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Sống đạo hôm nay:   HIỆP THÔNG THÁNH LỄ CÁCH SỐT SẮNG (tiếp) 

 
24/ Những ơn ích trọng đại nhất từ Thánh Lễ:  
Thánh Lễ được coi như ngang hàng với những hy sinh của Chúa Giêsu trên đồi 
Canve. Trong Thánh lễ, Chúa Giêsu cũng chết như lần đầu vào ngày thứ sáu 
Tuần Thánh. Thánh Lễ có giá trị vô biên như cái chết trên đồi Canve. Trong 
mỗi Thánh Lễ, Mình Máu Chúa lại đổ ra cho chúng ta thêm một lần nữa. 

25/ Điều nhiệm màu từ Thánh Lễ:  
Theo Thánh Gioan Damascene: Trong Thánh Lễ, Chúa Thánh Thần bao trùm 
lấy vị Linh Mục và tác động lên Linh mục như đã tác động lên Đức Mẹ đồng 
trinh xưa kia khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Nói như Thánh 
Bonaventura: Thiên Chúa đã ngự xuống trên bàn thờ, không khác gì Ngài ngự 
xuống lần đầu tiên trong lòng Đức trinh nữ Maria. 

26/ Lời tạ ơn hoàn hảo nhất:  
Trên trái đất và trên Thiên Đàng, không có gì hoàn hảo hơn là tham dự Thánh 
Lễ, đồng thời chúng ta cũng nhận lãnh biết bao ơn lành từ Thiên Chúa. Lúc 
dâng Thánh Lễ, chúng ta dâng lên Chúa lời chúc tụng lớn lao nhất làm vinh 
danh Chúa nhất, Chúa mong chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn hoàn hảo nhất, 
và tất cả những ân huệ Chúa ban cho chúng ta là cách chúng ta ăn năn sửa đổi 
những lỗi lầm. 

27/ Thánh Lễ và hạnh phúc gia đình:  
Không còn cách nào tốt hơn là dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho chồng, cho 
con. Chồng lầm lạc, con bê bối, khô khan, nguội lạnh/ thì Thánh Lễ Misa là 
cách cầu nguyện tốt nhất. 

28/ Lời cầu nguyện đắc lực nhất:  
Không còn lời cầu nguyện nào đắc lực hơn là dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho 
các linh hồn, vì ở luyện ngục có thể là ông bà, cha mẹ, là anh em, thân bằng 
quyến thuộc của chúng ta đang đau đớn, đang rên xiết . Chúng ta có thể giúp 
họ thoát khỏi những đớn đau một cách dễ dàng bằng cách tham dự nhiều Thánh 
Lễ để cầu nguyện cho họ . Chúng ta không chỉ năng xin lễ cầu nguyện cho các, 
mà chính mình còn xưng tội ,dâng lễ , rước lễ ,cầu nguyện cho họ thì ân ích 
mới thật sự có nhiều , mới cứu được họ. 

Thưa anh chị em, trong những tuần qua, tôi đã đăng lên những giáo huấn của 
Giáo Hội – hiệp thông trong thánh lễ thế nào, để mang lại hiệu quả tốt nhất cho 
chính mình, cho các ACE khác, đặc biệt cho các Linh hồn người thân của chúng 
ta trong nơi thanh luyện. mong rằng, chúng ta hết thảy gặt hái được nhiều ơn 
ích thiêng liên hơn mỗi ngày khi đến đến hiệp dâng Thánh lễ. 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.                                      

Halleluia: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là 
dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh 

em ta khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng dịu huyền. All 

Thông tin trong tuần 
1/ Kính mời anh chị em trong HĐMV thuộc Cộng Đoàn Trung Tâm 

Thánh Vinh Sơn Liêm họp, tối Thứ Năm (06/07), sau giờ Chầu 

Thánh Thể. Cuộc họp quan trong liên quan đến vấn đề xây dựng. Xin 

ACE sắp xếp đến dự. 

