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

35. Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm gì? 

Tất cả mọi thánh lễ được cử hành đều dành cho toàn thế giới, như Chúa Giêsu đã 
phán: “Mình Thầy bị phó nộp vì các con. Máu Thầy đổ ra để mọi người được tha 
tội” (Lc 22, 19-20 và Mt 26, 26-28). Vì thế trong thánh lễ, Giáo Hội cầu nguyện 
cho hết mọi người: hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng như cho những người đã qua 
đời. Tuy nhiên, vị chủ tế vẫn có thể kết hợp các ý nguyện chung này với một ý cầu 
nguyện riêng của tín hữu. 
Thánh lễ vô giá. Nhưng ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu đã muốn chứng 
tỏ rằng việc tham dự thánh lễ bao gồm toàn vẹn bản thân, cũng như chính Chúa 
Kitô đã trao hiến trọn vẹn thân Người. Vì thế họ đã đem đến dâng hoặc bằng hiện 
vật (bánh, rượu, đèn nến…), khởi đầu cho việc kiệu rước lễ vật trong thánh lễ, 
hoặc bằng tiền để trang trải những chi phí phụng tự, giúp cho linh mục có điều 
kiện sinh sống, trang trải các hoạt động của Giáo Hội. Đó là hy sinh các tín hữu 
dâng để tỏ lòng yêu mến, cầu nguyện cho các linh hồn. 
Từ đó phát sinh “tiền xin lễ” khá phổ biến kể từ thế kỷ thứ XII. Các tòa giám mục 
tùy ý ấn định giá bổng lễ nhưng phải hợp với khả năng của mọi người. Các hoạt 
động của Giáo Hội cũng như của hàng giáo sĩ đều dựa vào những đóng góp tự 
nguyện của giáo dân, trong đó có việc dâng bổng lễ. Vì thế , việc xin lễ là một việc 
đạo đức cần thiết và luôn được trân trọng của các Ki tô hữu            (còn tiếp)                                                                                 
 

HÔM NAY 11.02.2018 

CHÚA NHẬT VI TN -  CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẬU TUẦT 

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: Chính Chúa là nơi con ẩn náu, khắp bốn bề trổi vang/ những 
khúc ca mừng con được giải thoát.                                      

Hall: Vị Ngôn sứ đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng 
thăm dân Người  . Hall 

Thông tin trong tuần 
1/ Kính chúc; ông bà anh chị em, mọi gia đình một năm mới 

bình an, ân sủng và tràn đầy phúc lộc của Chúa. 

2/ Giao thừa và ba ngày tết năm nay đều có đốt pháo, vậy xin quí 

Phụ huynh có con nhỏ, báo cho con mình biết để khỏi giật mình. 

3/ Để chuẩn bị cho lễ tết, xin quí AE quen công việc ngoài sân 

quảng đại hy sinh cùng với Anh Nam, chúng ta đến để che mát 

sân và lễ đài. (xin liên hệ với A. Nam) 

4/ Xin quí ban điều hành các Giáo Khu mời Quí vị cao niên trong 

GK mình đến hiệp dâng thánh lễ Tân niên, để Cộng Đoàn có dịp 

Mừng tuổi và Chúc thọ các ngài. 

6/ Xin ACE lưu ý lịch Lễ tro và Muà chay để dâng lễ và giữ chay 

cho trọn vẹn (Xem trang bên). 

7/ Thứ Hai (12/2), ngày cuối cùng của hội Bánh Chưng, kính mời 

ACE đến để chung vui ngày tất niên. 

8/ Thánh lễ Tạ ơn và tất niên cùng với các Linh hồn tại Vườn 

Phục Sinh, chiều Thứ Ba (13/2), lúc 6.30. Mời Anh Chị Em. 

9/ Lịch học giáo lý Hôn Phối năm 2018: Tháng 3, tại TT Hoan 

Thiện, Tháng 6 tại Brunwick và tháng 10 tại St Vinh Sơn Liêm 

9/ Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Chị Maria Trình (Ngành 

Nữ TĐTT) mới qua đời, và chia sẻ mất mát này với Anh Duy. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

Để tri ân quí 

vị Ân nhân 

đã đóng góp 

cho việc đào 

tạo; Cha QN 

và Dòng 

Thánh Thể 

VN, sẽ dâng 

lễ CN cho 

quí ân nhân 

trong những 

ngày đầu 

năm mới 

LỊCH SINH HOẠT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 
Thứ Ba 13/2 : Thánh lễ tạ ơn cuối năm 

Thứ Tư 14/2 : Ngày Thứ Tư lễ Tro, ăn chay và kiêng thịt 

 + Buổi sáng : Lúc 10am 

+ Buổi chiều: Lúc 7pm 

Thứ Năm 15/2 (30 tết) : Thánh lễ Giao thừa, lúc 8.30pm 

  + Rút lộc Thánh, Chúc Tuổi, Lì xì, Múa Lân và đốt pháo 

Thứ Sáu 16/2 (Mồng 1 tết): Thánh lễ Tân niên 

+ Buổi sáng  : lúc 10am ;  Đốt pháo mừng tân niên 

+ Buổi chiều : lúc 6.30pm: Đốt pháo mừng Tân niên 

Thứ Bảy 17/2 (Mồng 2 tết): Thánh lễ Kính nhớ Tổ Tiên, báo hiếu CMOB 

 + Buổi sáng, lúc 10am 

 + Buổi chiều, lúc 6.00pm (chương trình : dâng hương VPS Tưởng nhớ 

Tổ Tiên, Chúc tuổi OBCM, tặng quà, Múa lân và đốt pháo. 

