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

 26.  Phải chăng chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi? 
Khi vị chủ tế chúc: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”, cộng đoàn thưa: 
“Và ở cùng cha”. 
Và chủ tế nói thêm: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Bạn đừng nghĩ rằng 
việc chúc bình an ở đây cũng giống như việc thân hữu ngoài đời trao tặng cho 
nhau. Không, đây là một sự hòa giải. Thật vậy, trong Bài giảng trên núi, Chúa 
Giêsu nói rõ rằng trước khi thực hiện mọi hành vi phụng tự, cần phải làm hòa với 
anh chị em mình trước đã: “Nếu ngươi đang dâng của lể nơi bàn thờ mà sực nhớ 
người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước 
bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ ” 
(Mt 5, 23-24). Do đó, trong phụng vụ Đông Phương, nghi thức chúc bình an vẫn 
còn được đặt trước kinh Tạ Ơn, cũng như tại Tây Phương trong thời gian đầu. Việc 
thực hành nghi thức chúc bình an đã biến mất từ nhiều thế kỷ nay. Sau Công Đồng 
Vaticanô II, nghi thức này lại được lồng vào trong thánh lễ. Một số người không 
thích cho lắm, vì họ nghĩ rằng: ngoài các cử chỉ, di động phiền toái, lại còn thiếu 
sự thân mật giữa các tín hữu đang tham dự thánh lễ. 
Thật ra, nghi thức chúc bình an trước tiên có một ý nghĩa thiêng liêng. Thánh lễ là 
nơi mà tất cả tín hữu khám phá và nhận ra mình là con cái của cùng một Cha, do 
đó tất cả là anh chị em với nhau. Nói lên điều đó không thôi thì chưa đủ, cần phải 
được thể hiện cụ thể. Cử chỉ chúc và trao bình an là một trong những dấu hiệu đẹp 
nhất, qua đó chúng ta biểu lộ rằng chúng ta là con cùng một Cha. 
Nhưng đôi khi việc chúc bình an đòi hỏi một sự cố gắng lớn, bởi vì cử chỉ này đòi 
hỏi mỗi người ra khỏi cái tôi chật hẹp của mình và coi người khác như là người 
mà ta phải tôn trọng và yêu thương. Trong một vài trường hợp, để chúc bình an 
một cách thật lòng, chúng ta cần phải tha thứ trong lòng trước đã, người mà chúng 
ta sắp đưa tay chúc bình an. Việc này không dễ dàng gì ! 
Việc chúc bình an được đặt trước phần rước lễ. Điều đó bình thường thôi, bởi vì 
làm sao chúng ta có thể đến gần Chúa Kitô và nói rằng chúng ta yêu mến Người, 
trong khi chúng ta từ chối hướng mặt về người anh chị em đang ở bên cạnh chúng 
ta ? “Kẻ nào không yêu mến anh chị em mà mình xem thấy, thì không thể yêu mến 
Thiên Chúa mà mình không xem thấy được” (1 Gioan ). 
Như thế, chia sẻ với người bên cạnh một nắm tay, hôn bình an hoặc cúi đầu chúc 
bình an (tùy theo phong tục của mỗi dân tộc) không phải là cử chỉ xã giao, lịch sự, 
mà là dấu chỉ hiệp thông trong sự bình an và tình yêu thương nhau. Và sự bình an 
này do Chúa Kitô ban tặng (“Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”). Thật 
vậy, Chúa Kitô đã phán: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của 
Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Gioan 14, 
27). Do đó, sự bình an này rộng lớn hơn những gì con tim chúng ta có thể chứa 
đựng được, cũng như rộng lớn hơn những gì bàn tay chúng ta có thể truyền đạt 
được.                                                                                                       (còn tiếp) 
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CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA VỌNG -  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, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban 
ơn cứu độ cho chúng con.                                       

Hall: Hãy dọn sẵng con dường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Hết 
mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hall  

Thông tin trong tuần 

1/ Thứ Ba Tuần 2 (12/12), Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh hồn 

tại Vườn Phục Sinh, lúc 6.30pm. Kính mời Anh Chị Em.  

2/ Thứ Tư (13/12) Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình, quí cụ 

Cao niên, bệnh tật (xức dầu). Đặc biệt có Nhóm Múa Âu Cơ đến 

biểu diễn mừng Chúa Giáng Sinh cùng quí cụ. Kính mời ACE.  

3/ Chúc mừng Ngành Nữ Tông Đồ đã có Tân Ban Điều Hành (Chi 

tiết xin xem trang bên) 

4/ Tạ ơn Chúa, cám ơn ACE, tấm betong thứ hai (lầu một) đã 

hoàn thành, công việc tiếp theo sẽ được tiến hành tốt đẹp. 

5/ Phong bì tặng quà Giáng Sinh với mục đích xây dựng HANG 

ĐÁ là Nguyện Đường Trung Tâm nơi Chúa ngự, xin ACE, mỗi 

người đóng góp viên gạch của mình. Cám ơn ACE. 

6/ Có hai ngày hòa giải : Thứ Ba, 12/12 tại Maidstone và Thứ Tư, 

13/12, Tại St Vinh Sơn Liêm, lúc 7 – 9pm. Mời ACE 

7/ Xin Quí Giáo Khu cùng với Ban Khánh tiết chuẩn bị cho việc 

trang trí Hang đá, hoa đèn để đón mừng Chúa Giáng Sinh. 

