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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. 
  
25. Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh Tạ Ơn? 
 
Kinh Tạ Ơn không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, nhưng là của 
toàn thể cộng đoàn. Bằng chứng là, khi đọc kinh Tạ Ơn, linh mục không dùng 
chữ “con” nhưng là “chúng con”. Thí dụ trong kinh Tạ Ơn II, ta thấy những 
câu như sau: 
° “Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ 
này…” 
° “Giờ đây tưởng nhớ… chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu 
độ này…” 
° “Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con…” 
Vị linh mục không tách rời với cộng đoàn; ngài liên kết với cộng đoàn và nhân 
danh cộng đoàn mà cầu nguyện. Dĩ nhiên, có lúc linh mục phát biểu nhân danh 
Chúa Kitô: đó là lúc ngài đọc lời truyền phép Thánh Thể. Nhưng hầu hết, ngài 
phát biểu nhân danh cộng đoàn. 
Như thế, tất cả cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, cả 
cộng đoàn dâng lời cầu xin lên Chúa Cha. Do đó nếu nói rằng kinh Tạ Ơn là 
việc dành riêng cho linh mục mà thôi thì không đúng tí nào. Tuy một mình linh 
mục đọc hầu hết kinh Tạ Ơn, nhưng ngài nhân danh mọi người mà làm. Kinh 
nguyện này không phải là kinh cá nhân của linh mục nhưng là kinh nguyện 
chung của toàn cộng đoàn. Lời thưa “Amen” của cộng đoàn diễn tả điều đó (đã 
đề cập ở câu hỏi trước).                                                                      (còn tiếp) 

HÔM NAY 03.12.2017 

CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG -  NĂM B 

St. Vincent Liem Centre 
95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031 

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525 
Email: ngoctansss2014@yahoo.com.au 

Website: www.vinhsonliem.org 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Lạy Thiên Chúa , xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng 
ngời, để chúng con được ơn cứu độ.                                       

Hall: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn 
cứu độ cho chúng con.  Hall  

Thông tin trong tuần 
1/ Thứ Ba và Thứ Tư (05-06/12) sẽ không có Thánh lễ. Hội Cao 

Niên sẽ dâng lễ và sinh hoạt mừng Giáng sinh vào Thứ Tư 

(13/12). Đặc biệt có Nhóm Múa Âu Cơ đến biểu diễn. Mời ACE 

2/ Thứ 5 Đầu Tháng (07/12), Thờ lạy Thánh Thể, lần chuỗi MC, 

cầu nguyện cho ơn gọi, xin ơn chữa lành bệnh nhân. Mời ACE 

3/ Chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, chiều Thứ 

Bảy 9/12, lúc 6pm. Mời ACE dâng lễ tạ ơn với Ca đoàn 

4/ Chúc Mừng Bổn Mạng GKhu Phanxico (T7, 2/12), Xin Chúa 

nhờ Thánh Quan Thầy ban bình an và chúc lành cho từng gia đình. 

Đặc biệt xin Chúa thêm sức cho Quí Chức trong BMV luôn nỗ 

lực gìn giữ truyền thống tốt lành của GK . Mời ACE hiệp dâng. 

5/ Chúc mừng nhóm trẻ St Vinh Sơn Liêm, đã biểu diễn xuất sắc 

trong cuộc thi thể thao tháng qua. 

6/ Xin ACE, mỗi gia đình, nên có một tờ lịch phụng vụ Công giáo, 

nhờ đó, chúng ta có thể biết các ngày lễ trong suốt một năm. 

7/ Tiền xóc giở trong các ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, sẽ được gom 

góp để chuẩn bị tổ chức Đại Lễ LCTX 2018. Xin ACE quảng đại. 

8/ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn tại VPS, từ nay sẽ trở lại bình 

thường; tức là vào các Thứ Ba, tuần thứ hai hàng tháng. Mời ACE. 

9/ Đoàn Thiếu Nhi đang chuẩn bị cho cuộc trại trong T12. Xin 

Cộng Đoàn cầu nguyện và ủng hộ. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

9/ Dòng 

Thánh Thể 

Việt Nam tri 

ân quí vị Ân 

Nhân đã và 

đang góp 

phần đào tạo 

ơn Gọi. 

Cuốn lịch 

của Dòng sẽ 

được trao 

như lời chúc 

mừng Năm 

mới. 

LỊCH LỄ THÁNG 12-2017 

01/12 Thứ Sáu Đầu Tháng : Kính Thánh Tâm Chúa, Giờ LCTX lúc 3pm 

03/12 Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng :  

07/12 Thứ Năm Đầu Tháng : Kính Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi 

08/12 Thứ Sáu  : Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm 

24/12 Chúa Nhật  : Lễ Vọng Giáng Sinh, lúc 8.30pm 

25/12 Thứ Hai  : Thánh lễ Giáng Sinh, lúc 11.30am 

    : Thánh lễ Chiều Giáng Sinh, lúc 5.00pm 

26/12 Thứ Ba   : Lễ Thánh Tephano, Tử Đạo  

27/12 Thứ tư   : Thánh Gioan Tông Đồ 

28/12 Thứ Năm  : Các Thánh Anh Hài Tử Đạo 

10/ Lầu trên và dưới, xung quanh thang máy (lift) sẽ được cân nhắc xây dựng 

thêm hai toilet, nhằm phục vụ cho những đại lễ trong tương lai. 

