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

8. Tại sao khi bước vào nhà thờ, người ta làm dấu thánh giá với nước 
thánh? 

Bình nước thánh đặt nơi cửa nhà thờ mời gọi người tín hữu lấy tay chấm nước 
thánh và làm dấu thánh giá để nhắc họ nước của bí tích Thánh Tẩy. 
Trong đêm Phục sinh, nghi thức rảy nước thánh đi kèm với việc cộng đoàn lặp 
lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. 
Nghi thức an táng cũng dùng nước thánh để nhắc nhở rằng bí tích Thánh Tẩy 
mở đường và dẫn đến đời sống vĩnh cửu: những người tham dự được mời rảy 
nước thánh để tỏ cử chỉ thân thiện và niềm hy vọng 
 

9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? 

Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên 
Chúa luôn luôn là một lễ hội 
Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết hợp 
chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động. 
Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp 
nhất của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp 
lại nhau, như Thánh vịnh 132 đã biểu lộ: 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, 
Anh em được sống sum vầy bên nhau!” 
Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của thánh lễ là 
sự tập họp của đoàn dân Chúa. 

 (còn tiếp) 

HÔM NAY 13.08.2017 

CHÚA NHẬT XIX -  NĂM A 

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: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. All 
Tin Mừng : Mt 14, 22-33 

Thông tin trong tuần 

1/ Thứ hai, ngày 14/08, Lễ Vọng Mừng Mẹ lên trời, lúc 6.30pm. 

2/ Thứ Ba, ngày 15/08, Lễ trọng Mừng Đức Mẹ Linh hồn và Xác về 

trời – dâng hoa Cộng đoàn Kính Mẹ Fatima. Lúc 6.30pm 

3/ Thánh lễ đồng hương Vinh, Chúa Nhật 13/08, tại 88 

South Cicular Rd, Glastone Park, lúc 3.pm. 

4/ Thứ Tư (16/8), Đức Tổng dâng lễ tại St Michael lúc 9 Am, vì thế 

không có lễ lúc 10Am, tại St Vinh Sơn Liêm. mời ACE đến St 

Michael hiệp dâng lễ với Đức Tổng. (xem chi tiết trang bên) 

5/ Chiều Thứ 7 (19/8), Đức Tổng gặp gỡ ACE và dâng lễ tại St 

Michael, lúc 6pm. Kính mời ACE (không có lễ lúc 6pm tại VSL) 

6/ Lễ Bổn mang Giáo Khu Nữ Vương, ngày Thứ 7 (26/08), tại VSL. 

6/ Phép lành Tòa Thánh nhân kỷ niệm năm Hôn Phối, nhận mẫu đăng 

ký tại Đức Mẹ Fatima, xin gởi kèm $55 và hạn chót ngày 1/ 9/2017. 

7/ Khóa Giáo Lý Hôn nhân, vào 28/10 và 04/11, tại St Vincent Liem. 

9/ Cộng đồng Công giáo Việt Nam TGP phát động lần hai quyên góp 

tổ chứng Đại Hội Lavang III, qua việc bán vé số, mời ACE 

10/ Mời ACE hiệp dâng thánh lễ các sắc Tộc tại Nhà thờ Chánh Tòa 

ngày CN 27/8. 2pm lần chuỗi và thánh lễ lúc 3pm. Vì thể không có 

lễ 3pm tại Christ the King, và giờ LCTX, lúc 3pm tại St. VSL. 

11/ Rửa tội cho trẻ sơ sinh, ngày Thứ Bảy (26/8). Nến và áo Rửa tội 

liên lạc với Cha QN, nếu anh chị em có nhu cầu. 
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NHỮNG NGÀY LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG 8 
Tháng Trái Tim Đức Mẹ - Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải. 

 
Ngày 15/08 Thứ 3 :  Lễ Trong – Mừng Mẹ Linh Hồn và Xác về trời 
Ngày 21/08 Thứ 2 : Lễ kính Thánh Pio X, Giáo Hoàng 
Ngày 22/08 Thứ 3 : Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương 
Ngày 24/08 Thứ 5 : Lễ Thánh Bartolomeo, Tông đồ 
Ngày 28/08 Thứ 2 : Lễ Thánh Augustino, Giám Mục 
Ngày 29/08 Thứ 3 : Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 
Trong năm Thánh Đức Fatima, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng Đức 
Mẹ Fatima (tôn thờ nơi cộng đoàn) lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu 
phải xưng tội, rước lễ, viếng Đức Mẹ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Đặc biệt trong ngày lễ trọng kính Mẹ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 13/08/2017 

Thứ 7: C: Hồ Thị Thanh 

            C : Trần Thị Oanh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Nguyễn Kim Hải 

                          O : Trần Thanh Nho 

- 11.30:   A : Trần Công Hùng 

               C : Lê Thủy 

 Trao MTC -    A : Võ Minh Tân 

         C:  Tống Thị Quế 

   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 KINH LÝ CỦA ĐỨC TỔNG TẠI CỘNG ĐOÀN 

Thứ Tư (16/08/2017), Tại St. Michael 

- 9am   : Đức Tổng dâng lễ và hỏi thăm ACE Cộng đoàn 
- 10.15am – 12pm  : Thăm hai trường (trung học và tiểu học) thuộc 

