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

      

31. Tại sao chúng ta ít khi được rước cả Mình Thánh và Máu Thánh 
Chúa? 

Giáo Hội khuyến khích việc chịu lễ Mình và Máu Thánh Chúa, vì hoàn toàn 
phù hợp với lời mời của Chúa Giêsu: “Hãy cầm lấy mà ăn”, “Hãy cầm lấy mà 
uống”. 

Nhưng khi có nhiều người tham dự thánh lễ, việc cho rước lễ dưới hai hình 
bánh và rượu gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa để tránh những bất kính có thể xảy 
ra khi vô ý làm rơi vãi, hoặc những căn bệnh truyền nhiễm có thể phát tán từ 
người này sang người khác khi dùng chung một chén. 

Đó là lý do giải thích tại sao hiếm khi bạn được rước lễ dưới hai hình thức. 
Mong rằng trong tương lai, các Thừa Tác Viên được đào tạo một cách kỹ lưỡng, 
để các dịp lễ trọng, và khi có nhiều thừa tác viên cho rước lễ, giáo dân được 
rước cả Mình và Máu Thánh Chúa. 

Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây, là khi bạn chỉ rước Mình Thánh Chúa 
hoặc chỉ rước Máu Thánh Chúa, bạn đều rước Chúa Giêsu Kitô trọn vẹn. Người 
hiện diện thật sự và trọn vẹn ngay chỉ dưới một hình thức  

(Sắc lệnh của Công Đồng Trentô (hoặc Triđentinô), khóa họp 13, năm 1551). 

Có người đặt câu hỏi: có thể rước lễ nhiều lần trong ngày được không ? Theo 
Giáo Luật mới (1983), số 917, ai đã rước lễ rồi thì có thể rước lễ một lần nữa 
trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự mà thôi. (còn tiếp) 

HÔM NAY 14.01.2018 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN -  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, này con xin đến để thực thi ý Ngài.                                      

Hall: Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia, nghĩa là Đấng Ki tô, ân sủng và sự 
thật thì nhờ Người mà có. Hall  

Thông tin trong tuần 

1/ Xin mời Thiếu Nhi và các bạn trẻ hoàn thành các câu hỏi Giáo Lý 

ở trang sau để lãnh thưởng mùa tết. 

2/ Mục vụ Năm 2018 là : “Đồng hành với các gia đình trẻ”, chính vì 

thế, chúng ta cũng chọn ý này cho chủ đề đại lễ LCTX 2018: Sống 

Lòng Chúa Thương Xót trong các gia đình”. 

3/ Cám ơn ACE đã đến để thu dọn sau dịp lễ Giáng Sinh. Mong rằng 

tinh thần ấy tiếp tục được thực thi trong mùa chuẩn bị tết Nguyên 

Đán, đại lễ Phục Sinh cũng như Lòng Chúa Thương Xót sắp tới. 

4/ Các ngày 19, 20/01 sẽ là những ngày dựng lều và chuẩn bị vật 

liệu. Ngày Thứ Hai (22/1), sẽ là ngày đầu tiên gói bánh chưng. Các 

ban chuẩn bị và xin ACE hết thảy hưởng ứng. 

6/ Cám ơn ACE đã chia sẻ bánh kẹo, thức ăn khi mang đến Nhà thờ. 

Tuy nhiên, vì sức khỏe của ACE mình, xin xem hạn sử dụng trước 

khi mang đến. Cám ơn ACE. 

7/ Bếp công nghiệp, tủ đông, tủ lạnh lớn, đã được thay thế để phục 

vụ Cộng Đoàn. Cám ơn tất cả ý kiến, lời giới thiệu và đóng góp . . . 

8/ Theo tinh thần cuộc họp vừa qua của các Ca Đoàn thuộc Trung 

Tâm St VSL và để tạ ơn Chúa vì Công Trình xây dựng CĐ hoàn 

thành trong Đại lễ LCTX, xin tất cả các Ca Viên tham gia tập hát và 

hát lễ. Xin Ban ẩm thực lo cho những ngày tập hát. 

9/ Cám ơn ACE đang tiếp tục quảng đại đóng góp cho Xây dựng. 