2/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 05/07, Thánh lễ 10am; cầu nguyện cho 

Quí vị cao niên, sinh hoạt Hội Cao Niên và cầu cho các gia đình. 

3/ Thứ Năm đầu Tháng, Lễ Kính MMTC, cầu nguyện cho ơn thiên 

Triệu, lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể, cầu nguyện cho ACE 

đau yếu, bệnh tật. 

4/ Thứ Sáu Đầu tháng (07/07), lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính 

mời AEC đến với Thánh Tâm Chúa, bắt đầu từ 3pm với giờ LCTX.. 

5/ Trường Việt Ngữ thông báo nghỉ lễ ngày 02/07 và học trở lại ngày 

23/07. Giờ học các ngày CN, từ 1pm đến 3.30pm. Mời ACE. 

6/ Cộng Đoàn tiếp tục cầu nguyện, hân hoan đón nhận và chúc mừng 

các Tân Tòng, những ACE sẽ lãnh nhận Bích Tích khai tâm, Thêm 

Sức và Thánh Thể vào chiều Chúa Nhật 02/07, lúc 5pm 

7/ Để không phải thay đổi nơi dâng lễ, Cha QN đang xin phép, cũng 

như sơn sửa hội trường sao cho phù hợp và đủ điều kiện an toàn để 

Dâng Lễ mỗi tuần. Vì thế xin ACE nỗ lực cộng tác. 

8/ Giảng LCTX, lúc 3pm, CN 02/7, Cha Phaolo Thiên. Mời ACE. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 02/07/2017 

Thứ 7: C: Trần Thị Oanh 

            C : Nguyễn Thị Hạnh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Liên On 

                          B : Phạm Kim Hải 

- 11.30:   C : Khổng Bạch Yến 

               A : Trần Công Hùng 

 Trao MTC -    B : Quách Thị Sáng 

         O: Phạm Văn Hóa 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O: Vũ Đình Kiên 

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. 

NHỮNG LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG 7 
 

Thứ hai (03/07), kính thánh Toma Tông đồ 
Thứ Tư (05/07) Đầu Tháng : Thánh Cả Giuse 
Thứ Năm (06/07) Đầu Tháng : MMTC - St Maria Goretti Tử Đạo 
Thứ Sáu ( 07/07) Đầu Tháng : Thánh Tâm Chúa 
Thứ Bảy 922/07) : : Thánh Maria Madallena 
Thứ Ba (25/07) : Thánh Giacobe Tông Đồ 
Thứ Tư (26/07):Hai Thánh GioaKim và Anna, thân sinh Mẹ Maria 
Thứ Năm (29/07) : Thánh Matta 
 

Đóng góp trong Tuần  25.06.2017 

 

