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

7. Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ? 
Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa: 
Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong Mùa 
Chay và Mùa Vọng. Người ta cũng dùng màu tím trong thánh lễ và các nghi thức 
phụng vụ cầu cho những kẻ đã qua đời (trước Công Đồng Vaticanô II, dùng màu đen). 
Màu đỏ là màu máu và lửa, được dùng trong ngày Chúa nhật Thương khó (lễ Lá), thứ 
Sáu Tuần Thánh, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong các cử hành cuộc thương 
khó của Chúa, trong lễ kính các thánh Tông đồ, các thánh sử Tin Mừng và trong các 
lễ kính các thánh tử đạo. 
Màu trắng (có thể được thay thế bằng màu vàng) gợi lên sự trong sạch, tinh tuyền, 
nhất là vinh quang của Thiên Chúa, được dành cho các nghi thức phụng vụ và các 
thánh lễ Mùa Phục Sinh và Mùa Giáng Sinh; cũng dùng trong các lễ kính, lễ nhớ về 
Chúa không phải là lễ kính nhớ cuộc thương khó của Người; các lễ kính Đức Mẹ, các 
thiên thần, các thánh không phải là thánh tử đạo. Màu trắng còn diễn đạt sự phục sinh 
của Chúa Kitô cũng như sự phục sinh của chúng ta sau này. Nơi bàn tiệc thiên quốc 
những người được tuyển chọn đều mặc y phục trắng toát (xem sách Khải Huyền 7, 9). 
Màu xanh lá cây được dùng trong các thánh lễ trong Mùa Thường Niên hoặc Quanh 
Năm. Màu xanh lá cây là màu của niềm hy vọng và của sự sống. Khi thấy vị linh mục 
tiến lên bàn thờ trong phẩm phục màu xanh, điều đó cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta 
là những người có niềm hy vọng lớn lao, là đoàn lữ hành đang được Chúa Kitô dẫn 
đến những cánh đồng cỏ xanh tươi của miền đất hứa… 
Màu hồng được sử dụng hai lần trong năm (Chúa nhật III Mùa Vọng và Chúa nhật IV 
Mùa Chay) để mời gọi tín hữu hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông 
đợi Đấng Cứu Tinh hoặc trong sự chuẩn bị đón mừng Chúa Kitô phục sinh. 
Truyền thống GH Việt Nam, màu hồng thường được dùng trong thánh lễ hôn phối, 
trong bầu khí vui tươi, để diễn đạt tình yêu nam nữ, là hình ảnh của tình yêu Chúa 
Kitô với Giáo Hội của Người.                                                                 (còn tiếp) 

HÔM NAY 06.08.2017 

CHÚA NHẬT XVIII -  NĂM A – CHÚA BIẾN HÌNH 

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: Chúa thương rộng mở tay ban/ đoàn con hết thảy muôn vàn 
thỏa thuê.                                       

Halleluia: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi 
lời miệng Thiên Chúa phán ra. All 

Thông tin trong tuần 

1/ Thứ Ba, ngày 08/08, thánh lễ tại Vườn Phục Sinh; Mừng Kính 

Thánh Nữ Mary Mackillop, cầu nguyện cho các Linh hồn đã qua đời. 

2/ Thứ Ba, ngày 15/08, Lễ trọng Mừng Đức Mẹ Linh hồn và Xác về 

trời – dâng hoa Cộng đoàn Kính Mẹ Fatima. 

3/ ACE có những nhu cầu đặc biệt muốn Cộng đoàn Mân Côi – 

Thánh Thể Trung Tâm cầu nguyện, xin viết giấy gởi tại cửa phòng 

Cha Quản Nhiệm. Lời Cầu nguyện được nhận mỗi tuần. 

4/ Một lần nữa, cám ơn Quí AE Công Ty Western Doors and 

Windows đã hoàn tất cánh cửa mới cho Hội Trường của TT. 

5/ Thầy Sáu Bernado Toàn, sẽ dâng lễ tạ ơn Tân Linh Mục, tại Nhà 

Thờ St. Michael North Melbourne, ngày Chúa Nhật, 10/09, lúc 5pm. 

Vì thế sẽ không có Thánh lễ chiều CN 5 pm tại St. Vinh Sơn Liêm. 

6/ Hướng dẫn nhận ơn đại xá tháng trái tim Mẹ (Xin xem trang bên). 