10/ Bộ trống, Lân đã được mua và đang trên đường về với C Đoàn 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

11. T5, 18/1 

CĐ dâng lễ, 

chầu Thánh 

Thể, lần 

chuỗi MC, 

khai mạc 

Tuần lễ cầu 

nguyện cho 

sự hợp nhất 

các Ki tô 

hữu. Kính 

mời ACE 

 

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH THU NHỎ 

NĂM 2018 – NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

THÁNH GIÁ được đặt ở vị trí trung tâm 

của logo biểu trưng cho sự hiện diện của 

Đức Kitô và tình yêu của Người như là trung 

tâm điểm của đời sống Giáo hội 

NGỌN LỬA được cách điệu từ hình ảnh 

chim bồ câu như là dấu chỉ cho sức mạnh và 

hoạt động của Chúa Thánh Thần. 

GIA ĐÌNH TRẺ với 3 thành viên được 

cách điệu từ hình ảnh trái tim mô tả một gia 

đình trẻ, với ơn lành của Chúa Kitô, ơn soi 

dẫn của Chúa TT và sự đồng hành của Hội 

Thánh, sống tràn đầy niềm vui và tình yêu 

của từng thành viên với Chúa và với nhau. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 14/01/2018 

Thứ 7: O/B: Nguyễn Thị Hạnh 

            O/B : Hạ Anh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Trần Thanh Nho 

                         O /B : Liên On 

- 11.30:   O/B :  Bùi Hữu Hội 

               O/B : Nguyễn Thị Tuyến 

 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. 

LỊCH SINH HOẠT 3 THÁNG ĐẦU NĂM MỚI 2018 
TẠI ST VINH SƠN LIÊM 

Thứ hai (22/1) đến Thứ Ba (13/02) : Làm Bánh Chưng, (trừ CN và ngày lễ) 
Thứ sáu (02/02)   : Đức Mẹ Dâng Con (Ngày cầu cho trẻ) 
Thứ Bảy (03/2)   : Lễ Bổn Mạng GK Gioan Bosco 
Thứ Tư (14/02 )   : Ngày Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt 
Thứ năm (15/2), tối 30 tết Âm lịch : Lễ Giao Thừa, Tạ ơn và cầu binh an 
Thứ Sáu (16/2), Thứ Bảy (17/2) : Ngày 01 và 02 tết 
Chúa Nhật (18/2)   : Ngày 03 tết 
Ngày Thứ Hai (19/03)   : Thánh Cả Giuse 
Ngày Chúa Nhật (25/03)  : Lễ Lá – bước vào Tuần Thánh 
Thứ Bảy (31/03)   : Lễ Vọng Phục Sinh 
 

Đóng góp trong Tuần  07.01.2018 

Lần 1  : $ 1,750 

Lần 2  : $ 1,155 
Ủng hộ xây dựng : $ 3000 

Giáo Lý :             VỚI QUÀ TẾT LÀ BÁNH CHƯNG           

1/ Những Bí tích (Sacraments) nào được gọi là Bí Tích Khai Tâm ? 

…………………………………………………………………………… 

2/ Những Bí Tích nào chỉ được chịu một lần mà thôi ? 

…………………………………………………………………………… 

3/ Bí tích nào quan trọng nhất ? Và vì sao ? 

………………………………………………………………………….. 

4/ Làm thế nào để lãnh nhận ơn thánh nơi các Bí Tích cách hữu hiệu nhất?  

………………………………………………………………………….. 

5/ Tại sao không được rước Thánh Thể khi đang phạm tội trọng, vì sao ?  

…………………………………………………………………………. 

6/ Ai có quyền ban Bí tích Rửa tội (Baptism)? 

……………………………………………………………………………. 

7/ Ai là người cử hành Bí tích Hôn Nhân (Matrimony) ? 

…………………………………………………………………………… 

Hai Bạn nào hoàn thành trong thời gian sớm nhất sau Thánh lễ, chính 

bản thân mang nộp lại cho Cha QN sớm nhất sẽ được lãnh thưởng mỗi 

người là một cái Bánh Chưng. 

(Lưu ý: Chỉ nhận những bài làm tại Nhà thờ mà thôi) 

 

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”. 

 

Góc Thiếu Nhi: 

 

Chúc các em thiếu nhi và 

gia đình một kỳ nghỉ hè 

an vui trong Chúa    

CÁC BÍ TÍCH TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
 

Bí Tích Rửa Tội Sacrament of Baptism 

Bí Tích Thêm Sức Sacrament of Confirmation 

Bí Tích Mình Thánh Chúa Sacrament of Holy Eucharist 

Bí Tích Giải Tội Sacrament of Reconciliation (Penance) 

Bí Tích Xức Dầu Thánh Sacrament of Anointing Sick 

Bí Tích Truyền Chức Thánh Sacrament of Holy Order 

Bí Tích Hôn Phối Sacrament of Holy Matrimony 

 


