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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 
14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào? 
Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu Ước (trừ Mùa 
Phục Sinh, vì từ Chúa nhật Phục Sinh cho đến Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện 
xuống, chúng ta nghe đọc sách Tông Đồ Công Vụ), bài đọc II thường là một đoạn thư 
của thánh Phaolô hay của một Tông Đồ khác, còn bài đọc III thì luôn luôn là một đoạn 
Tin Mừng (Phúc Âm). 
Các bài đọc Cựu Ước kể cho chúng ta nghe công trình của Thiên Chúa trước khi Chúa 
Kitô giáng trần. Bài Tin Mừng thuật lại các việc làm, cử chỉ và giáo huấn của Chúa 
Giêsu. Còn bài đọc II cho chúng ta biết tư tưởng và đời sống của các Kitô hữu tiên 
khởi. 
Trong thánh lễ các ngày Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng 
như các ngày lễ trọng (Giáng Sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống…), cả ba bài đọc 
đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về tư tưởng. Một sứ điệp được công bố dưới ba 
khía cạnh khác nhau. 
Còn vào các ngày Chúa nhật khác mà ta gọi là Chúa nhật Thường Niên hay Quanh 
Năm, bài đọc I được chọn hợp với ý nghĩa của bài Tin Mừng. Mục đích để làm nổi bật 
sự hợp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, của lịch sử cứu độ mà Chúa Kitô là trung tâm. 
Nếu có liên hệ tư tưởng với bài đọc II, thì chỉ là tình cờ mà thôi, vì bài đọc II theo một 
chu kỳ riêng biệt. 
Các bài đọc được sắp xếp không theo thứ tự thời gian, nhưng theo ý nghĩa thần học và 
có tính cách sư phạm: trước tiên chúng ta nghe chứng từ của các bậc tiền bối trước 
thời Chúa Giêsu (bài đọc Cựu Ước); kế tiếp, chứng từ của các vị đã tiếp nhận sự mạc 
khải của Chúa Kitô phục sinh (bài đọc Tân Ước); và sau cùng là lời của chính Chúa 
Kitô (Tin Mừng). 
Trước Công Đồng Vaticanô II, chỉ có hai bài đọc và được lặp lại mỗi năm. Bây giờ, 
trong mỗi thánh lễ Chúa nhật, chúng ta có ba bài đọc, được đọc lại sau một chu kỳ ba 
năm có tên năm A, năm B, năm C. Năm A đọc Tin Mừng theo thánh Mát-thêu; năm 
B, thánh Mác-cô; năm C, thánh Lu-ca; còn Tin Mừng theo thánh Gio-an được đọc mỗi 
năm trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Như vậy, Giáo Hội cho đọc nhiều bài Thánh 
Kinh hơn trước rất nhiều. Chúng ta có thể nghe gần như trọn vẹn sách Tin Mừng. 
° Thánh lễ trong tuần chỉ có hai bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu Ước hoặc Tân Ước (trừ 
Tin Mừng), bài đọc II luôn là một đoạn Tin Mừng, được phân phối như sau: trong các 
tuần 1-9 Quanh Năm, đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô; trong các tuần 10-21, theo 
thánh Mát-thêu; và trong các tuần 22-34, theo thánh Lu-ca. Trong các Mùa khác, bài 
Tin Mừng được chọn theo tính chất đặc biệt của mỗi Mùa. 
Trong Mùa Thường Niên, bài đọc I có chu kỳ hai năm (năm chẵn và năm lẻ), bài đọc 
II (Tin Mừng) có chu kỳ một năm. Các Mùa khác, bài đọc I và II đều có chu kỳ một 
năm.                                                                                                                   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: Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.                                      

Hall: Chúa nói: chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, 
sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại . All 

Thông tin trong tuần 

1/ Để chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới, xin mời tất cả ACE trong: 

    + Ban điều hành các ca đoàn, họp tối thứ Ba, (10-10), lúc 7.30pm 

    + Ban Phòng Thánh, họp tối Thứ Tư, (11-10), lúc 7.00pm 

    + Hội Đồng Mục Vụ, họp tối thứ Ba, (17-10), lúc 7.30pm 

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

Ba, ngày 10/10, lúc 6.30pm. Kính mời Anh Chị em. 

3/ Công trình xây dựng khởi công, ngày Thứ Sáu đầu 

Tháng, 06-10. Chúng ta dâng công việc này cho Thánh Tâm 

Chúa và Đức Mẹ rất Thánh Mân Côi. 