Giáo xứ St Michael coi sóc. 
- 12.40pm   : Dùng cơm trưa với Cha Quản nhiệm 
- 1.30pm  : Cha QN dẫn Đức Tổng thăm và trao Mình 

Thánh Chúa cho các bệnh nhân 

Thứ bảy (19/08/2017), tại St. Michael 

- 6pm  : Dâng lễ, gặp gỡ tất cả (St Micahel và St. VSL 

Đóng góp trong Tuần  06.08.2017 

 

Lần 1  : $ 1,041 

Lần 2  : $ 1,355 

Thang máy : $ 12,000, cập nhật ngày11/8 

112. TÔMA TRẦN VĂN THIỆN (1820 – 1838) 

Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, thầy giảng; sanh 1820 tại Trung Quán, Quảng 
Bình; chết 21 tháng 9, 1838, tại Nhan Biều. Ngài thụ huấn với Hội Thừa Sai Balê, 
và đang chuan bị để được thụ phong linh mục vào lúc bị bắt. Sau khi bị đánh noon, 
ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết lúc mới có 18 tuổi. 

Nhờ tính tình tốt lành và trí thông minh, năm 18 tuổi (1838), chú Thiện được cha 
giám đốc Candalh Kim gọi về chủng viện Di Loan, Quảng Trị. Nhận được tin, chú 
Thiện cùng với người chị tên Sao hăng hái lên đường. Dọc đường hai chị em gặp nữ 
tu Yến từ Di Loan về cho biết cha bề trên Candalh Kim đã phải trốn và quân lính 
đang lùng bắt, rồi khuyên hai chị em đừng đi nữa, nhưng chú Thiện tỏ ra cương quyết 
: "Dầu không gặp cha Bề Trên, con cũng phải đến tận nơi để biết rõ sự thể. Cha đã 
gọi, không lẽ chưa đến nơi đã bỏ về". 
Hai ngày sau, quân lính bao vây làng Di Loan, lục soát từng nhà. Không tìm thấy cha 
Kim, nên truyền tra hỏi cặn kẽ để biết cha Bề trên trốn ở đâu. Quan khuyên chú chối 
đạo, nếu không sẽ bị chết. Chú Thiện thành thật trả lời: "Tôi quê ở Trung Quán, 
Quảng Bình, đến tìm thày học đạo. Đạo dạy tôi tờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn 
sàng chịu chết chứ không bỏ đạo". 
Quan tỏ ra khoan nhượng khuyên dụ chú Thiện nhiều lần : nào là tuổi còn nhỏ, tương 
lai còn nhiều triển vọng, nào là sẽ thăng quan tiến chức nếu bỏ đạo. Hơn thế nũa, 
quan còn muốn nhận chú làm con rể mình, và sẽ đứng ra lo liệu cưới xin. Nhưng chú 
Thiện đã từ chối: "Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến quyền 
chức trần thế. 
Sau khi bất lực trước ý trí sắt đá của Tôma Thiện, quan truyền giam chú chung với 
cha Jaccard Phan. Hai cha con gặp nhau vui mừng hết sức. Chú Thiện được cha an 
ủi, khích lệ và ban bí tích hòa giải. Riêng cha Phan thì sung sướng hãnh diện có một 
người con tinh thần dũng cảm trong đức tin. Hai cha con cùng nhau cầu nguyện, nâng 
đỡ trợ gíup lẫn nhau và quyết chí trung thành với đạo đến cùng. 
Trước tinh thần bất khuất của hai chứng nhân Chúa Kitô, quan quyết định lên án xử 
trảm cả hai. Bản án chú Thiện như sau : "Tên Thiện bị mê hoặc theo Gia Tô, dầu bị 
tra tấn cũng không bỏ đạo, nên nó phải chết giống như đạo trưởng của nó". 
Bản án gởi về kinh đô. Gần một tháng sau vua Minh Mạng mới châu phê và đổi thành 
án xử giảo. Có lúc nóng lòng trờ đợi, chú Thiện thưa với cha Phan : "Thưa cha, người 
ta cứ để cha con ta sống lâu mãi, sao không sớm cho cha con ta được tử đạo, để được 
kết hiệp cùng Chúa muôn đời". Chú cũng viết thư về gia đình vĩnh biệt cha mẹ, họ 
hàng, và khuyên mọi người trung thành giữ vững đức tin. 
Sáng ngày 21.9.1838, hai cha con chứng nhân Chúa Kitô cùng được dẫn ra pháp 
trường ở làng Nhan Biều gần Quảng trị. Tới nơi xử, chú Tôma Thiện quỳ xuống 
trước mặt cha, lính tháo gông, tròng dây vào cổ. Lệnh xử ban hành, họ kéo hai dầu 
dây thật mạnh, dầu vị tử đạo 18 xuân xanh gục xuống. Những người ngoại đã chôn 
cất hai vị ngay ở pháp trường. Năm 1847 thi hài vị tử đạo được cải táng về tôn vinh 
tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. 

Lạy Thánh Tôma Trần Văn Thiện, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

1/ Shop Bông Ngọc Lan, Tl: 0403380980 

2/ Các gia đình dâng cúng tiền bông, nến 

và các vật dụng trong nguyện đường. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

WHEN YOU NEED A HELPING 

HAND 

Theme : Jesus walks on the water. 

Scripture :  Jesus immediately 

reached out his hand and caught him, 

“You of little faith,” he said, “why 

did you doubt?” Matthew 14:31 