8/ Chương trình Bánh chưng tết năm nay, với chủ đề “ Bảo tồn 

văn hóa truyền thống và góp phần xây dựng Nhà Chúa”, sẽ được 

bắt đầu từ ngày 30/1/2018. Xin ACE hết thảy, sắp xếp công việc 

để có thể đến cộng tác. Xin Chúa chúc lành cho công việc này. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 10/12/2017 

Thứ 7: O/B: Ngô Lan Chi 

            O/B : Vũ Bích Trâm 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Nguyễn Kim Hải 

                         O /B : Trần Thanh Nho  

- 11.30:   O/B :  Vũ Kim Liên 

               O/B : Bùi Hữu Hội 

 Trao MTC -    O/B :  Phạm Văn Hóa 

         O/B:   Vũ Văn Thịnh 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. Đinh Thanh 

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. 

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH - NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ 
NHIỆM KỲ 2018 - 2021 

 
Trưởng  : Maria Nguyễn Thị Tin 
Phó Nội  : Maria Trương Thị Thành 
Phó Ngoại  : Maria Đinh Thị Vân 
Thư Ký  : Maria Đặng Thị Hà 
Thủ Quỹ  : Maria Đinh Thị Đơn  
Ủy Viên Kế Hoạch : Anna Nguyễn Thị Nguyệt 

Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần và lòng nhiệt thành yêu mến việc tông 
đồ trên quí Bà, Quí Chị, để tất cả họ trở thành những Môn đệ của tình yêu 
của Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường. 

Đóng góp trong Tuần  03.12.2017 

Lần 1  : $  

Lần 2  : $    

Ủng hộ Thang máy : $  

ĐỨC GIÁO HOÀNG TRONG GIỜ KINH TRUYỀN TIN: ĐÁNH DẤU MÙA 

VỌNG VÀ NHẮC NHỚ VỀ CHUYẾN TÔNG DU MỚI HOÀN TẤT 
 
Vatican, 03/12/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trở lại với Quảng 
Trường Thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin theo truyền thống vào Chúa Nhật sau 
khi Ngài trở về từ một chuyến tông du đến Myanmar và Bangladesh. Từ cửa sổ của 
văn phòng của Ngài, Đức Thánh Cha cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Ngài 
tới đó bằng lời cầu nguyện. 
Ngài nói với tất cả mọi người hiện diện tại Quảng Trường rằng Ngài bị ấn tượng bởi 
nhiều diện mạo cao quý và tươi cười mà Ngài chứng kiến bất chấp những gian khó 
của họ và Ngài thể hiện sự gần gũi với họ. 
Đức Giáo Hoàng cũng nhớ trong lời cầu nguyện của Ngài đất nước Honduras vốn 
đang phải trải qua những cuộc biểu tình bạo lực vốn là kết quả của một cuộc bầu cử 
gây tranh cãi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Tôi đặc biệt nhớ đến người dân 
Honduras, và cầu xin để họ có thể vượt qua được thời khắc khó khăn hiện tại một 
cách hòa bình”. 
 
Mùa Vọng 
Trước khi đọc Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã tập trung sự chú ý của Ngài vào 
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng nói rằng, đó là thời gian “được ban cho chúng ta để 
đón tiếp Chúa là Đấng sẽ đến gặp gỡ chúng ta, để xác nhận lòng khao khát Thiên 
Chúa của chúng ta, và để nhìn về phía trước và chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Kitô”. 
Nói về các bài đọc Tin Mừng trong ngày, Đức Giáo Hoàng giải thích, “Chúa Giêsu 
dạy chúng ta phải chú ý và canh chừng, sẵn sàng để đón tiếp Ngài vào lúc Ngài trở 
lại”. 
Người biết chú ý, Ngài nói tiếp, là người mà, “trong sự ồn ào của thế giới, không để 
cho chính bản thân mình bị đè bẹp bởi sự lo ra hay tính hời hợt, mà sống một cách 
tròn đầy và ý thức, với sự quan tâm hướng đến trước hết là người khác”. 
Với thái độ này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “chúng ta ý thức về những giọt nước 
mắt và những nhu cầu của người khác”. 
Người biết chú tâm, Đức Giáo Hoàng nói thêm, sẽ nỗ lực để chống lại sự thờ ở và 
tàn bạo trong thế giới và vui mừng trong những kho tàng của vẻ đẹp vốn đang tồn tại 
trong đó. 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người tỉnh thức là người đón nhận lời mời gọi biết 
canh phòng, và không bị choáng ngợp bởi sự mỏi mệt của sự nản lòng, một sự thiếu 
niềm hy vọng hay thất vọng”. 
Tỉnh thức và canh phòng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc là những điều kiện 
trước sẽ giúp chúng ta biết dừng lại “việc đi lạc ra khỏi đường lối của Thiên Chúa”, 
bị lạc vào trong tội lỗi của chúng ta và những bất trung của chúng ta; “đây là những 
điều kiện giúp cho Thiên Chúa đi vào trong sự hiện hữu của chúng ta, để khôi phục 
lại ý nghĩa và thêm giá trị vào trong sự hiện hữu ấy bằng sự tốt lành và dịu dàng”. 
 
 

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: 

THE KING IS COMING 
Theme : Preparing our hearts for 

Christ's return 

Scripture : "I will send my messenger 

ahead of you, who will prepare your 

way . . . a voice of one calling in the 

desert, 'Prepare the way for the Lord'" 

Mark 1:2-3 