11/ Lịch giải tội và danh sách đăng ký khóa giảng viên Gl, xin xem trên bảng TT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 03/12/2017 

Thứ 7: O/B: Hồ Thị Thanh 

            O/B : Thiên An 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Lê Văn Miện 

                         O /B : Trương Văn Công  

- 11.30:   O :  Trần Công Hùng 

               C : Khổng Bạch Yến 

 Trao MTC -    O :  Võ Minh Tân 

         B:   Tống Thị Quế 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. 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. 

BỐN VỊ HIỂN THÁNH MỚI TRONG THÁNG 10/2017 

Giáo hội đã có thêm 4 vị hiển thánh mới, được ĐTC Phanxicô tôn phong đầu 

thánh lễ trọng thể tại Quảng trường thánh Phêrô, trong khuôn khổ Thượng 

HĐGM thế giới về gia đình.    

Đứng đầu danh sách là cha Vincenzo Grossi, người Italia, vị sáng lập dòng các 

nữ tử Oratorio.   

Vị thánh thứ hai là Nữ tu Maria Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Bề trên tổng 

quyền dòng các nữ tu Thánh Giá (1926-1998) ở Sevilla, Tây Ban Nha. 

Thứ ba-bốn là  Louis Martin và Zéli Guérin, song thân thánh nữ Têrêsa Hài 

Đồng Giêsu. Đây là lần đầu tiên một đôi vợ chồng được phong thánh trong 

cùng một buổi lễ. 

Đóng góp trong Tuần  26.11.2017 

Lần 1  : $ 1,090 

Lần 2  : $    960 

Ủng hộ Thang máy : $ 1,500 

 

KINH DÂNG ĐẠI HỘI LAVANG LẦN III VÀ DÂNG VIỆT NAM 

CHO ĐỨC MẸ 

(Đọc sau mỗi Thánh lễ, từ hôm nay cho đến hết Đại Hội Lavang  

Tháng 5/2018) 

 Lạy Đức Mẹ Lavang / chúng con toàn thể giáo dân Việt Nam tha 

hương / chạy đến cùng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa / và là Mẹ chúng con./ Từ 

xưa đến nay / Mẹ vẫn luôn đồng hành /  chở che / nâng đỡ con dân Việt 

nam / vượt qua mọi cơn nguy biến trên đường dương thế./ Nhìn lên Mẹ / 

chúng con nhớ đến nơi chúng con được Mẹ nâng đỡ trong đức tin / và yêu 

thương ấp ủ / vỗ về. 

 Hướng về Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần thứ III / chúng con hiệp 

nhau kêu xin Mẹ dưới tước hiệu Lavang / và nhớ đến những kỳ công hiển 

hách Chúa đã thực hiện qua bàn tay Mẹ trên ông bà tổ tiên / chúng con 

dâng quê hương đất nước chúng con lên Mẹ./ Xin Mẹ tiếp tục ra tay nâng 

đỡ / giải thoát con cái Mẹ khỏi mọi mưu ma quỷ quyệt./ Xin Mẹ uốn nắn / 

hướng dẫn các nhà lãnh đạo đất nước Việt nam biết bảo vệ công lý / xây 

dựng hòa bình và yêu thương người dân./ Xin cho mọi thành phần con dân 

Việt nam khắp nơi trên thế giới / luôn hiệp nhất yêu thương / và hướng về 

nguồn cội mình / với tình yêu phó thác vào sự chở che của Mẹ Lavang. 

 Chúng con dâng Đại Hội Thánh Mẫu Lavang lần thứ III này lên 

Mẹ./ Xin cho chúng con là những người con Việt nam đang tản mát khắp 

nơi / luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ./ Xin hiệp nhất chúng con 

mỗi ngày một hơn/ để cùng giúp nhau giữ vững đức tin / thờ phượng Chúa 

/ tôn vinh Mẹ / vì Mẹ là Mẹ chúng con hằng cậy trông / yêu mến. 

 Lạy Đức Mẹ Lavang / xin cho chúng con mỗi khi qui tụ tôn vinh 

Mẹ dưới tước hiệu Lavang / thì được Mẹ che chở yêu thương / hồn xác 

được chữa lành/  và nhiều nghị lực để xây dựng hòa bình cho quê hương 

đất nước / gia đình / cộng đoàn /giáo xứ. 

 Chúng con cầu xin / nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Lavang./ Amen. 

 

Tạ ơn Chúa, Cám ơn các ân nhân đã đóng 

góp xây dựng Trung Tâm St VSL : 

“những gì các ngươi làm cho những anh 

em bé nhỏ của Ta, là làm cho chính Ta”. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

THE WAITING PLACE 
Theme : Celebrating Jesus' birth and waiting 

for his return. 

Scripture "Therefore keep watch because you 

do not know when the owner of the house will 

come back—whether in the evening, or at 

midnight, or when the rooster crows, or at 

dawn. If he comes suddenly, do not let him 

find you sleeping. What I say to you, I say to 

everyone: 'Watch!' " Mark 13:35-37 


