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Sống đạo hôm nay:    

HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI. 

38. Tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay? 

Ngôn ngữ phụng vụ phải thích nghi sao cho mọi tín hữu hiểu được, không phải 
chỉ dành riêng cho một nhóm người riêng biệt nào đó, qua chức vụ hay nhờ 
học tập nhiều mới thấu hiểu được. Vả lại thánh lễ biểu hiện sự hiệp thông của 
mọi tín hữu trong Chúa Kitô. 

Nhưng mỗi người phải có một thời gian học hỏi mới có thể hiểu được một ngôn 
ngữ nào đó. Thí dụ: bạn không thể làm cho một người nào đó hiểu về ngôn ngữ 
của các thảo trình trên máy vi tính, trong khi người đó chưa sử dụng máy vi 
tính bao giờ cả ! Hoặc là, bạn không thể buộc người nào đó chưa từng chơi túc 
cầu phải hiểu ngay được bài tường thuật truyền hình về giải bóng tròn thế giới 
! Về ngôn ngữ phụng vụ cũng vậy thôi. 

Cầu nguyện theo Kitô giáo không phải chỉ nói lên nguyện vọng của mình với 
Thiên Chúa. Nhưng lời cầu nguyện còn làm cho chúng ta liên kết với Thiên 
Chúa, vì qua lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô, qua lời nói và việc làm của 
Người, mà người tín hữu lặp lại như lời cầu nguyện của chính mình vậy. 

Bạn có được hướng dẫn thực sự trong việc cầu nguyện, trong việc đọc Kinh 
Thánh không ? Bạn có tiếp tục đào sâu giáo lý sơ cấp mà bạn đã được học lúc 
còn bé thơ không?                                                                              (còn tiết) 

Tin Giáo Hội Hoàn Cầu 

ĐỨC THÁNH CHA GỬI LỜI CHÚC TẾT ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH 

 
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật 
11.02.2018, Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi lời Chúc Tết đến các gia đình 
thuộc thuộc miền Viễn Đông và tại nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị đón 
Tết Nguyên Đán. Đức Thánh Cha nói: 
Anh chị em thân mến! 
Ngày 15 tháng hai sắp tới, tại vùng Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, 
hàng triệu triệu người sẽ ăn mừng Tết Nguyên Đán. Tôi xin gửi lời chào 
trân trọng tới tất cả các gia đình. Tôi cầu chúc mọi người luôn sống đoàn 
kết, giàu tình huynh đệ và đầy những ước mơ tốt đẹp, để góp phần xây 
dựng một xã hội mà trong đó tất cả mọi người được đón nhận, được bảo 
vệ, được thăng tiến và được hội nhập. Tôi xin gửi tới mọi người lời cầu 
nguyện cho hòa bình, vì hòa bình là món quà, là kho tàng quý giá cần luôn 
được theo đuổi với lòng từ bi, khôn ngoan và can đảm. Tôi đồng hành với 
quý vị và cầu chúc phúc lành cho quý vị. 
     

HÔM NAY 04.03.2018 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - 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 Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.                          
THTM: Thiên Chúa yêu thế gian đến  đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào 

Con của Người thì được sống muôn đời. 
Tm : Ga 2, 13-25 

Thông tin trong tuần 
1/ Cám ơn ACE các thành viên đã nhiệt tình, hăng say tổ chức 

Đại Lễ tôn vinh LCTX, đã góp ý xây dựng, tối T3 vừa qua. 

2/ Xin Anh Chị Em đón nhận phần công tác; Mùa Chay và Lễ 

Phục Sinh mà Ban Mục vụ đã phân công, để cùng hiệp thông chia 

sẻ với lòng yêu mến, quảng đại. 

3/ Công trình xây dựng đã đến hồi hoàn tất, Cộng đoàn chúng ta 

lại càng cần ngước mắt lên Chúa dâng lời cảm tạ, tri ân, đồng thời 

cám ơn những anh chị em đã yêu thương, quảng đại đóng góp cho 

công việc chung này. Công việc tiếp theo là sắp xếp lại nhà bếp. 

4/ Thứ 4 Đầu tháng (07/03), thánh lễ và sinh hoạt Hội Cao Niên, 

với chương trình thuyết trình, chiếu phim bổ ích cho Quí vị CN 

5/ Thánh lễ giỗ lần thứ 73 của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp 

được tổ chức hàng năm tại Nhà Thờ Maidstone Melbourne, năm 

nay vào Thứ Bảy (10/03), lúc 2pm. Kính mời anh chị em 

6/ Cộng Đoàn kiệu Đức Mẹ Lavang về, sau một thời gian Mẹ đi 

vắng khỏi Trung Tâm. 

