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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 

13. Tại sao, sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với 
cộng đoàn? 
Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy rõ nhất của Công Đồng Vat II. 
Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây hướng về phía đông, hướng mặt trời 
mọc, nơi tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía đông khi cầu nguyện là một 
cách muốn cho hiểu rằng cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với Chúa Kitô 
phục sinh. 
Chúng ta cũng biết rằng người Do-thái hướng về thành Giêrusalem khi cầu nguyện, 
và người hồi giáo hướng về thành La Mecque. 
Sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế không quay lưng về phía cộng đoàn như 
theo truyền thống nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Thông thường, 
chúng ta đối diện với người nào đó khi nói chuyện. Do đó thật là hợp lý khi linh mục 
chủ tế hướng về cộng đoàn: chào đầu lễ, bài giảng… Khi linh mục công bố Tin Mừng, 
chính là Chúa Kitô nói với dân Người. 
Nhưng khi cầu nguyện thì sao ? Khi cầu nguyện, tất cả cùng thưa với Chúa. Do đó 
chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng đoàn. Thật ra, bàn 
thờ được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí như thế có nghĩa là: Chúa 
không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa chúng ta, như lời hứa của Chúa Kitô: “Ở 
đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” (Mt 18, 20). 
Thánh Phaolô có nói: “Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang 
!” (Col 1, 27).                                                                                                  Còn tiếp 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.                                      

Hall: Chúa nói: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo 
tôi. All 

Thông tin trong tuần 

1/ Thứ Ba đầu tháng; Thánh lễ do Legio phụ trách. Mời quí vị, các 

thành viên Legio đến dâng thánh lễ và Chầu Thánh Thể, nhằm trang 

bị thêm hành trang cho sứ vụ tông đồ của người lính của Mẹ. 

2/ Thứ Tư đầu tháng, Thánh lễ cầu cho các gia đình, quí vị Cao Niên, 

Xức dầu bệnh nhân, và chiếu phim Đức Mẹ Fatima sau Thánh lễ. 

3/Thứ 5 đầu tháng; CĐ mừng lễ Mân Côi và dâng hoa kính 

Đức Mẹ Fatima. Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi VSL. Xin 

Quí Hội mặc đồng phục. 5 nhóm dâng bông khi lần chuỗi. 

4/ Thứ Sáu đầu Tháng; Kính Thánh Tâm Chúa, Bổn Mạng Ngành 

Nữ TĐ Thánh Tâm. Kính mời ACE hiệp thông. 

5/ Lớp Giáo Lý  hôn nhân, ngày Thứ 7 (28/10), và thứ 7 (04/11). 

6/ Xin chân thành cám ơn quí vị ân nhân đang tiếp tục cầu nguyện 

và hỗ trợ cho Công trình xây dựng của Trung Tâm. Cách riêng, cám 

ơn gia định chị Đào Xuân ở Geelong cũng đã yêu thương cộng tác. 

7/ Thánh lễ Giỗ một năm Bà Maria Đặng Thị Đượm, lúc 11.30am, 

CN 15/10. Xin ACE hiệp thông và cầu nguyện. 

8/ Để tránh trùng hợp với các sự kiện khác trong Tổng GP, chương 

trình kết thúc Năm Thánh Đức Mẹ Fatima sẽ được tổ chức vào chiều 

CN 29/10 (bao gồm giảng thuyết 3 giờ LCTX, Rước Đức Mẹ, lần 

chuỗi Mân Côi và Thánh lễ đại trào). Xin các hội đoàn, đặc biệt các 

Giáo Khu sắp xếp nhường giờ kinh GK để về hiệp thông. 

9/ Giờ LCTX, Chúa Nhật (01/10). Cha Phao lô Thiên, thuyết giảng. 
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THÁNG 10 – THÁNG MÂN CÔI 
CHÚA GIÊ-SU NÓI GÌ VỀ CẦU NGUYỆN và LẦN CHUỖI? 