7/ Khóa Giáo Lý Dự Tòng khai giảng lúc 7.15 pm, ngày CN 06/08 

8/ Khóa Giáo Lý Hôn nhân, vào Tháng 10, tại St Vincent Liem, 

9/ Anh chị em có nhu cầu, xin Phép lành Tòa Thánh nhân kỷ niệm 

năm Hôn Phối, nhận mẫu đăng ký tại Đức Mẹ Fatima, giá $55 và 

hạn chót vào đầu tháng 9/2017. 

10/ Lễ Bổn mang Giáo Khu Nữ Vương, ngày Thứ 7 (26/08), tại VSL 

11/ Sẽ không có Thánh lễ chiều Thứ 7, ngày 19/8. Thay vào đó, anh 

chị em được mời dâng lễ với Đức Tổng tại St Michael, lúc 6 Pm 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Vào các tối 

Thứ Năm  

Dòng Th 

Thể VN 

chân thành 

tri ân Quí 

vị  Ân nhân 

đã hết lòng 

hỗ trợ ơn 

gọi Dòng. 

Có thêm 3 

ân nhân 

NHỮNG NGÀY LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG 8 
Tháng Trái Tim Đức Mẹ - Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải. 

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và 
kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ. 
Ngày 06/08, CN : Chúa Nhật – Lễ Chúa Biến Hình 
Ngày 08/08 Thứ 3 : Thánh Mary Thánh giá (Mackillop) 
Ngày 10/08 Thứ 5 : Thánh Lorenso, Phó tế Tử đạo 
Ngày 11/08 Thứ 6 : Thánh Clara, Trinh nữ 
Ngày 15/08 Thứ 3 :  Lễ Trong – Mừng Mẹ Linh Hồn và Xác về trời 
Trong năm Thánh Đức Fatima, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng Đức 
Mẹ Fatima (tôn thờ nơi cộng đoàn) lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu 
phải xưng tội, rước lễ, viếng Đức Mẹ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Đặc biệt trong ngày lễ trọng kính Mẹ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 06/07/2017 

Thứ 7: C: Vũ Bích Trâm 

            C : Hạ Anh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  C : Nguyễn Thị Quế 

                          O : Trương Văn Công 

- 11.30:   C : Nguyễn Thúy Vân 

               C : Vũ Kim Liên 

 Trao MTC -    O : Phạm Văn Hóa 

         O:  Vũ Văn Thịnh 

   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. 

MÔI TRƯỜNG AN TOÀN CHO TRẺ 
Giáo hội hoàn vũ nói chung, Giáo Hội Úc Châu nói riêng, trong thời gian qua 
đã trải qua biết bao thử thách về vấn đề an toàn cho trẻ. CatholicCare Giáo Phận 
Melbourne vừa tổ chức một khóa học, nhằm cấp chứng chỉ cho những người 
thường tiếp xúc làm việc trực tiếp với trẻ, trong đó có các Giáo lý Viên, đặc 
biệt các Linh Mục coi sóc Cộng đoàn. Tôi chân thành cám ơn hai Huynh Trưởng 
và một Giáo Lý Viên đã cùng tôi hoàn thành khóa học này (Child Safe 
Environment Train the Trainer Workshop). 
Trong khóa học, các chuyên viên đã giải thích tường tận các luật về trẻ, lời nhắc 
nhở của các Giám Mục, các điều cần quan tâm như khách lạ đến cộng đoàn, 
cũng như điều kiện môi trường, cơ sở vật chất, nơi các con em của chúng ta 
sinh hoạt. Mong rằng, mọi người biết cộng tác để mang lại hạnh phúc cho CĐ 

Đóng góp trong Tuần  30.07.2017 

 