7/ Cám ơn Nhóm trẻ VSL, thay mặt Cộng Đoàn, đến viếng thăm 

quí Cụ, ACE trong các nhà Dưỡng Lão trong dịp tết đầu năm. 

8/ Tạ ơn Chúa, tuần qua Cộng đoàn có 8 trẻ Sơ Sinh lãnh nhận Bí 

Tích thánh Tẩy. Chúng ta dâng các em cho Chúa và Mẹ Maria 

10/  

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

Dòng Thánh 

Thể tri ân 

quí vị Ân 

nhân đã góp 

cho việc đào 

tạo Ơn Gọi 

Dòng Thánh 
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Xin Chúa 

luôn ghi nhớ 

lòng quảng 

đại của quí 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 04/03/2018 

Thứ 7: O/B: Nguyễn Thị Hạnh 

            O/B : Hạ Anh 

Trao MTC: O: Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Nguyễn Thị Quế 

                         O /B : Lê Văn Miện 

- 11.30:   O/B : Khổng Bạch yến 

               O/B : Trương Thị Thành 

 Trao MTC -    O/B :  Võ Văn Tân 

         O/B:   Phạm Văn Hóa 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/BVũ Đình Cư 

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. 

CA ĐOÀN CECILIA 
Cộng đoàn chung vui với Ca Đoàn với Ban Điều Hành Mới 
 
Ca Trưởng  : Nguyễn Hùng Hậu 
Đoàn Trưởng  : Nguyễn Văn Hải 
Đoàn Phó 1  : Trần Ngọc Tuyền 
Đoàn Phó 2  : Nguyễn Thành Nguyên 
Ủy Viên Phụng Vụ : Tâm Như 
Ủy Viên Sinh Hoạt : Nguyễn Luis 

Đóng góp trong Tuần   

25 – 02 - 2018 

Lần 1  : $ 1,870 

Lần 2  : $ 1,560 

Ủng hộ xây dựng : $ 2,070 

 

 

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và 

cầu nguyện cho tất cả quí ân nhân, 

những người yêu mến đóng góp 

xây dựng Cộng Đoàn 

Tin Mừng cho trẻ: 

SPRING CLEANING 
Theme: Jesus cleanses the temple 

Scripture: In the temple courts he found 

men selling cattle, sheep and doves, and 

others sitting at tables exchanging money. 

So he made a whip out of cords, and drove 

all from the temple area, both sheep and 

cattle; he scattered the coins of the money 

changers and overturned their tables. To 

those who sold doves he said, "Get these 

out of here! How dare you turn my Father's 

house into a market!" 

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Trung tâm st. Vinh sơn liêm 2018 

Chủ đề : SỐNG LÒNG TX CỦA CHÚA TRONG GIA ĐÌNH 
Giảng thuyết: Đức Cha Emanuel NGUYỄN HỒNG SƠN 

- Thứ Năm (05/04): 6.30pm Thánh lễ Khai Mạc – Đức Cha chủ tế 

o Đề tài giảng lễ : Thánh Thể - Bí Tích của LTX – nguồn 

trợ lực cho đời sống gia đình (Lm Giuse Trần Ngọc 

Tân,sss) 

- Thứ Sáu (06/04): THÁNH TÂM THƯƠNG XÓT 

- Đề tài : ? Thánh Tâm Sưởi ấm gia đình 

o 3pm – 4pm  : Chầu LCTX, ( Đức Cha Emanuel) 

o 6.30pm  : Bài Giảng 1 của Đức Cha Emanuel 

o 7.15pm  : Thánh lễ Đồng tế 

- Thứ Bảy (07/04) : LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA 

- Đề Tài : ? Thánh Giá nâng cao gia đình 

o 3pm – 4pm  : Chầu LCTX (Đức Cha Emanuel) 

o 6.00pm  : Bài Giảng 2 của Đức Cha Emanuel 

o 7.00pm  : Thánh lễ Đồng tế 

- Chúa Nhật (08/04): TÔN THỜ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

- Đề tài : ? Thánh Gia đồng hành với gia đình 

o 1.30pm: Gặp gỡ, giao lưu . . . . .  

o 2.00pm : Đức Cha Emanuel thuyết giảng (đề tài 3) 

o 3.00pm : Suy tôn LCTX 

o 4.30pm : Kiệu Ảnh, Tượng LCTX 

o 6.00pm : Thánh lễ đồng tế Kính Lòng Chúa Thương xót 

 Chủ tế và giảng lễ Đức Cha Đức Cha Emanuel Hồng 

Sơn 

 Đồng tế : Quí Cha. 

 7.00pm : Tiệc mừng đại lễ, chia tay 

PHÚC THAY ANH CHỊ EM, NHỮNG NGƯỜI BIẾT TÌM ĐỂN ĐẮM 
MÌNH TRONG BIỂN ĐẠI DƯƠNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA! 