1/ “Để thế giới được hòa bình trong mỗi giáo xứ, ai đã bỏ LẪN CHUỖI, hoặc biến 
việc đó thành nghi lễ của đàn bà thì phải LẦN CHUỖI lại. Và vị Chủ Chăn phải dẫn 
đầu đoàn chiên. Đức Maria phải thắng Satan. Mẹ đã chẳng dạy các con phải cầu 
nguyện luôn và thống hối sao? Các con có làm như vậy không?” 
Sự LẦN CHUỖI HẰNG NGÀY là việc cấp thời, “Nơi nào nhiều người hội họp vì 
Danh ta, Ta ở giữa họ” (Thông điệp tình yêu nhân hậu 24/8/1966). 

2/ Nhiệt thành với Mẹ, tôn Vinh Mẹ trong mọi sự… Mẹ là dòng sông chuyển các ơn 
Cha ban… Các con phải cam kết hằng ngày đọc kinh Mai Khôi với hết tâm hồn để 
cầu hòa bình cho thế giới và cho riêng mỗi linh hồn. Và để đền tạ những tội lỗi và xúc 
phạm mà Cha phải chịu hằng ngày” (Thông điệp tình yêu nhân hậu 22/5/1967). 

3/ Truyền bá sự việc LẦN CHUỖI MAI KHÔI sẽ đem lại nhiều ƠN PHÚC cho Hội 
Thánh và cho các Linh Mục… Đừng xao lãng việc ấy… Vì là phương thế Thánh hóa 
và  hiểu biết do mãnh lực của nó đem đến phấn khích linh hồn các con. (Thông điệp 
tình yêu nhân hậu 5/12/1967). 

Đáp lại lời dạy bảo của Chúa Giêsu, tôi tha thiết mời ACE, đến với Chúa, với Mẹ 
và với nhau vào các tối thứ 5 hàng tuần, để cùng nhau thờ lạy Thánh Thể và lần 
chuỗi Mân Côi, cầu bình an cho gia đình, cộng đoàn và thế giới.                Lm. QN 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 24/09/2017 

Thứ 7: O/B: Hồ Thị Thanh 

            O/B : Trần Thị Oanh 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Nguyễn Văn Triết 

                          O : Lê Văn Miện  

- 11.30:   A : Bùi Hữu Hội 

               C : Trần Thị Tuyến  

 Trao MTC -    O : Vũ Văn Thịnh 

         B:  Tống Thị Quế 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. Phạm Văn Hóa 

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM 
Thứ Bảy  : 06g00 tối – Thánh lễ 

Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ 

  : 11g30 sáng – Thánh Lễ 

  : 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX 

  : 05g00 chiều – Thánh Lễ 

Thứ Ba, Năm, Sáu : 06g00 tối (Mùa đông) 

  : 06g30 tối (Mùa Hè) 

Thứ Tư : 10g00 sáng 

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có chầu phép 

lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi. 

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 

6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót. 

Giải tội : Trong giờ chầu tối Thứ Năm hàng tuần. 

Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ  

Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am 

Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp. 

THÁNG 10:    Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA  

Trong tháng Mười, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các nhà báo. Ngài nói: 

Cha thường tự hỏi: Làm thế nào để ngành truyền thông phục vụ cho văn hóa gặp 

gỡ? Chúng ta cần những thông tin dẫn chúng ta tới sự đồng thuận vì thiện ích của nhân 

loại và của hành tinh này. 

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này, để các nhà báo khi tác nghiệp có thể 

luôn được thúc đẩy bởi việc tôn trọng sự thật và cảm thức mạnh về đạo đức. 

Các con có thể giúp Cha loan truyền ý chỉ cầu nguyện này không? 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN 

+ Xin cho tất cả mọi người trong gia đình Thánh Vinh Sơn Liêm, tại Úc Châu, 
biết cùng Mẹ Maria chuyên chăm suy niệm, sống và truyền bá Kinh Mân Côi. 

+ Xin cho công trình xây dựng của Cộng Đoàn được mọi sự an lành. 

Đóng góp trong Tuần  24.09.2017 

Lần 1  : $ 1,295 

Lần 2  : $ 1,170 

Ủng hộ Thang máy: $ 5,250 

VINCENTÊ PHẠM HIẾU LIÊM (1732-1773) 
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VN, FLEMINGTON 

Vincentê Phạm Hiếu Liêm (Vinh Sơn Liêm), Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, Linh 
mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 7 tháng 11 năm 1773 tại Ðồng Mơ dưới đời 
chúa Trịnh Sâm. Ngày 20.05.1906 Đức Piô X suy tôn các ngài lên bậc Chân Phước. 
Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính 
vào ngày Thứ Bảy, tuần thứ nhất của Tháng 11 hàng năm. 

