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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 
 
15. Bài Thánh vịnh (đáp ca) có vai trò gì? 
Bài Thánh vịnh (hoặc bài thánh ca trích trong Kinh Thánh) được chọn theo ý 
tưởng của bài đọc I. Đó là sự đáp lại của cộng đoàn đối với Lời Chúa mà cộng 
đoàn vừa nghe (vì thế có tên là Đáp ca hay Thánh vịnh đáp ca), như là lời đáp 
lại với chính Thiên Chúa vừa phán dạy trong bài đọc I. 
Thông thường, Thánh vịnh, và đặc biệt là câu đáp của Thánh vịnh, lặp lại một 
lời, một ý nào đó vừa được công bố. Thí dụ, nếu bài đọc I mời gọi lắng nghe 
tiếng Chúa và thực hành những giáo huấn của Người, thì hầu như như câu đáp 
của Thánh vịnh sẽ là: “Lạy Chúa, Lời Ngài là chân lý, và luật Ngài là sự giải 
thoát cho chúng con”. (Vì thế, khi không có đủ thời gian tập hát hay vì lý do 
nào đó, các ca đoàn trong mọi Thánh lễ đều có thể hát những bài hát : Lời Ngài 
đẫn đường, chiếu soi đường đi, hoặc Xin cho con biết lắng nghe, đều có thể) 

16. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng? 
Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc hai bài Sách Thánh đầu tiên cũng 
như khi hát hoặc đọc Thánh vịnh. 
Nhưng chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng, vì là bài đọc quan trọng 
hơn cả. 
Các bài Tin Mừng chứa đựng chính lời của Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc Tin 
Mừng trong thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói với chúng ta. Tin 
Mừng thuật lại các việc và hành động của Chúa Giêsu. Do đó, khi nghe công 
bố Tin Mừng, chúng ta đứng lên để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu, tôn kính 
những giáo huấn của Người, cũng như mọi việc Người làm.             (Còn tiếp) 

HÔM NAY 15.10.2017 
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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: Này tôi được ở đền Người/ những ngày tháng, những năm dài triền 
miên.                                       

Hall: Xin thân phụ Đức Giêsu Ki tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng 
ta thấy rõ, đây là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. 

Thông tin trong tuần 

1/ Chúc mừng Bổn Mạng Giáo Khu Martino. Mời ACE hiệp dâng 

Thánh lễ lúc 3pm, Thứ Bảy, ngày 28/10/17, tại 200 Glengara Rd, 

West Sunshine, Melway 40-B1. 

2/ Mừng Tết Trung Thu các em thiếu nhi, Cầu chúc các em luôn hồn 

nhiên, ngoan ngoãn, manh khỏe và tràn ơn Chúa. 

3/ Khai giảng lớp Giáo lý hôn nhân, ngày 28/10/17, lúc 9.30am. 

4/Rửa tội cho trẻ, ngày 28/10, lúc 10am. Xin quí phụ huynh 

chuẩn bị cho con em. Ai chưa có áo và nến xin gặp Cha QN 

5/ Cám ơn anh chị em, đã, đang đóng góp cho việc tổ chức Thánh lễ 

kết thúc năm Thánh Me Fatima. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn 

Tấn Tước và Quí Cha đồng tế, Chiều Chúa Nhật 29/10, lúc 5pm. 

6/ Tiệc quyên góp cho đại hội Thánh Mẫu Lavang taị Anabella, ngày 

Thứ Sáu 27/10/17, lúc 6.30pm. Xin ACE đã mua vé nhớ tham dự 

7/ Chân thành cám ơn ACE hội viên, đặc biệt đại diện Hội Mân Côi, 

đã hy sinh tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Mẹ Mân Côi thật sốt sắng và ý 

nghĩa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban thật ơn nhiều cho quí vị. 

8/ Mời Ban Truyền Thông họp, tối Thứ Hai (16/10), lúc 7.00pm. 

9/ Xin Ban Thiếu nhi và Quí Phụ huynh tạo điều kiện cho một vài xe 

của Ca đoàn Babylon, vào sân sớm để chuẩn bị cho Thánh lễ 11 giờ. 

9/ BMV, sắp xếp phía bên phải lễ đài, một chỗ khi cần, có thể dùng 

như bếp tạm thời để hâm nóng thức ăn trong các dịp lễ hội. Cám ơn 
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Tu sĩ, Linh 
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Dòng Thánh 

Thể 

TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG 

Thưa anh chị em, đã đến thời hạn phải cô lập khu vục xây dựng, vì thế, chúng 
ta làm quen với các lối đi mới để lên Nhà nguyện hoặc vào nhà toilet: 
Lên Nhà Nguyện : có hai lối : 

 Nếu park xe ở trong sân Nhà thờ, chúng ta đi vào hội trường, rồi theo lối cầu 
thang lên Nhà thờ. 

