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

 

Các phần trong thánh lễ như thế nào? 

Thánh lễ gồm hai phần: 
° Phụng vụ Lời Chúa. 
° Phụng vụ Thánh Thể. 

Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. 
Thật vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm Lời Chúa và Thánh Thể, nơi đây các tín hữu được 
giáo huấn và bổ dưỡng. 

Các nghi thức trước phần phụng vụ Lời Chúa (gồm bài ca nhập lễ, lời chào, nghi 
thức sám hối, kinh Thương xót, kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ) đều có tính 
cách mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị. 

Các nghi thức vừa kể trên nhằm giúp các tín hữu hiệp thông với nhau, chuẩn bị tâm 
hồn để lắng nghe Lời Chúa và cử hành thánh lễ cho xứng đáng. 

A. Phụng vụ Lời Chúa 

Phần chính yếu của phụng vụ Lời Chúa là các bài đọc trích từ Kinh Thánh, với 
những bài thánh ca kèm theo. Còn bài giảng, lời tuyên xưng đức tin (kinh Tin Kính) 
và lời nguyện giáo dân, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, có mục đích khai triển và kết 
thúc phần phụng vụ Lời Chúa. 

B. Phụng vụ Thánh Thể 

– Dâng lễ: chuẩn bị lễ vật mà trong giây lát nữa sẽ trở thành Mình và Máu Chúa 
Kitô. 

– Kinh Tạ Ơn: là trung tâm và là đỉnh điểm của thánh lễ 

– Những nghi thức hiệp lễ: kinh Lạy Cha, chúc bình an, bẻ bánh, kinh Lạy Chiên 
Thiên Chúa, rước lễ và lời nguyện hiệp lễ. 

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể là nghi thức kết lễ: chào và ban phép lành, và giải tán 
cộng đoàn giáo dân. 

 

4. Linh mục đóng vai trò gì trong thánh lễ? 

° Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô 
trong Giáo Hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đã chịu phép 
Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy họ, chính Người ban 
Mình của Người và xây dựng Giáo Hội. 

Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. Vị 
chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của 
Người. 

° Khi đọc những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn (sẽ đề cập 
chi tiết hơn ở những câu hỏi sau). 

    (còn tiếp) 

HÔM NAY 16.07.2017 

CHÚA NHẬT XV -  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: Hạt gieo vào đất mỡ màu/ sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm.                                      

Halleluia: Hạt giống là Lời Thiên Chúa/ người gieo giống là Đức Kitô. Ai 
tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. All 

TM : Mt 13,1-23 

Thông tin trong tuần 

1/ Trong các thánh lễ Chúa Nhật hôm nay (16/7), Cha QN và Cộng 

Đoàn St. Vinh Sơn Liêm, (sẽ) dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn St Bổn Mạng 

và cám ơn tất cả ân nhân đã quảng đại ủng hộ, đóng góp trong đêm 

Dạ Tiệc, tối Thứ Sáu (14/07), vừa qua. Mời ACE hiệp thông. 

2/ Cám ơn ACE, những người đã hy sinh công sức cùng với Cha QN 

tu sửa Hội Trường để chuẩn bị cho những thánh lễ sẽ được cử hành 

trong thời gian ráp đặt thang máy. 

3/ Kỷ niệm trọn một năm (13/7/2016 – 13/07/2017) thành lập Hội 

Bảo Trợ ơn gọi tại St. VSL. Cha QN dâng lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện 

và tri ân các hội viên, hôm Thứ Năm vừa qua. 

4/ Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận sẽ đến Kinh Lý, Giáo Xứ St 

Michae1 và Cộng đoàn Trung Tâm St. Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ 

chung gặp gỡ Đức Tổng tại St. Michael lúc 6pm, ngày Thứ 

Bảy,19/8/2017. Mời hết thảy anh chị em. 

5/ Vì lý do an toàn nơi công cộng, tại Hội trường chúng ta được yêu 

cầu mở thêm một cánh cửa lớn với chi phí $8000. 

6/ Nhằm để phục vụ Thánh lễ trong thời gian xây dựng và nhắm đến 

tương lai phục vụ lâu dài cho tất cả mọi sinh hoạt trong Cộng đoàn 

(có thể những nhu cầu khác của các gia đình). Cộng đoàn cho lắp ráp 

một dàn âm thanh mới tại Hội trường, giá khoảng $ 3000. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 09/07/2017 

Thứ 7: C: Hạ Anh 

            C : Hồ Thanh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Nguyễn Kim Hải 

                          O : Nguyễn Văn Tình 

- 11.30:   C : Lê Thủy 

               C : Khổng Bạch Yến 

 Trao MTC -    B : Quách Thị Sáng 

         O: Phạm Văn Hóa 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O: 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. 

