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

 23. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần Dâng lễ? 

Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, nghi thức này không thiếu ý 
nghĩa sâu sắc. 

Rửa tay trước khi làm một việc gì cần sự sạch sẽ đặc biệt, đó là chuyện tự 
nhiên. Vì thế bạn không nên ngạc nhiên khi thấy vị chủ tế rửa tay, để chuẩn bị 
cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. 

Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ IV. Vào thời kỳ này, người ta còn đem 
đến cho vị chủ tế không những bánh và rượu để được truyền phép, mà cả những 
sản phẩm cần dùng khác để các thầy phó tế phân phát cho người nghèo sau 
thánh lễ. 

Hơn nữa, việc rửa tay cũng cần thiết sau khi chủ tế xông hương lễ phẩm và bàn 
thờ (nghi thức xông hương muốn nói lên rằng lễ phẩm và lời cầu nguyện của 
Giáo Hội cũng ví như hương trầm bay lên trước nhan thánh Chúa). 

Tuy nhiên ngay từ đầu, nghi thức rửa tay luôn có một ý nghĩa thiêng liêng, đó 
là dấu hiệu của việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì nước là dấu chỉ của sự thanh 
tẩy. 

Khi rửa tay, vị chủ tế đọc lời Thánh vịnh 50, câu 4: “Lạy Chúa, xin rửa con 
sạch hết lỗi lầm, tội con đã phạm, xin Ngài thanh tẩy”. 

Cho dù mọi tín hữu có thể thông dự vào việc thanh tẩy này, nghi thức rửa tay 
chỉ dành riêng cho chủ tế, vì người ta hiểu rằng, trong chốc lát, vị chủ tế sẽ 
hành tác nhân danh Chúa Kitô.                                                            (còn tiếp) 

HÔM NAY 12.11.2017 
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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: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.                                      

Hall: Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút an hem không 
ngờ, thì con người sẽ đến. Hall  

Thông tin trong tuần 

1/ Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha Vincent Long, Quí Cha, Thầy Phó 

Tế và toàn thể ACE đã về hiệp thông dâng lễ Tạ ơn Chúa trong Ngày 

Lễ kính Thánh Vinh Sơn Liêm, Bổn Mạng Cộng Đoàn. Xin Chúa 

qua Thánh Vinh Sơn Liêm Tử Đạo ban tràn trào mọi ơn lành xuống 

cho ACE. Tuy không lễ hội như hàng năm, nhưng CĐ vẫn duy trì 

truyền thống bằng cách tổ chức tiệc nhẹ sau Thánh lễ. 

2/ Giờ LCTX, lúc 3.00pm tại Trung Tâm, ngày (11/11), do Cha 

Đaminh Phạm Văn Vàng, sss thuyết giảng. Kính mời ACE đến. 

3/ Sẽ có hai ngày mời Quí Cha phục vụ Bí Tích Hòa giải, 

chuẩn bị tâm hồn MV&GS cho ACE: Thứ Ba (12/12), tại 

Maidstone, và Thứ Tư (13/12), tại TT St VSL, lúc 7.00pm 

4/ Xin ACE để dành ($50 - $100), tặng Chúa Hài Đồng trong dịp 

Giáng sinh năm nay để góp phần xây dựng Cộng Đoàn Trung Tâm. 

5/ Lễ Bổn Mạng Giáo Khu Phanxico Savier, ngày 02/12, lúc 3.30pm 

7/ Cộng đoàn chuẩn bị cho việc clean toàn bộ máng xối các tòa nhà 

của TT, nhằm bảo vệ sự an toàn, bền lâu cho Trung Tâm. 

6/ Lễ Các Thánh TĐVN, tại Nhà Thờ Chánh Tòa bắt đầu từ 2.00pm, 

ngày CN 19/11. Vì thế sẽ không có Thánh lễ 3.00pm tại Christ the 

King và giờ LCTX tại Trung Tâm St. VSL. 

7/ Khi cửa ra vào trên đường Victoria đã khóa, xin quí vị không tự 

tiện mở ra về, nhằm tránh trộm lẻn vào ban đêm. Cám ơn ACE. 

8/ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn, Thứ hai, lúc 6.30pm. Mời ACE 
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GIẢI TRÌNH TIẾN ĐỘ XÂY CẤT THANG MÁY VÀ PHẦN CUỐI NHÀ THỜ 

Thưa ACE, không như dự tính ban đầu, chúng ta dự định xây dựng từ phần móng nền 

cũ (chi phí ít, thời gian ngắn), Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì móng cũ không liên 

kết với nhau, mà mỗi cột có chân riêng lẻ, nên không thể chịu đựng được nhu cầu sử 

dụng trong tương lai. Hơn nữa, các cột cũ chiếm nhiều diện tích lớn trong một khuôn 

viên rất khiêm tốn của chúng ta, nên cần chỉnh lại để có thêm không gian sử dụng hữu 

ích hơn. Những điều này, đã khiến chi phí và thời gian xây dựng tăng gấp đôi. 

Vì phải bắt đầu từ con số không, nên đã phải xin phép lại toàn bộ giấy phép. Nay công 

trình đã được bổ sung giấy tờ đầy đủ, hợp lệ và đã khởi công từ ngày lễ Mẹ Mân Côi 

(đầu T10). Một khó khăn cho chúng ta nữa, đó là T12 là tháng holiday, công trình làm 

móng lại phải rất cẩn thận, cần thời gian, vì móng nhà hai bên đều rất dễ bị tổn thương. 

