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

39. Để cử hành thánh lễ, người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho 
bằng các thứ khác, chẳng hạn bằng cơm và trà ở Á Châu, hoặc bằng bánh 
khoai mì và rượu thốt-nốt bên Phi Châu được không? 
Ngày nay, Kitô giáo được loan truyền khắp thế giới và Công Đồng Vaticanô II 
mong muốn mỗi dân tộc diễn tả đức tin theo truyền thống văn hóa riêng của 
mình. Vậy tại sao không thích nghi bữa tiệc Thánh Thể với bữa ăn truyền thống 
của mỗi dân tộc ? 
Bánh miến (làm bằng bột mì) và rượu nho có vẻ quá gắn bó với nền văn hoá 
Cận Đông và Tây Phương. Nhưng bạn đừng quên rằng Chúa Giêsu là người 
Do-thái, chính Người đã dùng bánh miến và rượu nho để lập phép Thánh Thể. 
Dùng bánh miến và rượu nho cũng là một cách để nhớ lại rằng Thiên Chúa đã 
đi vào Lịch Sử. Mạc khải Kitô giáo đã được thực hiện trong một nơi chốn rõ 
rệt và một thời điểm nhất định. Khi chúng ta tuân theo huấn lệnh của Chúa 
Giêsu “Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”, chúng ta phải để ý đến những điều 
kiện cụ thể này của việc Người nhập thể. 
Đàng khác, bạn đừng quên biểu tượng phong phú của bánh miến và rượu nho 
trong Kinh Thánh, thí dụ: 
° “Thầy là bánh hằng sống” (Gioan 6, 35.48). “Thầy là bánh từ trời xuống. Ai 
ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Gioan 6, 51). (Bánh ở đây phải hiểu là bánh 
miến). 
° “Thầy là cây nho thật” (Gioan 15, 1). “Thầy là cây nho, các con là ngành 
nho…” (Gioan 15, 5). 
“Bánh miến” và “cây nho” là hai đề tài rất thường gặp trong Kinh Thánh. 
Do đó, hai thứ thực phẩm này, hơn hẳn mọi thứ khác, nêu bật ý nghĩa về mối 
giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và loài người, được đóng ấn trong 
Đức Giêsu Kitô và được cử hành trong mỗi thánh lễ.                      (còn tiết) 
 

Tin Giáo Hội Việt Nam : 

Xin thông báo Tin buồn :   

ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC – Tổng Giáo Phận Sài Gòn 

Đang dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành (đang dự Ad 
Limina), hôm Thứ ba 6/3, bị đột quỵ và đột ngột qua đời (một cha 
người Ý đã kịp xức dầu) : hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm Linh mục và 
19 năm Giám mục. 
Xin ACE cầu nguyện cho Linh Hồn Đức Tổng Phao lô 

HÔM NAY 11.03.2018 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - 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: Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca sẽ 
dính với hàm.                           

THTM: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào 
Con của Người thì được sống muôn đời. 

Thông tin trong tuần 

1/ Công Đoàn chúc mừng lễ Bổn mạng Giáo khu Giuse. Thánh lễ 

cho Giáo Khu tại; 133 Malmsbury Dr, Meadow Hights, Thứ Bảy 

17/3, lúc 4.30pm và tại St Vinh Sơn Liêm ngày T2 (19/3), lúc 

6.30pm. kính mời ACE. 

2/ Phòng cách âm, dành cho trẻ trong Thánh lễ đã được trả lại. 

Xin Quí Phụ huynh dẫn trẻ vào, khi trẻ có thể gây chia trí cho 

những ACE xung quanh. Chân thành cám ơn ACE 

3/ Cộng Đoàn mời Quí Cha đến phục vụ Bí Tích Hòa giải Mùa 

Chay, vào tối Thứ Ba (20/03), lúc 7pm. 

4/ Xin ACE cầu nguyện cho việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Lòng 

Chúa Thương Xót sắp tới. 

5/ Ngày Thứ Sáu (23/3), Legio dâng mình (Acies); 4 pm giờ kinh 

khai mạc, 4.30pm, học hỏi ý nghĩa dâng mình, tiếp theo các thành 

viên Lêgio dâng mình, và Thánh lễ lúc 6.30pm. Kính mời ACE 

6/ Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn tại Vườn Phục Sinh, 

chiều Thứ Ba, ngày 13/3, lúc 6.30pm. Kính mời ACE. 