Con người bởi đâu mà có ? Sống ở đời để làm gì ? Và chết rồi đi về đâu ? Đó là ba 
vấn đề lớn của cuộc nhân sinh, đã được đem ra trao đổi trong Hội Đồng Tứ Giáo. 
Những lời lẽ nhã nhặn và sáng sủa, những phân tích sâu sắc về lịch sử với các trích 
dẫn chính xác kinh điển của Khổng Tử, Lão Tử và Phật Giáo, đã được ghi lại trong 
cuốn "Hội Đồng Tứ Giáo" từng tái bản tới 14 lần tại Sài Gòn (1), sẽ mãi mãi nhắc 
chúng ta nhớ đến cha Vinh Sơn Liêm, tác giả cuốn sách, là người tham gia cuộc trao 
đổi, và là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. 

Sau tu nghiệp ở Philipine, Về Việt Nam, trước hết cha Vinh Sơn được bổ nhiệm làm 
giáo sư chủng viện Trung Linh. Cha đã đem hết tài trí và nhiệt thành truyền đạt cho 
các chủng sinh những kiến thức cha đã thu thập được. Nhưng nguyện vọng của linh 
mục Vinh Sơn Hòa Bình lại là loan báo Tin Mừng bình an cho anh em. Và chẳng 
bao lâu, cha rời chủng viện dấn thân vào cánh đồng truyền giáo. Cha lần lượt đảm 
nhiệm các xứ Quất Lâm, Lục Thủy, Trung Lễ, Trung Linh, Trung Lao, và từ khi cha 
Jacinto Gia bị bắt, cha kiêm luôn cả vùng Lai Ổn. 

Một lần bà Thái Tôn (Mẹ chúa Trịnh Sâm) hỏi: "Nếu chỉ có đạo các thày là đạo thật 
thì những người không theo đạo ấy, chết rồi đi đâu?". Cha Liêm đáp: "Bẩm bà, sa 
hỏa ngục ạ". Nghe thế, Thái Tôn Dương Hậu đùng đùng nổi giận, bà dùng uy tín ép 
con là Tĩnh Đô Vương phải xử tử hai vị linh mục. Do đó, ngày 04.11, Tĩnh Đô Vương 
đã lên án trảm đã lên án trảm quyết cha. 

Ngày 07.11, hai cha bị đem đi xử, dân chúng đi xem rất đông. Khi đoàn người dừng 
trước hoàng cung, một viên quan đọc bản án. Theo phong tục thời đó, lúc này vua có 
thể ân xá cho tội nhân. một viên quan khác lớn tiếng nói : "Hoa Lang Đạo đã bị 
nghiêm cấm, nhưng cho đến nay, chưa người dân Việt nào bị xử tử vì đạo này (6) 
nên vua đại xá cho tên Liêm". Nghe thế cha Liêm vội lên tiếng thưa rằng: 
"Cha Gia bị án trảm quyết vì lẽ gì thì cũng phải lên án trảm quyết cho tôi vì lẽ đó. 
Cha Gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi thì 
cũng không được kết án cha Gia. Vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật 
nước hơn ngài. Nhưng nếu giết cha Gia, còn tôi lại tha, án của vua không công bằng. 
Yêu cầu tha thì tha cả hai, giết thì giết cả hai. Thế mới là án công bình". 

Dầu sao thì bản án vẫn không thay đổi. Hai vị anh hùng đức tin đã vui mừng đọc 
kinh Tin Kính và hát kinh Lạy Nữ Vương trên đường ra pháp trường Đông Mơ. 
Những nhát gươm định mệnh, chứng tá tuyệt hảo cho Đức Kitô. Thi hài các ngài 
được rước về an táng tại Trung Linh. 

Lạy Thánh Vinh Sơn Liêm Quan Thầy, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

Cầu Nguyện cho các đôi sắp cử hành 

Hôn Nhân tại St Micahel: 

1/ Trần Đức Huy – Nguyễn Ngọc Đỉnh Xuân 

2/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

 

Yes or No? A Parable of Two Sons 

Theme : Faithfulness in our service 

to God and to others. 

Scripture :  The Parable of the Two 

Sons: Matthew 21:28-32 


