
` ` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 
 9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? 

Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên 
Chúa luôn luôn là một lễ hội 
Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết hợp 
chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động. 
Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp nhất 
của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp lại nhau, 
như Thánh vịnh 132 đã biểu lộ: 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. 
Anh em được sống sum vầy bên nhau!” 
Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của thánh lễ là sự 
tập họp của đoàn dân Chúa.                               
Thế nên, đi lễ trễ lễ, cũng là một thiếu sót đáng tiếc                 (còn tiếp) 
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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, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát 
Chúa.                                       

Hall: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng 
ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. 

Thông tin trong tuần 

1/ Chúc mừng “Ngày của cha”. Xin Chúa chúc lành cho Quí ông, 

Anh, em là những người cha; mọi ơn lành hồn xác, đặc biệt là ơn sức 

khỏe, bình an và niềm vui bên con cái, cháu chắt. 

2/ Xin anh chị em tiếp tục ủng hộ quyên góp giúp các Cha Hưu trong 

Giáo Phận Melbourne. Thùng tiền ở đài Đức Mẹ. Cám ơn ACE 

3/Cộng đoàn dùng tiền quĩ người nghèo, dâng cúng ở Đài 

Đức Mẹ, để giúp ACE nghèo ở Mông Cổ $ 1,000 

4/ Legio Comitium Melbourne mừng Sinh nhật Đức Mẹ; chiều Thứ 

Bảy, ngày 09/09, lúc 6.00pm, tại St. Vinh Sơn Liêm. Có tiệc mừng 

và văn nghệ sau thánh lễ. Kính mời toàn thể ACE. 

5/ Trong thời gian xây dựng, phòng hòa giải sẽ được dùng làm phòng 

áo tạm thời. Xin quí vị Phòng Thánh hy sinh để lo sắp xếp 

6/ Lời cầu nguyện cho những người Cha ở trang bên. Xin đọc sau lễ 

7/ Thầy Toàn mời ACE hết thảy, hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn tại St. 

Michael, ngày CN 10/09, lúc 5pm. Trong Thánh lễ, có ban phép lành 

đại xá đầu tay, và tiệc mừng sau lễ. Không có lễ tại St. VSL, 5pm 

8/ Thứ Ba đầu Tháng (05/09) thánh lễ do Legio phụ trách 

9/ Thứ Tư đầu Tháng (06/09), cầu cho gia đình, và sinh hoạt  Hội 

Cao niên. Có chiếu phim Đức Mẹ Fatima trong giờ họp hội. 

10/ Thứ Năm đầu Tháng (07/09), Kính Mình Máu Thánh Chúa, cầu 

cho ơn gọi, ơn chữa lành bệnh tật, tạ ơn Chúa với quí vị ân nhân. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Các thứ Năm 

Cha Bề 

Trên, Quí 

Cha, Quí 

Thầy Dòng 

Thánh Thể 

Việt Nam, 

cám ơn 

ACE Hội 

Bảo Trở ơn 

gọi thuộc 

CĐ, St VSL 

LỜI CẦU CHO CHA –  (Nhân Father’s Day) 

Lạy Chúa là Cha toàn thể vũ trụ trời đất,/ con xin tạ ơn Chúa/ đã dựng nên gia 

đình/ để chúng con luôn được Chúa yêu thương che chở nhờ cha mẹ./ Kính dâng 

lên Chúa cha mẹ của chúng con,/ xin cho chúng con biết sống hiếu thảo trọn tình 

làm con khi cha mẹ còn sống,/ biết siêng năng cầu nguyện cho cha mẹ khi họ đã 

qua đời./ 

Lạy Mẹ Maria,/ xin Mẹ dạy chúng con luôn biết làm vui lòng người Cha trần thế,/ 

như xưa Chúa Giêsu đã làm vui lòng Thánh Cả Giuse và trọn tình con thảo với 

ngài./ Xin Thánh cả Giuse, luôn là mẫu gương tuyệt hảo của cha con, nhờ vậy 

người cũng biết nơi gương Thánh Cả, sống hết tình phụ tử với chúng con.  

Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse soi sáng / đừng bao giờ để chúng con phải 

hối hận, tiếc nuối/ vì những bận rộn đam mê cuộc sống thế sự mà bội bạc vong ân/ 

đối với tình sâu, nghĩa nặng của cha chúng con. 

Cha yêu ơi,/ xin tha thứ cho những lúc con vô tình bỏ quên cha/ ở trong xó nhà cô 

đơn/ hay nơi dưỡng lão xa xôi lạnh lẽo!  

Xin cha bỏ qua những lúc đứa con khờ dại/ đã nặng lời sai lỗi mà không một lần 

hối hận ủi an cha./ Con xin Chúa chúc phúc lành cho cha con được sống lâu trăm 

tuổi, mạnh khỏe, bình an, và mai sau được Chúa đón vào hưởng phúc viên mãn 

quê trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki tô Chúa chúng con. Amen                  QN 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 03/09/2017 

Thứ 7: O/B: Vũ Bích Trâm 

            O/B : Hồ Thị Thanh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Nguyễn Thị Quế 

                          O : Lê Văn Miện  

- 11.30:   C : Nguyễn Thị Tuyến 

               C : Nguyễn Thúy Vân  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         B:  Quách Thị Sáng 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B: Đinh Thanh 

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. 