4/ Phần đông ACE Legio đi đại hội, nên Giờ LCTX, chiều CN 22-

10, tạm nghỉ. Xin cáo lỗi với anh chị em, xin cầu nguyện cho Legio! 

5/ Bổn mạng Giáo Khu Martino, ngày Thứ Bảy (28-10), tại Giáo Xứ 

St. Paul Sunshine. Xin anh chị em sắp xếp để hiệp thông. 

6/ Xin các Giáo Khu, lược qua thông tin từ Trung Tâm trong giờ Tôn 

Vương tại các Giáo Khu mỗi tuần, nhằm giúp những ACE không thể 

đến nhà thờ có thể cập nhật thông tin và hiệp thông với Cộng Đoàn. 

7/ Lễ Giỗ một năm Bà Maria Đặng Thị Đượm, lúc 11.30am, CN 

15/10. Xin ACE hiệp thông và cầu nguyện. 

8/ ACE khi có người thân qua đời, nếu có ý định cử hành an táng tại 

St VSL, xin báo sớm cho Cha QN để kịp đăng thông tin, nhờ thế, sẽ 

có thêm nhiều người có thể cùng hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện. 

9/ Giờ LCTX, Chúa Nhật (08/10), do Thầy Sáu Thọ thuyết giảng. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Các thứ Năm 

Mọi đóng 

góp cho việc 

trang trí 

Kiệu của Mẹ 

và thức ăn 

cho tiệc 

mừng ngày 

Bế Mạc năm 

Thánh Mẹ 

Fatiama, xin 

liện lại 2 chị 

Thanh và 

Sáng, BMV 

Kiệu Đức Mẹ (29/10) - Kiệu sẽ không có bánh xe, do 5 nhóm, mỗi nhóm 4 người 
khiêng. Sau mỗi chục kinh Mân Côi thay đổi nhóm khiêng. 

- Chương trình rước do Legio và Hội Mân Côi phụ trách. 
- Kiệu: Ban Khánh tiết, chị Dinh Thanh, và hai Chị Nguyệt phụ trách 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 08/10/2017 

Thứ 7: O/B: Nguyễn Thị Hạnh 

            O/B : Thiên An 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Nguyễn Thị Quế 

                          O : Trương Văn Công  

- 11.30:   C : Trương Thị Thành 

               C : Vũ Thị The  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         B:  Quách Thị Sáng 

   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. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ FATIMA 

1/ 2.30pm : Gặp gỡ, sinh hoạt, làm phép và trao tặng tràng hạt mới của Mẹ. 
2/ 3.00pm : Chầu Thánh Thể và lần chuỗi thương xót 
3/ 3.40pm : Nghe giảng Lòng Chúa TX :  
                   Do Đức Cha Jos Nguyễn Tấn Tước, thuyết giảng 

5/ 4.10pm : Nghỉ, (caffe, trà, ăn nhẹ)  
6/ 4.30pm : Kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi – Dâng hoa kính Mẹ 
7/ 5.00pm : Thánh lễ đại trào, do Đức Cha và Quí Cha đồng tế 
8/ 6.00pm : Bữa tiệc chia tay ? 
Để hưởng trọn vẹn ơn lành của Chúa, trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm, sứ điệp 

Fatima.                                          

Kính mời anh chị em đến hiệp thông. 

 

Đóng góp trong Tuần   

01.10.2017 

Lần 1  : $ 1,270 

Lần 2  : $ 1,055 

Ủng hộ Thang máy: $ 1,500 

CÁC THÁNH GỒM NHỮNG AI?  Không có một vị thánh nào giống một vị thánh nào. Mỗi 
vị thánh có một nét vẻ riêng:     Thiên Chúa đã muốn như thế để cho vườn hoa thiên quốc của 
Ngài nên rực rỡ bởi muôn vàn vẻ đẹp khác nhau, làm rạng rỡ vinh quang Ngài bởi muôn vàn 
âm điệu khác nhau. Mỗi người cũng là một đóa hoa riêng biệt, một tác phẩm với những diệu vẻ 
hoàn toàn riêng biệt, một tác phẩm độc nhất vô nhị của Chúa. Các thánh là hình ảnh của Giáo 
hội được hình thành bởi nhiều phần thân thể khác nhau, đón nhận những ơn gọi với đặc sủng 
khác nhau, để xây dựng và bổ túc cho nhau. Như vườn hoa thiên quốc rực rỡ bởi muôn ngàn 
hương sắc khác nhau, nhưng từng mỗi đóa hoa đều làm cho chủ vườn là Thiên Chúa phải ngạc 
nhiên ngây ngất, Ngài không thể so sánh đóa hoa này với đóa hoa kia được. Bởi vì từng mỗi đóa 
hoa, dù bé nhỏ đơn sơ nhất, nếu quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, cũng được Ngài yêu 
thương để mặc lấy cho một vẻ đẹp tuyệt đối, đó là sự trọn lành. Ngài nói với tất cả: “Các con 
hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). 
Ngoài các Thánh được mừng kính hàng năm, Giáo Hội còn có rất nhiều vị thánh khác, mà chúng 
ta chỉ có thể gọi tên các Ngài qua sự Thánh thiện, sự Thánh thiện đáng cho chúng ta noi theo: 

