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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 
  
10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ? 
Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ 
Thánh Thể. 
Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp 
gỡ, liên kết với nhau, là nơi mà Thiên Chúa đến với loài người và loài người 
đến với Thiên Chúa. Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, mối giao tiếp 
tuyệt hảo của sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, bởi vì trong ngôi vị 
của Chúa Kitô, vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người. 
Hơn nữa, Tân Ước xác quyết rằng Chúa Giêsu là “viên đá góc tường” dựa trên 
đó tất cả được xây dựng (Ep 2, 20). Do đó, bàn thờ bằng đá hoặc chứa đựng 
một viên đá trên đó biểu tượng cho Chúa Kitô. 
Đối với người Do-thái, bàn thờ vừa là nơi tế lễ, vừa là chỗ thiết tiệc, là nơi mà 
con cái Thiên Chúa được nuôi dưỡng và giải khát. 
Nếu bàn thờ có ý nghĩa phong phú như thế, bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vị linh 
mục cúi hôn bàn thờ lúc bắt đầu thánh lễ. Đó là cử chỉ tôn kính đối với Chúa 
Kitô và đối với hy lễ của Người. 
Và vì thế, chúng ta cũng được khuyên, không nên xúc phạm đến Bàn thờ. Khi 
không quá quan trọng, không nên để bất cứ vật gì bất xứng trên bàn thờ. 

 (còn tiếp) 

HÔM NAY 10.09.2017 
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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: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa? Người phán:  
Các ngươi chớ cứng lòng.                                       

Hall: Trong Đức Ki tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, 
và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. All 

Tin Mừng : 
Thông tin trong tuần 

1/ Chúc Mừng Cha mới, Nguyễn Toàn. Thánh lễ tạ ơn và phép lành 

đầu tiên, tại St Michael North, lúc 5pm, (10/09/17). Kính mời ACE. 

Không có lễ chiều lúc 5pm (10/09) tại Vinh Sơn Liêm. 

2/ Cộng Đoàn St VSL ủng hộ các Cha Hưu Dưỡng GP Melbourne 

$5,000, số tiền này đã được gởi đi. Cám ơn lòng quảng đại của ACE 

3/Kính mời ACE Legio, đăng ký tham dự đại hội Legio 

toàn quốc vào tháng 10/2017 

4/ Công trình xây dựng, sau một thời gian dài chuẩn bị, nay đã được 

khởi công. Cộng đoàn tiếp tục đón nhận sự đóng góp của tất cả ACE 

cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt lời cầu nguyện của ACE. 

5/ Bắt đầu từ tuần tới (17/09), đường lên nhà nguyện sẽ có hai lối: 

- Phía từ sân Trung tâm, vào hall và đi lên lối cầu thang 

- Phía đường Victoria, đi thẳng lên cầu thang 

Toilet:xin đi vào lối giữa Trường Việt Ngữ, từ phía đường Alexandre 

6/ Hai bình nước lọc phục vụ nước uống, sẽ được di dời đến khu vực 

đài Thánh Vinh Sơn Liêm. 

7/ Cám ơn các Ca đoàn, đặc biệt Thiếu nhi và nhóm trẻ VSL, đã thể 

hiện tốt lòng Hiếu thảo qua ngày Father’s Day vừa qua.  

8/ Thánh lễ và Dâng hoa kính Mẹ Fatima, tại vườn Phục Sinh, lúc 

6pm ngày Thứ Ba (12/09). Xin Ban MV chuẩn bị gaz cho heaters 

9/ LMTT và Ngành Nữ, chuẩn bị học hỏi Linh đạo của Đoàn&Ngành 

10/   

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Các thứ Năm 

Cha Bề 

Trên, Quí 

Cha, Quí 

Thầy Dòng 

Thánh Thể 

Việt Nam, 

cám ơn 

ACE Hội 

Bảo Trở ơn 

gọi thuộc 

CĐ, St VSL 

ĐỨC THÁNH CHA NÓI GÌ TRONG THÁNG 9 

VATICAN. Trong tháng 9/ 2017, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện 
cho các Trung Tâm, Giáo xứ, Cộng đoàn .. để những nơi đó trở thành nơi thông 
truyền đức tin và thể hiện đức ái. 

Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: 

Các Trung Tâm, Giáo xứ, Cộng đoàn .. phải có liên hệ với các gia đình, với đời 
sống người dân, với đời sống xã hội. Các giáo xứ phải là những ngôi nhà với 
cánh cửa luôn rộng mở chào đón mọi người. Điều này rất quan trọng và là đòi 
buộc rõ ràng của đức tin. 

Những cánh cửa phải luôn rộng mở, để Chúa Giêsu có thể đi ra với tất cả niềm 
vui trong sứ điệp của Người. 

Hãy cầu nguyện cho các Trung Tâm, Giáo xứ, Cộng đoàn .. của chúng ta, để 
các giáo xứ không đơn thuần là những văn phòng công sở, nhưng được linh 
hoạt bởi tinh thần truyền giáo. Nhờ đó các Trung Tâm, Giáo xứ, Cộng đoàn .. 
trở thành nơi thông truyền đức tin và thể hiện đức ái. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 10/09/2017 

Thứ 7: O/B: Trần Thị Oanh 

            O/B : Nguyễn Thị Hạnh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Nguyễn Thị Quế 

                          O : Lê Văn Miện  

- 11.30:   C : Vũ Thị The 

               C : Vũ Kim Liên  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         B:  Quách Thị Sáng 

   Đọc Sách- 05.00: Gia Đình Tân Linh Mục 

Trao MTC:  Quí Cha 

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. 

