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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.      
30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn 
sàng chăng? 
Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh và quay lưng lại với giáo dân. 
Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn chịu lễ trước khi lên rước lễ. 
Nhưng ngày nay, theo tinh thần canh tân phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, 
toàn bộ thánh lễ là sự chuẩn bị cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, toàn bộ thánh 
lễ là hiệp lễ (rước lễ): từ việc lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe Lời 
Chúa qua các bài đọc, lời nguyện tín hữu, thông dự vào kinh Tạ Ơn, đọc kinh Lạy 
Cha. Tất cả đều nhằm khai triển hành động của Chúa Kitô, Đấng làm cho chúng 
ta trở nên thân thể của Người. 
Trong kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, chúng ta xin Chúa Cha, 
nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, 
chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. 
Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược toàn bộ 
thánh lễ. Do đó những người tham dự thánh lễ không nên tách rời cộng đoàn và tự 
cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không xứng đáng lên rước lễ. Bạn không quên 
điều này: rước lễ không phải là một phần thưởng, nhưng là một lương thực. 
Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con 
chẳng (xứng) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời, thì 
con được lành mạnh”. Như thế, vấn đề ở đây không phải là việc nêu lên phẩm giá 
của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng rước lễ không phải là một quyền lợi, 
nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa 
như trời cao với vực thẳm, cho nên đây không là lúc đặt vấn đề mình có xứng đáng 
hay không để rước Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại lời của viên sĩ quan đã 
không dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình: “nhưng xin Ngài phán một lời” 
(Lc 7, 7). Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. Để ý đến lời mời 
của Chúa Giêsu “Hãy cầm lấy mà ăn” quan trọng hơn việc tìm kiếm sự thanh khiết 
của chúng ta nhiều. 
Vả lại, chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy một số tín hữu nhận lời mời của 
Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó, tự xem là con cái trong một 
gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham dự rước lễ, làm như họ là người ngoài 
bữa tiệc hoặc là những người bàng quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là 
chưa thấu hiểu ý nghĩa đích thật của bí tích Thánh Thể. 
Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài vấn đề những người bị vạ tuyệt thông hoặc 
phạm tội nặng không được rước lễ, có thể vào lúc rước lễ, với đức tin cao độ, 
chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng trong nội tâm để tiến lên đón nhận Mình 
thánh Chúa. Vì rước lễ đòi hỏi sự chuẩn bị cả con người chúng ta, nên phải làm 
hết sức để tránh làm sao cho việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán. Có lẽ 
trong một vài trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự 
thanh khiết của mình, nhưng vì không phù hợp với lòng thành của mình trước cử 
chỉ ta sắp thực hiện.                                                                              (còn tiếp) 

HÔM NAY 07.01.2018 

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH -  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 Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.                                      

Hall: Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người đã xuất hiện bên phương 
Đông, nên chúng tôi đến bái thờ lại Người. Hall  

Tm : Mt 2, 1-12 

Thông tin trong tuần 

1/ Như email đã gởi đi từ ngày 03/01/18, mời tất cả ACE có trách 

nhiệm trong các Ca Đoàn, đến họp vào lúc 7pm, ngày T4 (10/01/18). 

2/ Cộng Đoàn cầu nguyện cho Ca Đoàn Vô Nhiễm đi trại được bình 

an và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 

3/ Sau CN Chúa Hiển Linh, Xin Ban Mục Vụ, Khánh tiết, cùng ACE 

có tinh thần phục vụ, đến để dọn hang đá và cây Noel. Xin ACE cẩn 

thận cất vật dụng, đặc biệt đèn điện, để năm sau có thể sử dụng. 

4/ Trong Tuần tới, tầng dưới của công trình xây dựng sẽ được dọn 

sạch và lót gạch men, để chuẩn bị cho việc sử dụng trong dịp tết. 

5/ Xin mời ACE đặt mua Bánh chưng qua, Chị Hà dt: 0416 067 145, 

Bà Hải 0469 746 928 và Chị Sáng: 0434 361 579, khóa sổ ngày 

31/01/18. Chi tiết chương trình gói bánh, xin mời xem ở trang bên. 

6/ Xin Ban Mục vụ Các Giáo Khu sắp xếp đến thăm và mời gọi Quí 

vị Cao Niên trong các gia đình, thuộc GK mình đến hiệp dâng Thánh 

Lễ Mừng Thọ, vào chiều Mùng 2 tết ( Thứ Bảy, 07/02). 

7/ Tượng Đức Mẹ Fatima (đẹp) đã được làm phép và tôn kính trong 

suốt Năm Thánh Fatima vừa qua, nay nếu gia đình ACE muốn thỉnh 

về để thay Cộng đoàn, tiếp tục tôn kính Mẹ và như một cơ hội để 

ủng hộ công việc xây dựng; xin mời gặp riêng Cha QN. 