Lần 1  : $ 1,535 

Lần 2  : $ 1,255 

Thang máy : $ 2,000 

111. THÁNH Tôma Toán (1764-1840) 
Tôma Toán, Sinh năm 1764 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, Thầy giảng dòng ba Ða Minh, 
bị chết rũ tù ngày 27/07/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII 
suy tôn thày Tôma Toán lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, 
Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. 
Trong làng Trung Linh có ông lang Tư, vì ham tiền thưởng tố cáo với quan phủ Xuân 
Trường rằng làng có đạo trưởng, nên ngày 16.12.1839, quân lính đến càn quét lục 
sóat làng này. Cha Già Tuyên may mắn trốn xuống hầm nên thoát nạn. Thày Toán 
không kịp lẩn tránh, nên bị bắt giam. 
Cuộc tử đạo của thày Toán được ghi dấu bằng hai lần chối đạo : 
Lần thứ nhất, sau một tháng bị tra khảo, ngày 19.01.1840 thày đã nhát sợ bước qua 
Thánh Giá. Thế nhưng Tổng đốc Trịnh Quang Khanh vẫn chưa tha cho thày về ngay, 
còm muốn thử xem thày có thật lòng bỏ đạo không. Khi lính đưa thày già về ngục, 
cha Giuse Hiển đã ân cần nhủ khuyên thày thống hối và tiếp tục tuyên xưng niềm tin 
vào Thiên Chúa. 
Lần thứ hai, ngày 18.04, quan Trịnh Quang Khanh bắt hai người đã xuất giáo đến 
xúi giục thày Toán, và dọa nếu không thành công sẽ giết cả hai. Những người này 
năn nỉ khóc lóc xin thày thương kẻo họ bị chết, và họ nói nhiều lời phạm đến Chúa 
và Đức Mẹ suốt hai ngày liền. Để họ khỏi phạm thượng, thày Toán một lần nữa lại 
bước qua Thánh Giá. Lần này thấy mình quá dại dột để bị đánh lừa, thày thống hối 
khóc lóc đêm ngày không ai ngăn cản được. 15 ngày sau, cha Đaminh Trạch bị bắt 
cũng được dẫn tới giam chung một ngục, cha an ủi và giải tội cho thày. Từ đây thày 
trở lại, đủ sức đương đầu cách phi thường với những thử thách nặng nề hơn trước. 
Ngày 09.05, trước khi xử chém cha Giuse Hiển, thày Toán cũng bị đưa ra tòa với 
cha. Sau khi hai vị cương quết không đạp lên Thập Giá, quan cho quản tượng lùa hai 
thớt voi đến sau lưng húc xô hai vị. Thày Toán và cha Hiển bình tĩnh cố tránh qua 
một bên, nhật định không bước qua Thập Giá. Trịnh Quang Khanh tức giận truyền 
đưa thày già về ngục, và lệnh đưa vị linh mục ra pháp trường xử chém tức khắc. 
Một hôm viên quan khôi hài nói với lính : "Dẫn lão Toán ra đây để nó bước qua Thập 
tự, kẻo nó quên". Nhưng ông hoàn toàn thất vọng, người chiến sĩ đức tin lần này gan 
dạ lạ lùng, dù bị tra tấn dã man, thày vẫn một lòng trung thành với đạo Chúa. Sau 
một trận đòn tưởng chết, quân lính lôi thày bước qua Thánh Giá, thày liền vùng dậy 
quỳ phục xuống đọc kinh An Năn Tội, quan giận dữ cho giam thày nơi khác, bắt nhịn 
ăn, nhịn khát, và chi lính muốn bày trò hành khổ gí tùy ý. 
Thế là quân lính liền lột hết quần áo thày, buộc hai Thánh Giá nhỏ vào hai bàn chân, 
bắt phơi nắng 13 ngày liền không được ăn uống gì cả. Trong khi đó, chúng vây quanh 
trêu chọc thày : bứt râu giựt tóc, nhéo tai, vuốt mũi… Khi thấy thày rơi vào tình trạng 
đói cực độ, người như lả đi, quan Trịnh Quang Khanh âm mưu cho dọn một mâm 
cơm rượu thịt thơm ngon và nói : "Ăn đi, rồi bước qua Thập tự". Nhưng vị anh hùng 
đức tin thà chết đói hơn là phải bỏ đạo, thày nói : "Nếu ăn mà phải xuất giáo, tôi 
không bao giờ ăn cả". Quan tức mình tống giam, bắt thày nhịn đói thêm năm ngày 
nữa cho chết rũ tù. Ngày 27.06.1840, Thầy tắt thở, để thuộc trọn về Chúa.        

Lạy Thánh Toán, 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 

và các vật dụng trong nguyện đường. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

FEEDING THE 5000 
Theme : Little becomes much in 

God's hands. 

Scripture :  They all ate and were 

satisfied, and the disciples picked up 

twelve basketfuls of broken pieces 

that were left over. Matthew 14:20 


