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Sống đạo hôm nay:                     THÁNH LỄ. 
1. Thánh Lễ có cần thiết không? 

Năm 1987, khi tôi còn phục vụ tại Tòa báo Trái Tim Đức Mẹ tại Carthage, 

Missouri, một buổi chiều, đang bận sắp xếp bài vở thì điện thoại reo. Người 

đầu giây bên kia là một bà mẹ. Bà rất đau khổ kể lại cho tôi chuyện con cái bà. 

Qua câu chuyện, tôi hiểu: Bà có người con trai, năm nay cậu đã lập gia đình và 

có một con. Bà không thể chịu được sự "khô đạo" của cậu con trai này. Dù đã 

lập gia đình, Chúa nhật nào bà cũng phải nhắc nhớ cậu đi dự lễ, nhưng có lần 

cậu ta trả lời: "Đi lễ thì Chúa có cho tiền để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước 

không"? 

Lần khác bà bảo cậu đi lễ để cầu cho ông nội, vì hôm đó là ngày giỗ ông nội, 

cậu nói: "Ai lên thì lên, ai xuống thì xuống, cần gì phải cầu cho ai"?  Nghe 

những lời đó, bà đau khổ vô cùng, bà nói: "Biết vậy chẳng thèm đưa chúng nó 

sang Mỹ". 

Ở đây, tôi không có ý thuyết phục bạn phải đi lễ, nhưng chỉ muốn trình bày để 

bạn thấy chung quanh bạn có nhiều tôn giáo, tôn giáo nào cũng có lễ tế thờ 

phượng: 

Tại nước ta, người theo đạo Ông bà, nhiều nhất trong tổng số dân Việt, dù 

không là tôn giáo theo đúng nghĩa, nghĩa là không có giáo điều, giáo 

chủ...nhưng để tỏ lòng hiếu thảo, con cháu cũng lập bàn thờ cúng vái, cũng có 

lễ vật là cơm, cháo, chuối, cam, rượu, nước. Mỗi tuần tiết, hoặc ngày kị đều có 

làm lễ cáo gia tiên, hoặc mùa có của mới, gạo mới, hoặc khi có việc hiếu hỉ 

(Toan Ánh, Tín Ngưỡng Việt nam, quyển Thượng trang 24). 

Người theo đạo Phật, dù Phật tổ không hề khuyên nhủ ai cúng tế mình, nhưng 

với lòng trọng kính một Vị đã "mở đường cứu khổ cứu nạn", các tín đồ đã kính 

thờ Ngài, cầu khấn Ngài, xin Ngài phù hộ. Những tín đồ ngoan đạo thường đi 

chùa lễ Phật vào ngày rằm, mùng một và nhiều lễ khác trong năm (Sách đã dẫn 

trang 312). 

Đạo Thệ phản (Protestant) thường gọi là Tin lành, phát xuất từ đạo Công giáo,  

dù họ đã bỏ hầu hết lễ nghi bên gốc Công giáo, nhưng họ vẫn giữ lại việc hfdỏ 

nhau ngày Chúa nhật  để làm việc thờ phượng Chúa.                          (còn tiếp) 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con,/ xin chúc tụng Thánh Danh 
muôn thuở muôn đời.                                       

Halleluia: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã 
mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. All 

Thông tin trong tuần 

1/ Cộng Đoàn cầu nguyện cho Đêm Dạ Tiệc quyên góp, tối Thứ Sáu, 

ngày 14/07, được mọi sự tốt lành. Các Tiểu Ban, cần có những cuộc 

họp sau cùng để bàn kỹ từng chi tiết, trách nhiệm của mình, nhờ đó 

công việc phục vụ được tốt đẹp hơn.  

2/ Dâng lễ, và dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima hiện ra lần thứ 3, phó 

thác việc xây dựng của Cộng Đoàn cho Đức Mẹ, ngày thứ 5, 13/7. 

Mời anh chị em đến với Mẹ. 

3/ Thánh lễ tại Vườn Phục Sinh, cầu nguyện cho ACE đã qua đời, 

ngày Thứ Ba (11/7), lúc 6.00pm. Mời Anh Chị Em. 

4/ Tại TT sẽ không có Thánh lễ vào chiều Thứ Sáu, ngày 14/07. 

5/ Cộng Đoàn dâng lễ và cầu nguyện cho Bà Maria Phan Thị Nghìn 

và Bà Anna Phạm Thị Chắt (B.Phán)  vừa mới qua đời. Lịch An táng, 

xin xem Cáo phó. 

6/ Tòa Tổng Giám Mục gởi thư cám ơn Cộng Đoàn St. Vincent Liem 

về khoản đóng góp $ 5,000 trong ngày Father’s day 2016. Số tiền 

được góp giúp cho 82 Cha đã về hưu của Giáo Phận.(bảng thông tin). 

7/ Cha QN và Ban Mục Vụ quan tâm đến lời đề nghị của một số ACE 

về việc cấp sổ gia đình cho các gia đình muốn có. 

8/ Cộng đoàn cầu nguyện cho GH, đặc biệt Đức Hồng Y George Pell 

9/ Khóa Giáo Lý Dự Tòng khai giảng vào CN I Tháng 8/2017 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 09/07/2017 

Thứ 7: C: Ngô Lan Chi 

            C : Vũ Bích Trâm 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Trương Văn Công 

                          O : Trần Thanh Nho 

- 11.30:   A : Trần Công Hùng 

               C : Nguyễn Hoài Anh Đào 

 Trao MTC -    B : Tống Thị Quế 

         O: Võ Minh Tân 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O: 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. 