8/ Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, tại Vườn Phục Sinh, Thứ 

Ba, ngày 10/01/2018, lúc 6.30pm. Kính mời Anh, Chị, Em. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 07/01/2018 

Thứ 7: O/B: Vũ Bích Trâm 

            O/B : Trần Thị Oanh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Trương Văn Công 

                         O /B : Nguyễn Kim Hải 

- 11.30:   O/B :  Nguyễn thúy Vân 

               O/B : Vũ Kim Liên 

 Trao MTC -    O/B :  Tống Thị Quế 

         O/B:   Võ Minh Tân 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. Phạm Văn Hóa 

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. 

CHƯƠNG TRÌNH GÓI BÁNH CHƯNG TẾT 

Ngày 19, 20 (T6, T7) – 01-2018: Làm lều, chuẩn bị ; gạo, lá và  hội Trường 

Ngày 21 (Chúa Nhật) – 01-2018: (Buổi chiều) đãi, ngâm gạo . . . . . . 
Ngày 22 (T2)   : Ngày đầu tiên gói bánh, lúc 8.30am, và các 
ngày trong tuần, trừ những ngày lễ lớn. 

- Ban ẩm thực lo cơm trưa cho Cộng Đoàn, cơm tối cho Ban nấu, vớt 
bánh 

- Tất cả được kết thúc trước Lễ Tro –và Giao thừa 3 ngày  
(T 7, 10/02/18) 

Để giữ mãi truyền thống tốt đẹp trong dịp tết Âm Lịch, đồng thời có ngân 
sách để trang trải cho công tình xây dựng Nhà Chúa, mời ACE cộng tác. 

Đóng góp trong Tuần  31.12.2017 

Lần 1  : $ 4,080 

Lần 2  : $ 2,010 
Ủng hộ xây dựng : $3,200 

Giáo Lý :                       Tìm hiểu  HÔN NHÂN GIA ĐÌNH? 

1. Hôn nhân khác đạo: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên 
không phải là Công Giáo (hoặc không có đạo). 

2. Hôn nhân hỗn hợp: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên 
không Công Giáo, nhưng đã được rửa tội trong đạo Tin Lành hay đạo 
Chính Thống. 

3. Nếu đạo ai người nấy giữ, thì phải như thế nào thì hôn nhân mới thành 
sự? 
Phải xin phép chuẩn nơi tòa Giám Mục. Nếu không có phép chuẩn thì 
phép hôn phối bất thành. Để được phép chuẩn phải hội đủ các điều kiện 
sau: 
 Bên Công giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất 

đức tin và thành thật cam kết sẽ làm hết sức để tất cả con cái được Rửa 
tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo; 

 Phải thông báo cho bên không Công giáo biết những điều bên Công 
giáo phải cam kết, để họ ý thức thật sự về lời cam kết và nghĩa vụ của 
bên Công giáo; 

 Cả hai bên phải được giáo huấn về những mục đích và đặc tính chính 
yếu của hôn nhân mà không bên nào được phép loại bỏ. 

Khi đã có phép chuẩn thì có thể làm phép cưới trong nhà thờ hay tại một 
nơi khác thích hợp. Nên liên lạc với cha sở sớm! 

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: 

MAKE YOUR FATHER PROUD 
Theme :  Be the kind of child that would 

be pleasing to God. 

Scripture :  As Jesus was coming up out of 

the water, he saw heaven being torn open 

and the Spirit descending on him like a 

dove. And a voice came from heaven: "You 

are my Son, whom I love; with you I am 

well pleased." Mark 1:9-11 

(Trích ) SỨ ĐIỆP NGÀY HOÀ BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 51 CỦA ĐỨC 

THÁNH CHA PHANXICÔ 

Nguyện chúc bình an cho mọi người và mọi dân tộc trên trái đất! Bình an mà các 
thiên thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng sinh, [1] là một khát vọng 
sâu thẳm của mọi người và mọi dân tộc, nhất là những ai đang khốn khổ nhiều nhất 
vì thiếu vắng bình an. Trong số những người mà tôi luôn nhớ đến trong lời cầu 
nguyện, một lần nữa tôi muốn nhắc đến hơn 250 triệu người di dân trên thế giới, trong 
đó 22,5 triệu người là những người tị nạn. Về người tị nạn, vị tiền nhiệm kính yêu 
của tôi là Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói rằng: “đó là những người 
nam và người nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và những người già cả đang tìm kiếm một 
nơi để sống trong hoà bình” [2]. Để tìm được nơi ấy, nhiều người trong số họ sẵn 
sàng liều mạng dấn thân vào một hành trình mà đa phần vừa lâu dài vừa đầy nguy 
hiểm; họ sẵn sàng chịu đựng nhọc nhằn gian khổ, đối mặt với những hàng rào kẽm 
gai và những bức tường được dựng lên để ngăn không cho họ đến. 
Với lòng thương xót, chúng ta ôm lấy tất cả những người phải trốn chạy chiến tranh 
và đói khát hoặc những người buộc phải rời bỏ quê hương mình vì bị phân biệt đối 
xử, khủng bố, nghèo đói và nạn suy thoái môi trường. . . . . . . . .  . 
 