Lần 1  : $ 1,785 

Lần 2  : $ 1,350 

Thang máy : $ 1,200 cập nhật ngày 29/06 

107 THÁNH STÊPHANÔ THÉODORE CUÉNOT THỂ 

Ðức Cha Thể (Etienne Théodore Cuénot), Sinh năm 1802 tại Belieu, Besancon, 
Pháp, Giám mục Hội Thừa Sai Paris, địa phận Ðông Ðàng Trong, chết rũ tù ngày 
14/11/1861 tại Bình Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 
11/04/1909 do Ðức Piô X. 
Một trong những công trình lớn lao của Đức cha Thể là công cuộc truyền giáo cho 
các dân tộc thiểu số miền Thượng du, đặc biệt là dân tộc Bahnar. Chính Đức cha cử 
nhiều đợt người theo dõi, khích lệ và đưa ra những chỉ đạo thích hợp để anh em 
Thượng nhận Anh Sáng Tin Mừng. 
Những thành công lớn lao của Đức cha đã được Tòa Thánh công nhận năm 1844 khi 
phân chia giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận Đông (Quy Nhơn) và Tây (Sài 
Gòn). Tiếp theo đến năm 1850, lại chia làm bốn là Nam Vang, Sài Gòn, Bắc (Huế) 
và Quy Nhơn. Từ đây Đức cha Thể chỉ coi sóc giáo phận Đông Đàng Trong, nhưng 
lại ở trong tình hình bách hại mới gay gắt hơn nhiều. 
Trong 10 năm liền, nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu Mến Thánh Giá, Đức 
cha và các linh mục thoát khỏi cuộc truy lùng. Thế nhưng các ngài phải thay đổi chỗ 
ở liên tục, nhiều đêm ngủ ngoài trời "đêm sao", có lúc phải vào rừng sâu hay đầm 
lầy, chịu đói chịu khát, chịu khí hậu thất thường và nhiều lần suýt chết trong khi thăm 
viếng bệnh nhân hay giải tội cho người hấp hối. Thế mà trong thời gian này, Đức cha 
duy trì thường xuyên mối liên lạc với tòa Thánh. Ngài luôn viết thư xin Đức Thánh 
Cha, cầu nguyện, bênh vực chở che Giáo Hội Việt Nam. 
Năm 1861, chiếu chỉ "phân sáp" của vua Tự Đức làm Giáo Hội Việt Nam một phen 
điêu đứng. Từ tháng 10, Đức cha phải bỏ Gò Thị trốn từ nhà này sang nhà khác. 
Ngày 24.10.1861, ngài đang ẩn ở nhà bà Madalena Huỳnh Thị Lựu thì quân lính bao 
vây nhà bà. Tại đây Đức cha bị bắt và bị nhốt trong cũi đưa về tỉnh. Hai chú giúp lễ, 
bà Lựu và hai người lân cận cũng bị mang gông giải đi, sau này tất cả cùng bị xử tử.  
Đức Cha ngồi trong cũi, và do mùa lụt, nên cũi ngập nước. Do đó, khi đến nhà giam 
thì Đức cha lâm trọng bệnh. Chứng kiết lị làm sức khỏe ngài càng đuối dần, vì thế 
ngài chỉ phải ra tòa một lần. Cơn bệnh khắc nghiệt chỉ trong vòng ba tuần lễ đã làm 
Đức cha kiệt sức và thở hơi cuối cùng ngày 14.11.1861, kết thúc 32 năm truyền giáo 
không một ngày bình an. 
Hôm sau, ngày Đức cha qua đời, bản án trảm quyết từ Huế mới đến Bình Định. Thấy 
ngài đã từ trần, quan Trấn thủ Bình Định không cho chém nữa, truyền đem đi chôn.  
Nhưng sau đó, triều đình lại gửi ra một bản án mới ghi thế này : "Tây dương đạo 
trưởng Thể đã lấn lút trong nước ta 40 năm nay. Y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng. 
Bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi tội lỗi. Lẽ ra phải đem chém đầu y bêu lên giữa 
chợ, nhưng vì y đã chết trong tù, ta truyền phải quăng xác y xuống sông". 
Chiếu theo bản án ấy, quan Trấn thủ cho đào mồ Đức cha lên để liệng thi hài Đức 
cha xuống sông. Mặc dù Đức cha Cuénot Thể không đổ máu vì đức tin, nhưng căn 
cứ vào bản án và muôn ngàn nỗi truân chuyên ngài đã chịu vì đạo, Giáo Hội tôn kính 
Đức cha với tước hiệu tử đạo. 

Lạy Thánh Stêphanô  Thể, xin cầu cho Cộng đoàn chúng con. 
 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

 

1/ Shop Bông Ngọc Lan, Tl: 0403380980 

2/ Các gia đình dâng cúng tiền bông, nến 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

 "WELCOME!" 
 

Theme : Opening our hearts and homes 

to others.  

Scripture :  If anyone gives even a cup 

of cold water to one of these little ones 

because he is my disciple, I tell you the 

truth, he will certainly not lose his 

reward." 


