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

 21. Tại sao khi chuẩn bị lễ vật, chủ tế đổ ít nước vào rượu? 

Ngày xưa, tại các xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một 
chút nước vào rượu, thường nặng và gắt. 

Vào bữa Tiệc Ly (bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi 
chịu tử nạn), phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho ? Có thể 
như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả. Nhưng từ thế kỷ 
thứ II, người ta có thể xác định chắc chắn có việc pha nước vào rượu trong 
thánh lễ. 

Nghi thức này có ý nghĩa rất hay: đó là dấu chỉ mối liên quan chặt chẽ giữa 
thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô; đồng thời, là sự liên kết chặt chẽ của 
chúng ta (tượng trưng bởi nước) với Chúa Kitô (rượu nho) làm thành lễ vật 
dâng trong trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng liên 
kết với Giáo Hội mà chính Người là đầu. 

Ý nghĩa phong phú của các biểu tượng này được thể hiện trong lời cầu nguyện 
của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho: “Cũng như giọt nước này hòa 
chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của 
Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con”. 

22. Cử hành thánh lễ với loại rượu nho nào? 

Qui luật duy nhất là dâng thánh lễ với rượu nho tự nhiên và nguyên chất, nghĩa 
là không pha trộn với chất nào khác. 

Tại nhiều xứ không trồng nho được, người ta sử dụng rượu nho tự nhiên có 
nồng độ hơi cao một tí, như rượu Porto chẳng hạn, để có thể giữ được lâu. 

Trước thế kỷ thứ XVI, người ta thường dùng rượu nho đỏ (hiện nay, phụng vụ 
theo truyền thống Byzance, bên Đông Phương, vẫn còn duy trì tập tục này). 
Vào thế kỷ thứ XVI tại Tây Phương, khi người ta bắt đầu dùng khăn lau để 
tráng chén lễ, người ta có thể dùng rượu nho trắng hơn để dâng lễ vì ít để vết.               

HÔM NAY 05.11.2017 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.                                      

Hall: Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời; anh em chỉ có một vị lãnh đạo 
là Đức Kitô. 

Thông tin trong tuần 

1/ Tạ ơn Chúa, cám ơn Anh chị em; Cá nhân, gia đình, đoàn, nhóm 

hội . . .đã cộng tác cùng nhau tổ chức lễ Kết Thúc Năm Thánh Mẹ 

Fatima thật tốt đẹp. Xin Chúa nhờ Mẹ ban cho ACE mọi ơn lành. 

2/ Tin vui từ xa đến với Cộng Đoàn chúng ta là người ta đang nhận 

ra tấm lòng quảng đại của Anh chị em trong tư cách phục vụ, nhất là 

sẵn sàng nhường cái tốt, cái vui cho người khác. 

3/ Lễ kính St Vinh Sơn Liêm, Bổn Mạng của CĐ, sẽ được tổ chức 

vào chiều ngày Thứ 7 (11/11). Xin ACE sắp xếp về hiệp thông để tạ 

ơn, vì ngay từ thủa ban đầu khó khăn Ngài đã ôm ấp, chở che. 

4/ Trong tháng 11, Cộng đoàn sẽ dành các T2 hàng tuần để 

dâng lễ cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn. Chúng ta xin 

lễ, dâng hy sinh, viếng vườn PS tuần cửu nhật, lần chuỗi 

cầu nguyện cho các ngài sớm được hưởng tôn nhan Chúa. 

5/ Tuần tới, công trình xây dựng sẽ tiến hành đổ lại toàn bộ móng, 

nền. Xin ACE tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện. 

6/ Tờ thông tin hàng tuần, có những điều bổ ích thiêng liêng cho tâm 

hồn, xin anh chị em hy sinh đọc. 

7/ Hiện nay những tài liệu ngoài Giáo Huấn của Giáo Hội đang được 

phổ biến nhiều vào các hội đoàn, nhóm.. để phổ biến. Xin ACE cẩn 

thận cân nhắc, có thể hỏi nơi các Cha trước khi dùng. 

8/ Ngày CN (19/11), Lễ CTTĐVN tại nhà thờ Chánh tòa. Có cuộc 

kiêu lúc 2.30pm và sau đó là Thánh lễ lúc 3pm. 
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Dòng Thánh 

Thể 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – tháng 11 

Trong tháng Mười Một, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho người di cư 

được các quốc gia đón nhận. Ngài chia sẻ trong đoạn Video rằng: Từng quốc 

gia đơn lẻ có thể giải quyết vấn đề những người buộc phải di cư không? Chúng 

ta phải vượt qua sự thờ ơ và nỗi sợ chấp nhận người khác. Bởi vì người khác 

đó có thể là chính bạn. Hoặc là bản thân tôi... Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ 

cầu nguyện này. Để số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp 

và trợ giúp trong nỗ lực diễn tả tình liên đới. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 05/11/2017 

Thứ 7: O/B: Thiên An 

            O/B : Ngô Lan Chi 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Lê Văn Miện 

                          B : Nguyễn Thị Quế  

- 11.30:   A : Bùi Hữu Hội 

               C : Trương Thị Thành  

 Trao MTC -    O : Vũ Văn Thịnh 

         B:  Tống Thị Quế 

   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. 