Tuy vậy, anh chị em hãy tin tưởng vào Chúa, Thánh Bổn Mạng và Đức Mẹ, chắc chắn 

chúng ta sẽ hoàn thành công trình này vào tháng đầu năm mới.                         Lm QN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 12/11/2017 

Thứ 7: O/B: Liên Minh Thánh Tâm 

            O/B : Ngành Nữ 

Trao MTC: O : Quí Cha, Quí Ban TTV 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Trần Thanh Nho 

                          B : Liên On  

- 11.30:   C : Vũ Thị The 

               C : Lê Thủy  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         O:  Phạm Văn Hóa 

   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. 

THÁNG 11 –  LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỎ LÒNG YÊU MẾN VỚI NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 
KHÔNG NÊN GIỮ TRO NGƯỜI QUÁ CỐ TRONG NHÀ 

Hôm 2 tháng 11, lễ các đẳng linh hồn - Đức Hồng Y Giuseppe Betori, là Tổng 
Giám Mục của Florence đã khuyên các khuyên các tín hữu đừng chạy theo một 
trào lưu đang rất thịnh hành tại Italia là lưu giữ tro của những người quá cố trong 
nhà sau nghi thức hỏa táng. 
Theo Đức Hồng Y Betori, hành động này làm tổn thương “phẩm giá bất khả xâm 
phạm của con người”.Tòa thánh đã cho phép hỏa táng vào năm 1963 nhưng vẫn 
luôn dè dặt với thực hành này. 
Một năm trước đây, Tòa Thánh đã đưa ra những hướng dẫn theo đó tro của người 
quá cố không thể bị rải tứ tán trong không trung, cũng không nên được lưu giữ tại 
nhà nhưng phải được đặt trong “những địa điểm linh thiêng” như nghĩa trang, VPS. 

Đóng góp trong Tuần  05.10.2017 

Lần 1  : $ 4,850 

Lần 2  : $ 2,770 

Ủng hộ Thang máy : $ 500 

THÁNH VINH SƠN LIÊM – BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO 
VIỆT NAM TẠI FLEMINTON – MELBOURNE, VICTORIA 

Lịch sử tên gọi của TT Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm 
(qua lời kể của Linh mục Bùi Đức Tiến, Cựu QN Cộng đoàn) 

Về những tên cộng đoàn, theo Cha Bùi Đức Tiến cũng thật đơn giản, lúc đó 
các Thánh chưa được phong thánh mà mới được phong chân phước. (Mãi tới 
năm 1988 các Ngài mới được phong Thánh) Thánh Gioan Hoan và Toma 
Thiện có gốc Huế và Cha Huỳnh San cũng người gốc Huế nên Ngài chọn hai 
vị Thánh đồng hương để đặt cho cộng đoàn nơi mình coi sóc. Riêng Cộng 
đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, thì do Cha Thánh Vinh Sơn Liêm nguyên là cha 
xứ giáo xứ mà có một thời gia đình Cha Bùi Đức Tiến đã từng sinh sống, và 
Ngài cũng là một vị Chân phước nổi tiếng trong Giáo Hội Việt Nam. Ngài 
đã được nhiều nhà thờ tại Việt Nam đặt tên, nên Cha Tiến chọn Ngài làm 
bổn mạng cho cộng đoàn. 
Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm vẫn phát triển không ngừng và lớn mạnh, 
qua bốn đời quản nhiệm, các Ngài luôn chú tâm xây dựng cả về phần tâm 
linh và cơ sở vật chất, để ngày một khang trang hơn, giữ vững là một trong 
các cộng đoàn tiên khởi nồng cốt của Cộng đồng CG Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam trong Tổng Giáo phận Melbourne. 

Tên của Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm ngày nay 
đã vang đi rất xa, được nhiều vị chủ chăn Việt Nam đến dâng lễ, và các vị 
chủ chăn tại khắp mọi nơi, và mọi người trên khắp thế giới biết đến. 

Tâm huyết của Linh Mục Quản nhiệm đương nhiệm là : Trung Tâm Thánh 

Vinh Sơn Liêm mãi mãi là nơi gìn giữ và phát triển truyền thống, bản sắc 

Việt, nơi nghe, thi hành và loan báo Tin Mừng, nơi tôn thờ Thánh Thể, yêu 

mến Thánh Tâm Chúa, dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi 

không hề tắt. Đồng thời, đây là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, đặc biệt 

hết thảy Anh Chị Em, những ai mang dòng máu Việt, mà Thánh Vinh Sơn 

Liêm Tử đạo là người Cha đầu tàu. Đây cũng chính là lý do, tượng đài Thánh 

Bổn Mạng được xây dựng hướng nhìn ra cổng chính, như một sự chờ đợi rất 

yêu thương của người Cha trong đức tin, mong đoàn con đến với mình mỗi 

ngày – để chở che, để dẫn đến với Chúa, nguồn mạch sự sống đời đời. 

Lạy Cha Thánh Vinh Sơn Liêm Tử Đạo, xin cầu cho đoàn con Việt chúng 

con. 

Cầu Nguyện cho các đôi dự hôn: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

2/ Minh Dũng – Kim Hân 

Và xin ACE cầu nguyện đặc biệt cho thầy Ben 

Dòng Thánh Thể, sẽ lãnh tác vụ Linh Mục tại 

Francis, ngày 25/11/2017, lúc 9am 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

EXPECTING THE EXPECTED 

Theme : Be prepared to meet 

Jesus. 

Scripture :  Matthew 25:1-

13 Key Verse: Therefore keep 

watch, because you do not know 

the day or the hour. Matthew 

25:13 