NGÀY CỦA CHA (03/09) 
Kính thưa anh chị em, 
Tạ ơn Chúa, đã yêu thương dựng nên chúng ta, cho chúng ta được làm con 
Chúa. Ngài đặt để chúng ta trong các gia đình, để nhờ những người Cha chăm 
sóc che chở. Nên chúng ta hãy luôn hiếu kính và cầu nguyện cho các ngài. 
Chúa yêu thương, nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta mỗi ngày không chỉ bằng của 
ăn và các phương tiện vật chất nhưng đặc biệt, quan trọng đó là bằng Lời và 
Mình Máu Thánh Con của Ngài. 
Các Linh mục là những người phục vụ các bữa ăn thiêng liêng ấy nơi bàn thánh, 
trong các Thánh lễ mỗi ngày. 
Tạ ơn Chúa qua hành động cụ thể, đó là hôm nay chúng ta đáp lại lời mời gọi 
Đức Tổng, nhân “Ngày Của Cha”, cùng nhau góp quà để tặng các Lm lớn tuổi, 
đã về hưu, đang vật lộn với bệnh tật cô đơn trong các nhà hưu dưỡng. 
Xin Chúa yêu thương, chúc lành cho nghĩa cử tốt lành của ACE.              QN 

Đóng góp trong Tuần  27.08.2017 

Lần 1  : $ 1,725 

Lần 2  : $ 1,235 

Góp Thang máy: $1,500, update 31/08 

115.  VINCENTÊ DƯƠNG (1821-1862) 

Vincentê Dương, Sinh năm 1821 tại Doãn Trung, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu 
sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII long trọng 
suy tôn ông lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. 
Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính 
vào ngày 6/06. 

Ông Vinh Sơn Dương sinh quán tại làng Doãn Trung, sau gọi là Phương Viên, 
thuộc xứ Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình, giáo phận Trung (nay là giáo phận Thái Bình). 
Ông lập gia đình và sinh được ba người con. Ngoài việc canh tác ruộng nương 
như mọi người nông dân khác, ông còn còn giữ thêm chức vụ thu thuế trong làng 
nữa. Cũng vì chức vụ này ông bị "quan tâm đặc biệt" hơn các giáo hữu khác trong 
thời bách hại. 
Trong vòng chỉ trong 15 năm, vua Tự Đức đã lần lượt ra đến tám chiếu chỉ cấm 
đạo ngày càng gay gắt, và rộng rãi hơn. Tháng 08-1861 với chiếu chỉ Phân sáp, 
nhà vua đã động viên cả guồng máy quan quân cho đến những người dân ác cảm 
với đạo. Khi cho phép quan quân và người ngoại giáo được tịch thu tài sản, cũng 
như bắt các tín hữu về làm đầy tớ trong nhà, nhà vua đã đẩy họ vào tình cảnh bi 
đát nhất chưa từng có. Thế nhưng nhà vua đã lầm. Những giáo hữu tầm thường 
nhất, dù chỉ còn hai bàn tay trắng vẫn giữ được trái tim sắt đá, vẫn đủ sáng suốt 
can đảm để không bao giờ tuân lệnh độc đoán của nhà vua. 
Khoảng cuối tháng 09-1861, ông Vinh Sơn Dương cùng với nhiều giáo hữu khác 
bị bắt và bị phân sáp vào làng Mỹ Nhuệ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Suốt 
chín tháng bị giam giữ tại đây với bao hình khổ dữ dằn, bao sỉ nhục mắng nhiếc, 
ông Vinh Sơn Dương đã vui vẻ chấp nhận tất cả để giữ lòng trung tín với Chúa 
Giêsu, quyết không chà đạp lên Thánh Giá. 
Cuối cùng, ngày 06-06-1862, ông Vinh Sơn Dương đã lãnh bản án thiêu sinh. 
Sau giờ hành quyết, các giáo hữu đã chôn cất vị anh hùng đức tin ngay nơi lãnh 
phúc tử đạo. Ít lâu sau, thi hài ông Dương được cải táng và rước về mai táng tại 
nhà thờ thánh Vinh Sơn, nơi quê hương của Ngài, chính vợ ông, bà Anrê Tịnh, 
hiện diện trong ngày xử án, sau cũng đến làm chứng cho chồng với giáo quyền 
để lập hồ sơ phong thánh. 
Thế là sau 18 thế kỷ của lịch sử Kitô Giáo, một người nông dân Việt Nam lại bị 
thiêu sống như hàng loạt các tín hữu thời sơ khai tại hý trường Rôma thời bạo 
chúa Nêrôn. Có điều ánh lửa thiêu đốt ông Vinh Sơn Dương không lịm tắt đi nơi 
vùng quê của đất nước Việt Nam, nhưng sẽ bừng lên tỏa sáng khắp năm châu. 
Ngày 29-04-1951, danh xưng ông Vinh Sơn Dương trở lên bất diệt, khi Đức Piô 
XII long trọng suy tôn ông lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường 
thánh Phêrô. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển 
thánh            

Lạy Thánh Vicente Dương, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

Cho các gia đình dâng cúng tiền bông, 

nến và các vật dụng trong nguyện đường. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

IT ISN'T EASY! 

Theme : Following Jesus isn't always 

easy. 

Scripture :  Then Jesus said to his 

disciples, “Whoever wants to be my 

disciple must deny themselves and take 

up their cross and follow me." Matthew 

16:24 