 Nếu park xe ở đường Victoria, chúng ta đi từ cửa trên đường Victoria 
Vào toilet 

 Chúng ta đi vào từ lối cửa Trường Việt Ngữ, trên đường Alexander 

Lưu ý: Quí phụ huynh chờ, đón các em đi học Việt Ngữ, xin chờ ở ngoài đường 
Victoria 
ACE muốn park xe trên đường Alexander, để tránh bị phạt, không nên quẹo xe 
ngay trên đường, nhưng vào sân trước, rồi đi ra park sau. Cám ơn ACE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 15/10/2017 

Thứ 7: O/B: Ngô Lan Chi 

            O/B : Vũ Bích Trâm 

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:   C : Gia Đình giỗ 

               C : Gia Đình giỗ  

 Trao MTC -    O : Phạm Văn Hóa 

         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. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ FATIMA 

Chúa Nhật 29/10/2017 

1/ 2.30pm : Gặp gỡ, sinh hoạt, làm phép và trao tặng tràng hạt mới của Mẹ. 
2/ 3.00pm : Chầu Thánh Thể và lần chuỗi thương xót 
3/ 3.40pm : Nghe giảng Lòng Chúa TX :  
                   Do Đức Cha Jos Nguyễn Tấn Tước, thuyết giảng 

5/ 4.10pm : Nghỉ, (caffe, trà, ăn nhẹ)  
6/ 4.30pm : Kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi – Dâng hoa kính Mẹ 
7/ 5.00pm : Thánh lễ đại trào, do Đức Cha và Quí Cha đồng tế 
8/ 6.00pm : Bữa tiệc chia tay ? 
Để hưởng trọn vẹn ơn lành của Chúa, trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm, sứ điệp 

Fatima.                                                            Kính mời anh chị em đến hiệp thông. 

Đóng góp trong Tuần   

08.10.2017 

Lần 1  : $ 1,440 

Lần 2  : $ 1,200 

Ủng hộ Thang máy: $1,670, update, 12/10  

TÌM HIỂU TÊN THÁNH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
 
Ngoài tên họ, tên đệm, tên riêng, người Công Giáo Việt Nam còn có thêm một tên 
thánh được đặt khi chịu phép rửa tội. Trong khi đó, người Công Giáo Âu Mỹ không 
có hẳn một tên thánh. Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu sự khác biệt giữa tên 
thánh của người Công Giáo Tây Phương và Đông Phương ? 

Nguồn Gốc Tên Thánh:  
Tên mà người Công Giáo Việt Nam gọi là tên thánh thì đó là tên riêng, tên gọi 
thường nhật của người Công Giáo Tây Phương. Trong tiếng Anh, có ba danh từ để 
chỉ tên riêng. Một là tên rửa tội (baptismal name), hai là tên Kitô Giáo (Christian 
name), ba là tên thứ nhất hay tên đặt (first or given name). Cả ba danh từ này đều 
có nghĩa là tên chính hay tên riêng (first name hay given name) của một người. 
Tên chính của người Tây Phương được đặt trong lễ rửa tội nên gọi là tên rửa tội . 
Và tên chính của người Tây Phương được gọi là tên Kitô Giáo vì các nước Tây 
Phương chịu ảnh hưởng văn minh Kitô Giáo, tuân theo lời khuyến cáo của Giáo 
Hội, đã lấy tên các thánh để đặt tên cho các cá nhân. Do vậy, mới có từ ngữ tên 
thánh. 
Tục lệ lấy tên thánh bắt nguồn từ tục lệ đặt tên trong Do Thái Giáo. Sau khi sinh 
con được một tuần, cha mẹ người Do Thái bế con tới giáo đường để cử hành nghi 
lễ đặt tên. Với con trai, nghi lễ đặt tên diễn ra trong nghi lễ cắt da quy đầu gọi là 
Bris. Tên được đặt gọi là tên thánh (sacred name) lấy từ các tên trong kinh thánh 
của Do Thái Giáo. Khi bị lưu đầy, người Do Thái bỏ tục lệ đặt tên thánh. Đến thế 
kỷ 12, các giáo sĩ Do Thái thấy cần duy trì căn tính dân tộc đã buộc các tín hữu đặt 
tên thánh như tục lệ cổ truyền. Nhờ đó mà ngày nay người Do Thái mới có một tên 
thứ hai là tên thánh. 
Từ điển Bách Khoa Công Giáo, cho rằng tục lệ đặt tên thánh bắt nguồn từ quan 
niệm tình trạng con người được thay đổi. Nhận lãnh bí tích rửa tội là biến đổi sang 
con người mới. Do vậy, nhận tên thánh là chứng tích biến đổi về mặt tâm linh. 
Trường hợp cụ thể là vị tông đồ Paul của Kitô Giáo, sống vào thế kỷ thứ I sau Công 
Nguyên, trước đây có tên là Saul, khi theo đạo Công Giáo đổi tên là Paul mà người 
Công Giáo Việt Nam gọi là thánh Phaolô. 

Tên Thánh Qua Giáo Luật: 
Không có tài liệu nào nói người Công Giáo bắt đầu đặt tên thánh từ bao giờ. Chỉ 
biết vào thời giáo hội sơ khai người Công Giáo tây phương có tục lệ lấy tên thánh 
làm tên riêng. Do vậy công đồng Nicaea họp năm 325 cấm người Công Giáo dùng 
tên các thần thánh không phải của Kitô Giáo để đặt tên. Đến thời Công Đồng 
Tridentino họp năm 1563, Giáo Hội Công Giáo buộc giáo dân khi đặt tên phải chọn 
tên thánh. Công đồng lưu ý các linh mục khi làm phép rửa tội, gặp trường hợp cha 
mẹ cố tình đặt tên không hợp tinh thần Kitô Giáo, thì vị linh mục đó tự động thêm 
vào một tên thánh, coi đó là tên thứ hai và ghi vào sổ rửa tội giáo xứ.        (còn tiếp) 

Cầu Nguyện cho đôi dự hôn sẽ cử 

hành Hôn Nhân tại St Micahel: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

You Are Invited 

Theme : Everyone is invited to God's 

celebration. 

Scripture :  Go to the street corners and 

invite to the banquet anyone you find.' So the 

servants went out into the streets and 

gathered all the people they could find, both 

good and bad, and the wedding hall was 

filled with guests. Matthew 22:9-10 