HƯỚNG DẪN VÀO NHÀ NGUYỆN DÂNG LỄ 
TẠI TRUNG TÂM VSL TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG 

Vào nhà nguyện tạm (Hội trường) sẽ có hai cửa trên đường Victoria, 
Flemington. 
1/ Cửa thường dùng trong các dịp rước lá trong Tuần Thánh, cũng là 
đường lên Nhà Nguyện trên lầu. 
2/ Cửa gần Debney Park, (cửa roll của hội trường). 

Toilet : Trên đường Victoria ra hướng Alexander vào lối giữa khu 
Trường Việt Ngữ và các phòng giáo lý (có bảng hướng dẫn) 

 

Đóng góp trong Tuần  02.07.2017 

 

Lần 1  : $ 1,275 

Lần 2  : $ 1,020 

Thang máy : $ 2000, cập nhật  07/7/17 

108 TÔMA ÐINH VIẾT DỤ (1783-1839) 

Tôma Ðinh Viết Dụ, Sinh năm 1783 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh, Linh mục dòng 
Ða Minh, bị xử trảm ngày 26 tháng 11 năm 1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua 
Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn linh mục dòng Đaminh, cha Tôma Đinh 
Viết Dụ lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan 
Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. 
Cha Dụ bị bắt ngày 20.03.1839, dưới thời vua Minh Mạng. Cha bị đóng gông 
vào cổ, tay chân mang xiềng xích như một tội phạm, và bị giải lên tỉnh Nam 
Định. Các quan ở đây tiếp tục tra vấn nhiều lần, khuyên dụ cha đạp lên Thánh 
Giá. Nhưng mặc cho những lời dụ dỗ hay dọa nạt, cha Dụ vẫn cương quyết 
không xúc phạm đến Thập Giá, và không cung khai điều gì hại đến các tín 
hữu. Cha bị đánh đạp tàn nhẫn nhiều lần, lần thứ nhất 90 roi, lần hai 30 roi, 
lần khác 20 roi và phải đón nhận nhiều lời mắng nhiếc chế nhạo của dân chúng 
tò mò đến xem. 
Sau những cuộc tra tấn, cha Dụ bị tống giam vào ngục, ban ngày mang gông 
xiềng, ban đêm bị cùm chân, thêm vào đó là chịu đói khát, chịu nóng nực hôi 
hám khổ cực khôn tả. Vị tông đồ của Chúa chẳng những tỏ ra nhẫn nhục, mà 
còn vui vẻ coi đó là những cơ hội tốt để suy niệm và bước theo chân Đức Kitô 
tử nạn. Chứng nhân Giuse Hiền thuật lại chuyện mẹ của ông ta, giả làm hành 
khất vào tận ngục thăm cha. Khi thấy cha tiều tụy vì những cuộc tra tấn, bà 
khóc lên nức nở, cha nói với bà : "Sức lực tôi tuy giảm, nhưng tôi còn có thể 
chịu đựng được nữa. Chúa chúng ta đã chịu bao cực khổ để cứu độ nhân loại, 
tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khổ này để nên giống Chúa Kitô phần nào". 
Ngày 26.11.1839, hai vị tông đồ Chúa bị điệu đến nơi xử án. Hai vị ung dung 
bưởc đi giữa một đoàn quân oai vệ, có các quan cưỡi voi chỉ huy với cờ quạt 
chiêng trống, và theo sau là đông đảo dân chúng. Vai mang gông, tay mang 
xiềng, hai vị thừa sai vừa đi vừa cầu nguyện, dáng điệu hân hoan khiến mọi 
người phải sửng sốt bỡ ngỡ. Quan hỏi lần chót xem nếu chịu xuất giáo sẽ được 
tha. Hai cha trả lời ngắn gọn: "Không" rồi tiếp tục cầu nguyện cho tới khi đến 
pháp trường Bảy Mẫu. Bà Maria Ơn có mặt tại buổi hành quyết thuật lại rằng 
: "Tôi thấy hai cha quỳ xuống, chắp tay lại, mắt hướng lên trời, lính cưa gẫy 
gông, chặt đứt xích sắt, trói tay vào cột rồi chém cổ hai cha". Sau khi thi hành 
án trảm, lý hình tung đầu hai cha lên cao ba lần và nói : "Đầu đạo trưởng đã 
bị chém đây". 
Cha Tôma Đinh Viết Dụ hưởng thọ 56 tuổi, đã lãnh phúc tử đạo đúng vào 
năm kỷ niệm ngân khánh linh mục của cha. Một mùa ngân khánh được ghi 
vào lịch sử Giáo Hội. Thi thể hai cha được an táng ngay tại pháp trường. Đến 
tháng giêng năm 1841, tin hữu cải táng về Lục Thủy. 

Lạy Thánh Tôma Dụ, 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 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

 WHEN YOUR LOAD IS HEAVY 

 

Theme : Jesus will help you carry 

the load.  

Scripture :  "Come to me, all you 

who are weary and burdened, and I 

will give you rest." Matthew 11:28  