CỘNG ĐOÀN TRUNG TÂM VSL CHUẨN BỊ CHO THÁNG 10 

Hội Mân Côi của Gia đình Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, hiện nay đã đạt được 
quân số là 365 thành viên. Chúng ta không xem đây là một con số lớn, nhưng là 
một con số đáng mừng của Cộng Đoàn sau 2 năm kiên trì qui tụ cầu nguyện, thờ 
lạy Chúa Giêsu Thánh Thể với Mẹ Maria rất Thánh Mân Côi. Chắc chắn, mỗi thành 
viên đủ nhận ra sức mạnh chữa lành và ân huệ thiêng liêng mà cá nhân, cũng như 
Cộng đoàn đã  nhận lãnh được qua giờ chầu Thánh Thể với kinh Mân Côi. Ước 
mong rằng, con số thành viên trong những ngày tháng tới không ngừng tăng thêm 
nữa để sức mạnh của phương thức cầu nguyện này không ngừng mang lại hiệu quả 
thiêng liêng cho thêm nhiều người khắp nơi. 
Một Thánh lễ tạ ơn Chúa qua Mẹ Mân Côi, sẽ được cử hành long trọng cho sự kiện 
này vào đầu tuần của Tháng 10.2017. 
Anh chị em, muốn trở thành binh sĩ đức tin dưới trướng Mẹ Maria, xin liên hệ Chị 
Liên, số điện thoại : (03) 93126367 hoặc 0426788013 

Đóng góp trong Tuần  03.09.2017 

Lần 1  : $ 1,460 

Lần 2  : $ 975 

Ủng hộ Thang máy: $ 

 
116. VINCENTÊ NGUYỄN THẾ ÐIỂM (1761-1838) 

 
Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm, Sinh năm 1761 tại Ân Ðô, Quảng Trị, Linh mục, 
bị xử giảo ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng.Linh mục 
Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm được Đức Lêo XIII suy tôn Chân Phước ngày 
27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển 
thánh. Lễ kính vào ngày 24/11. 

Lãnh nhiệm vụ chánh xứ Cồn Nam và coi sóc giáo hữu các vùng lân cận thuộc 
hạt Bố Chính, cha VinhSơn Điểm nêu gương vị mục tử đạo đức, nhân từ, hay 
thương giúp người nghèo khổ, chuyên cần giảng truyền lời Chúa, nhiệt tình 
ban phát các bí tích cho giáo dân và loan báo Tin Mừng cho muôn dân. ngài 
rất quan tâm, chuyên chú huấn luyện và đào tạo các thày giảng. Mặc dầu đã 
cao niên, với tinh thần hy sinh cao độ, ngài vẫn ăn chay mỗi tuần hai ngày, 
thứ tư và thứ bảy, hẳn là có ý tôn kính Đức Maria và thánh Giuse. 

Trong thời gian bị giam giữ, cha Vinh Sơn đã luôn nêu gương đạo đức trung 
kiên cho các tín hữu cùng bị bắt và đối xử bác ái quảng đại với các bạn tù 
ngoại giáo. Ngài chia sẻ lương thực và khuyên họ sống ngay chính lương 
thiện. Tại đây, cha Điểm được vinh dự chia sẻ niềm vui của cha Cao qua văn 
thư Tòa Thánh đặt vị này làm Giám mục giáo phận Tây Đàng Ngoài. 
Được Đức cha Cao khuyên bảo và ban các bí tích cần thiết, cha Vinh Sơn 
Điểm như được thêm ơn Chúa Thánh Thần, càng ngày cha càng tỏ ra can đảm 
vững tin hơn, đêm ngày cha cầu nguyện và mong ước được hiến mạng sống 
để làm chứng cho đạo thánh Chúa Kitô. 

Ngày 24.11.1838, bản án được vua Minh Mạng chuẩn phê về Đồng Hới. Ước 
nguyện của vị mục tử lão thành được thỏa mãn, ngài bị kết án xử giảo. Ba vị 
tông đồ mục tử : Đức cha Cao, cha Khoa và cha Vinh Sơn Điểm được dẫn ra 
pháp trường. Người lính đi đầu cầm tấm thẻ ghi chữ Hán cho mọi người biết 
đây là đạo trưởng tả đạo cố chấp bất tuân lệnh vua nên phải chết. 

Đến nơi xử, cha Vinh Sơn Điểm quỳ xuống cầu nguyện một lát. Quân lính thi 
hành nhiệm vụ, trói chân tay cha vào cột, quấn dây thừng vào cổ, và theo hiệu 
lệnh, họ kéo mạnh hai đầu dây cho đến khi vị chứng nhân Chúa Kitô tắt thở. 
Cha Phêrô Nguyễn Đăng Khoa cũng bị xử như vậy. Riêng Đức cha Cao bị 
trảm quyết cùng ngày ngay tại đây. Người ta chôn cất ba vị tử đạo ngay tại 
pháp trường Đồng Hới. Về sau linh mục Tự cải táng hài cốt về nhà thờ họ 
Hướng Phương. 
 

Lạy Thánh Vicente Điểm, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

Cho gia đình Ac Phiến Ngọt và các gia đình  

dâng cúng bông, nến và các vật dụng trong 

nguyện đường. Xin Chúa trả công bội hậu 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

BUILDING BRIDGES 

Theme : Living in harmony. 

Scripture :  "If a fellow believer hurts 

you, go and tell him—work it out 

between the two of you. If he listens, 

you've made a friend." Matthew 18:15  

 