CÁC THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 11 
Ngày 01/11 Thứ Tư:  Lễ Các Thánh Nam Nữ (trọng) 
Ngày 02/11 Thứ Năm:  Lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn (nhớ) 
Ngày 09/11 Thứ Năm:  Lễ Cung hiến Đền thờ Laterano Basilica (kính) 
Ngày 10/11 Thứ Sáu: Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ (nhớ) 
Ngày 11/11 Thứ Bảy : Thánh Martin Giáo Mục (Nhớ) 
Ngày 17/11 Thứ Sáu: Thánh Elizabeth Hungary (nhớ) 
Ngày 21/11 Thứ Ba: Đức Mẹ dâng mình (nhớ) 
Ngày 22/11 Thứ Tư:  Thánh Nữ Cecilia, trinh nữ, Tử Đạo (nhớ) 
Ngày 24/11 Thứ Sáu: Các Thánh Tử Đạo việt Nam (kính) 
Ngày 26/11 Chúa Nhật: Lễ Kitô Vua vũ trụ (trọng) 
Ngày 30/11 Thứ Năm: Thánh Andre, Tông đồ (kính) 

Đóng góp trong Tuần  29.10.2017 

Lần 1  : $ 1,485 

Lần 2  : $ 1,050 

Ủng hộ Thang máy : $600 

TÌM HIỂU TÊN THÁNH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
 

Nguyên Tắc Xưng Hô Tên Thánh 

Trong giao tế xã hội, người Âu Mỹ không lấy tên riêng mà lấy tên họ của một 
người để xưng hô. Người ta gọi Tổng Thống Obama, không ai gọi là Tổng 
Thống Barack. Obama là tên họ, Barack là tên riêng. Khi chưa lên ngôi Giáo 
Hoàng Bênêđictô XVI, người ta dùng tên họ Ratzinger để gọi ngài, không ai gọi 
ngài bằng tên đẻ là ĐHY Joseph. Chỉ trường hợp thân thiết lắm, người ta mới 
dùng tên riêng để xưng hô. Ở Việt Nam, để tỏ lòng tôn kính, giáo dân có tục lệ 
dùng tên thánh để gọi một vị Giám Mục, Linh Mục. Ví dụ Đức Cha Giuse 
Nguyễn Chí Linh được gọi là Đức Cha Giuse. Đức Hồng Y Gioan Baotixita 
Phạm Minh Mẫn được gọi là Đức Hồng Y Gioan Baotixita. 

Ở Việt Nam người Công Giáo có tục lệ mừng lễ bổn mạng là ngày mà toàn thể 
Giáo Hội Công Giáo trên thế giới tưởng nhớ tới vị thánh đó. Khi chết, người 
Công Giáo không dùng tên húy hay tên riêng mà dùng tên thánh để cầu nguyện 
cho người quá cố. Như vậy, xét về mặt hội nhập văn hóa, tên thánh cũng có chức 
năng như tên thụy, tên hèm hay tên cúng cơm là các tên mà các người không 
phải là Công Giáo đã dùng để cầu nguyện cho người đã chết.                           (hết) 

Cầu Nguyện cho các đôi dự hôn: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

2/ Minh Dũng – Ngọc Hân 

Và xin ACE cầu nguyện đặc biệt cho thầy Ben 

Dòng Thánh Thể, sẽ lãnh tác vụ Linh Mục tại 

Francis, ngày 25/11/2017, lúc 9am 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

DON'T BE A SHOW OFF 

Theme : Practicing humility. 

Scripture :  Matthew 23:1-

12 Key Verse: For those who 

exalt themselves will be 

humbled, and those who humble 

themselves will be exalted. Matt 

Sống Tháng Các Linh Hồn - LUYỆN NGUC LÀ GÌ ?  

Theo như Giáo Hội dạy luyện ngục là nơi Chúa đã dựng nên vì sự công 
thẳng của Ngài để phạt những linh hồn kẻ lành chết trong khi còn mắc tội, 
hoặc là đền những tội mình chưa đủ. Luyện ngục cũng là nơi các linh hồn 
chẳng mắc tội đến nỗi phải xuống hỏa ngục, nhưng chưa sạch cho đủ để 
đáng được hưởng phúc thiên đàng. 

Luyện ngục chẳng phải là Thiên Đàng hoan lạc muôn đời và cũng không 
phải là hỏa ngục đầy hình khổ đời đời, mà là trung điểm. Hình khổ luyện 
ngục cũng đau đớn như hình khổ hỏa ngục; nhưng kẻ chịu hình khổ ấy là 
kẻ lành thánh, không phải kẻ dữ, kẻ mắc tội trọng như ở hỏa ngục. Những 
kẻ nơi luyện ngục sẽ được ra, không phải ở đó đời đời như hỏa ngục. Lửa 
luyện ngục cũng như lửa hỏa ngục những sẽ có ngày nó phải tắt đi chứ 
không cháy mãi như hỏa ngục. 

Khi các linh hồn nơi luyện ngục đã được Chúa xóa bỏ mọi tội lỗi thì Người 
sẽ đem các linh hồn ấy vào Thiên Đàng. Thiên Chúa lập luyện ngục cách 
tạm thời, đến ngày phán xét chung luyện ngục sẽ không còn hiện hữu. 
 