Chúa Nhật 18/2 (Mồng 3 tết) : Chúa Nhật I Mùa Chay, Thánh hóa việc làm 

Trong ngày 03 tết, tại Trung Tâm, có ba Thánh lễ bình thường. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 11/02/2018 

Thứ 7: O/B: Hạ Anh 

            O/B : Hồ Thị Thanh 

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 :  Tống Thị Quế 

         O/B:   Võ Minh Tân 

   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. 

MÙA CHAY TẠI CỘNG ĐOÀN ST VINH SƠN LIÊM 
Thưa anh chị em! 

Ăn chay và cầu nguyện nhằm Thánh hóa bản thân, mỗi ngày một nên giống Chúa hơn; 

được thể hiện qua việc mến Chúa yêu người. 

Ăn chay, không chỉ là giảm bớt những chi tiêu nhằm thỏa mãn bản thân, nhưng ăn 

chay còn mang tính thiêng liêng sâu thẳm trong tâm hồn, là giảm bớt cả những sở thích 

của con tim khối óc, giảm bớt những ganh ghét hờn giận, thiếu bác ái, yêu thương. 

Ăn chay luôn đi đôi với Sám hối, như thế cần chứng tỏ bằng hành động cụ thể; hạ 

mình xin lỗi ACE mình, là chia sẻ chia sẻ vật chất, chia sẻ của cải tinh thần và dễ dàng 

phục vụ nhau, phục vụ cộng đoàn. 

Cầu chúc cho hết thảy mọi người trong Cộng Đoàn St Vinh Sơn Liêm chúng ta thu 

được nhiều ơn Thánh trong Mùa Chay Thánh 2018 này. 

Đóng góp trong Tuần  04.02.2018 

Lần 1  : $ 1,585 

Lần 2  : $ 1,155 
Ủng hộ xây dựng : $ 1,000 

Chân thành tri ân, quí vị ân 

nhân đã đang đóng góp xây dựng 

Trung Tâm 

CĐ dâng lễ và cầu nguyện 

Tin Mừng cho trẻ: 

THE POWER OF TOUCH 

 Theme: Jesus touched people 

because he cared for them 

Scripture : "I do will it. Be made 

clean.". The leprosy left him 

immediately, and he was made 

clean. 

Trích  

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2018 

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO 

Anh chị em thân mến, 

“Một lần nữa, lễ Vượt Qua của Chúa đang đến gần! Trong hành trình chuẩn 

bị cho Lễ Phục Sinh, Thiên Chúa, với sự quan phòng của Ngài, ban cho chúng 

ta mỗi năm một mùa Mùa Chay như một “dấu chỉ bí tích sự hoán cải của chúng 

ta”. Mùa Chay thôi thúc chúng ta, và cho chúng ta cơ hội trở về với Chúa hết 

lòng và trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Với sứ điệp này, năm nay 

tôi muốn một lần nữa giúp toàn thể Giáo Hội trải nghiệm thời gian ân sủng 

này một cách mới mẻ, với niềm vui và trong chân lý. Tôi sẽ lấy ý từ những lời 

của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Matthêu: “Vì sự ác lan tràn, nên lòng mến của 

nhiều người sẽ ra nguội lạnh” Mt (24:12). Những lời này xuất hiện trong lời 

giảng của Đức Kitô về ngày thế mạt. Ngài đã nói những lời này tại Giêrusalem, 

trên Núi Ô-liu, nơi cuộc thương khó của Chúa sẽ bắt đầu. Đáp lại câu hỏi của 

các môn đệ, Chúa Giêsu đã tiên báo một đại nạn và mô tả về một tình huống 

trong đó cộng đồng các tín hữu có thể thấy rõ: đó là đứng trước những thử 

thách đau thương, các tiên tri giả sẽ dẫn dắt nhiều người lầm đường lạc lối; và 

lòng mến, là cốt lõi của Tin Mừng, trở nên giá băng trong tâm hồn của nhiều 

người”. 

Đức Thánh Cha lần lượt đi qua các vấn đề, cảnh báo một thời đại nhiễu nhương 

cần tỉnh thức đề phòng, những tác động có thể làm cho người Ki tô hữu dễ bị 

tha hóa và cuối cùng là phương thế hóa cải, thánh hóa bản thân mình ?  

“Các tiên tri giả” 

“Một trái tim lạnh lùng” 

“Chúng ta phải làm gì?” 

“Lửa Phục Sinh” 

Cuối sứ điệp :  

“Với tình cảm và lời hứa cầu nguyện của tôi cho tất cả anh chị em, tôi ban 

phép lành cho anh chị em. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi”. 

Đức Thánh Cha Phanxico – sứ điệp Mùa Chay 2018 


