục văn nghệ, karaoke và sổ xố. Chiều 

tối, các em Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Tôma Thiện cùng tổ chức Vui Tết Trung Thu 

cho các con em trong Trung tâm với các hoạt động sôi nổi: trò chơi, múa lân, rước 

đèn…tạo niềm vui cho các em trong những ngày nghỉ học kỳ III.  

  

Bài viết & Hình ảnh: Ban Truyền Thông TTTM LaVang 

Album 1: https://photos.app.goo.gl/jyD6Ex89yEyaxmtq9 

Album 2: https://photos.app.goo.gl/sinDWNdjPB33gQf58 

Album 3: https://photos.app.goo.gl/iSSDcUNkcxzBKxM87 

TNTT Vui Tết Trung Thu: https://photos.app.goo.gl/LoJfY3bNtGUUC4tg8 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jASWvXfPeq8 

Video TNTT Vui Tết Trung Thu: https://www.youtube.com/watch?v=dn0uoukF7lQ 
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