7/ Giờ thống hối Cộng đoàn Mùa Chay, được tổ chức vào tối Thứ 

Năm, trong giờ chầu Thánh Thể và Mân Côi (15/3) 

8/ Mời Quí Ban điều hành các Giáo Khu, nhận phân công công 

tác Tuần Thánh và Đại lễ, ở cuối nhà thờ. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

Dòng Thánh 

Thể tri ân 

quí vị Ân 

nhân đã góp 

cho việc đào 

tạo Ơn Gọi 

Dòng Thánh 

Thể VN. 

Xin Chúa 

luôn ghi nhớ 

lòng quảng 

đại của quí 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 11/03/2018 

Thứ 7: O/B: Hồ Thị Thanh 

            O/B : Thiên An 

Trao MTC: O: Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Trương Văn Công 

                         O /B : Nguyễn Kim Hải 

- 11.30:   O/B : Nguyễn Thúy Vân 

               O/B : Vũ Kim Liên 

 Trao MTC -    O/B :  Vũ Văn Thịnh 

         O/B:   Quách Thị Sáng 

   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. 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2018 

CN lễ lá (25/03)  : Rước lá trọng thể, lễ 11.30am 

Thứ 5 tuần Thánh(29/03) : Thánh lễ Rửa Chân, cử hành lúc 8pm 

        Các hội đoàn, giáo Khu, nhóm, hội . . . .chầu Mình TC đến nửa đêm 

Thứ 6 Tuần Thánh(30/03) : Cử hành Cuộc Khổ Nạn của Chúa, lúc 5.00pm 

(ngắm 15 sự thương khó, dâng hạt, tháo đanh, táng xác và viếng Chúa) 

Thứ 7 – Vọng PS (31/03) : Mừng Chúa Phục Sinh lúc 8.30pm 

(Theo Chân Chúa trên đường Thánh giá, lúc 10Am, quanh Debneys Park) 

CN Phục Sinh (01/04) : Các giờ lễ bình thường 

 

Đóng góp trong Tuần   

04 – 03 - 2018 

Lần 1  : $ 1,375 

Lần 2  : $ 1,125 

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và 

cầu nguyện cho tất cả quí ân nhân, 

những người yêu mến đóng góp 

xây dựng Cộng Đoàn 

Tin Mừng cho trẻ: 

THE GREATEST GIFT OF ALL 

Theme: God's Grace 

Scripture: For it is by grace you have 

been saved, through faith-and this not 

from yourselves, it is the gift of God- 

not by works, so that no one can boast. 

Ephesians 2:8  

Tháng Ba - HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH CẢ GIUSE 

Cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiani (1813-1887) là lòng kính mến và tin 

tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh Cả GIUSE. Chị hoàn toàn tín thác nơi sự trợ 

giúp của Thánh Cả GIUSE. Chị luôn luôn khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính 

Thánh Cả GIUSE. Chị âu yếm gọi Thánh Cả là Vị Giám Đốc Ngân Khố của con. Bởi 

vì, Chị phó thác cho Thánh Cả GIUSE tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của Hội 

Dòng trên cả hai bình diện vật chất và thiêng liêng. 

Ngày 24-6-1950 năm ấy thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rúng động, 

gieo chết chóc và tàn phá dinh thự nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn các nữ tu trông thấy 

các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong 

cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất Mẹ Bề Trên Maria Caterina Troiani vẫn giữ nguyên 

thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh vảy Thánh Cả GIUSE và đặt vào 

giữa các lằn nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn lòng tin tưởng phó thác: 

- Thánh Cả GIUSE biết rõ nơi đây có các con cái sống dưới sự bảo trợ của Người! 

Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng định các thiệt hại do 

trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với 

các ảnh vảy Thánh Cả GIUSE. 

Phép lạ minh chứng Thánh Cả GIUSE mau mắn đáp lại lòng phó thác của Mẹ Maria 

Caterina Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của Ngài. 

... CẦU CÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG CƠN GIAN NAN SẦU LO CỦA CUỘC SỐNG 

1. Là những kẻ khốn cùng, chúng con biết chạy đến cùng ai trong những cơn sầu lo 

nơi thung lũng nước mắt, nếu không phải là chạy đến cùng Ngài, Đấng mà Hiền Thê 

Dấu Ái MARIA của Ngài đã trao phó mọi kho tàng châu báu, hầu Ngài gìn giữ để lo 

phần lợi ích cho chúng con? 

Hãy đến cùng Phu Quân GIUSE của Mẹ - Đức MARIA nói với chúng con như thế - 

và Người sẽ an ủi các con và làm cho các con được sung sướng và hài lòng, bằng 

cách thoa dịu cái khốn khổ đè nặng trên các con. 

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì mối 

tình Ngài dành cho một Hiền Thê đáng trọng đáng yêu dường ấy. 

(đọc Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh khi viếng Thánh Giuse) 