Các thánh không hề chấp nhất ai 

Các thánh không hề nói xấu ai      

Các thánh không hề nghĩ xấu cho bất cứ ai 

Các thánh không hề giận dữ oán hờn ai    

Các thánh không hề nói tục chửi thề    

Các thánh không hề lười biếng lề mề         

Các T không hề đam mê sắc dục sa hoa      

CácT không hề cằn nhằn khó tính kêu ca 

Các thánh không hề ba hoa kiêu ngạo         

Các Thánh không hề trộm đạo gian tham 

Các T không hề nặng óc ích kỷ cá nhân      

CácT không có chuyện tách biệt sứ quân 

Các Thánh không hề tỵ phân ganh ghét 

Các T không hề la cà ngồi lê đôi mách     

Các Thánh không hề yêu sách cầu kỳ      

Các Thánh không hề biển lận hà tiện chi ly 

Các thánh không hề ngờ vực hồ nghi 

Các Thánh không hể so bì già trẻ cũ mới 

Các T không hề có óc vụ luật biệt phái 

Các T không hề kỳ thị giai cấp địa phương 

Các T không hề thành kiến đóng khung   

không hề khinh chê kẻ khốn khó bần cùng 

Các T không hề cư xử thiên vị bất công 

Các Thánh có nói có, không nói không  

Các T không biết thề dông thề dài             

Các thánh không phách lối chê bai           

Các thánh nghe lời nói xấu thì bỏ ngoài tai 

Các thánh luôn khôi hài vui vẻ 

Các thánh luôn ân cần với già trẻ lớn bé   

Các thánh luôn giữ nét mặt rạng rỡ vui tươi   

Các thánh luôn sẵn sàng mỉm cười tha thứ      

Các thánh cơn giận chẳng giữ quá hoàng hôn    

Các T không được phục vụ anh em thì buồn 

Các thánh luôn bận tâm đắp vun hòa thuận 

Các T hay săn sóc người già nua bệnh hoạn 

Các thánh hay an ủi kẻ lâm nạn, tù đày          

Các thánh hay giúp người họa tai thê thảm 

Các thánh hay thông cảm với kẻ hàm oan     

Các thánh hay chia sẻ với kẻ khát uống đói ăn  

Các thánh hay viếng thăm cô nhi quả phụ          

Các T hay chăm nom người ủ rũ liệt giường 

Các T hay thương lo cho người sắp chết 

hằng ngày hy sinh trong công việc âm thầm 

Các thánh bổn phận hằng tận tâm chu toàn 

Các T luôn đón tiếp mọi người cách hân hoan 

Các thánh dễ cười, dễ ngủ, dễ ăn                    

Các T dễ quên lầm lỗi, chẳng bàn tới bàn lui  

Các thánh biết xin lỗi ngay khi lỡ lời và luôn   

luôn cầu nguyện cho mọi người xung quanh   

Các thánh luôn để tâm để trí làm việc lành 

Các thánh mỗi ngày thực hành một cử chỉ đẹp  

CácT cung cách giản dị khuôn phép nết na   

Các thánh sống các nhân đức cách dung hòa    

Các T Tin Cậy Mến đều thăng hoa triển nở 

Các T lời khấn hứa luôn trung kiên gìn giữ 

các mối Phúc Thật, học gương Đức Ki-tô khiêm 

hạ hiền từ, xác tín cho đi sẽ được đền bù chan 

chứa. Can đảm vác thánh giá đến cùng. 

Cầu Nguyện cho đôi dự hôn sẽ cử 

hành Hôn Nhân tại St Micahel: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

 
LAST OF ALL, HE SENT HIS SON 

Theme : We have God's forgiveness 

through His Son. 

Scripture :  The Parable of the 

Tenants: Matthew 21:33-46 