HƯỚNG DẪN VÀO NHÀ NGUYỆN DÂNG LỄ 
TẠI TRUNG TÂM VSL TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG 

Vào nhà nguyện tạm (Hội trường) sẽ có hai cửa trên đường Victoria, 
Flemington. 
1/ Cửa thường dùng trong các dịp rước lá trong Tuần Thánh, cũng là 
đường lên Nhà Nguyện trên lầu. 
2/ Cửa gần Debney Park, (cửa roll của hội trường). 

Toilet : Trên đường Victoria ra hướng Alexander vào lối giữa khu 
Trường Việt Ngữ và các phòng giáo lý (sẽ có bảng hướng dẫn) 

 

Đóng góp trong Tuần  09.07.2017 

 

Lần 1  : $ 1,700 

Lần 2  : $ 1,350 

Thang máy : $ 7300, cập nhật  14/7/17 

109. THÁNH TÔMA KHUÔNG (1780-1860) 
 

Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða Minh, bị 
xử trảm ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.4.1951 cùng 
với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, cha Tôma Khuông được Đức Piô XII suy tôn lên 
hàng Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển 
thánh. 
Ap lực của quân Pháp đã khiến vua Tự Đức tức giận và nghi ngờ tới công giáo tiếp 
tay với thực dân, nên thẳng tay đàn áp họ. Một vài làng Công Giáo có tổ chức một 
số thanh niên để tự vệ trước sự càn quét của quân lính nhà vua. Cha Khuông khi đó 
đã gần 80 tuổi, hoàn toàn không hưởng ứng chủ trương này. Cha lánh sang địa phận 
Đông Đàng Ngoài. Quyết định này khiến cha bị bắt và được lãnh phúc tử đạo. 
Khi cha đến đầu cầu làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt sẵn ở đó một Thánh Giá 
buộc mọi người đi qua phải đạp lên. Cha nhất định không bước lên Thánh giá. Lính 
liền bắt trói cha cùng với người tín hữu đi theo cha. 
Sau 15 ngày giam giữ, cha Tôma Khuông và bốn giáo hữu khác có địa vị, được áp 
giải tới quan Tổng đốc xét xử. Quan tím mọi cách ép buộc cha làm nhân chứng tố 
cáo: những người Kitô hữu ở Cao Xá thông đồng với tàu Pháp – Tây Ban Nha đang 
bỏ neo ngoài cửa biển, âm mưu nổi loạn chống lại nhà vua. Cha Tôma thẳng thắn 
trình bày lập trường của giáo hội : "Đạo Công Giáo không những cấm các tín hữu 
chống đối chính quyền mà còn khuyến khích họ cầu nguyện và góp phần giúp quê 
hương được an ninh thịnh vượng". 
Bấy giờ quan không nói gì đến vấn đề này nữa, chỉ bắt cha bỏ đạo, bước qua Thập 
Giá và yêu cầu cha khuyên các tín hữu khác làm như vậy để được tự do về nhà. Khi 
đó người tôi trung của chúa trả lời: 
"Tôi nay đã 80 tuổi rồi, lại là linh mục công giáo, tôi luôn luôn nhắc nhở các tín hữu 
trung thành giữ đạo thánh Chúa. Giờ đây nếu tôi khuyên họ chối đạo thì tôi thật bất 
xứng và chẳng đáng làm linh mục. Tôi và các bạn toi không mong ước gì hơn là được 
hy sinh mạng sống vì đạo Chúa". 
Lòng khao khát mong mỏi trên của vị anh hùng đức tin đã được thể hiện. An trảm 
quyết do quan Tổng đốc đệ vào kinh được vua Tự Đức chuẩn y. Và ngày 30.1.1860 
cha Tôma Khuông bị điệu ra pháp trường Hưng Yên. Trên đường tới đồi Canvê của 
mình, mọi người thấy vị cha già khả kính chống cây gậy mà cha đã cẩn thận cột thêm 
một thanh ngang cho giống hình Thánh Giá, bước đi chậm rãi. Cha vui vẻ chào giã 
biệt những người đang ngậm ngùi thương tiếc tiễn đưa. 
Cây Thánh Giá, biểu tượng suốt đời cha đã tin tưởng và công bố; cây thánh giá mà 
cha không bao giờ giày đạp cho dù phải chịu muôn nỗi gian khổ và cả cái chết, thì 
giờ đây, với cách biểu hiện đơn giản đó, cha muốn nói với mọi người rằng : cho đến 
phút cuối cùng của cuộc đời, Thánh Giá vẫn mãi mãi là niềm an ủi và là chỗ dựa 
vững chắc cho người Kitô hữu. Đến nơi xử, cha Khuông quỳ gối trang nghiêm cầu 
nguyện trước cây Thánh Giá đó rồi cuối đầu lãnh nhận lưỡi gươm đem lại vinh phúc 
ngàn thu. 

Lạy Thánh Tôma Khuông, 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 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

 THE PARABLE OF THE SOWER 

 

Theme : Having hearts receptive to 

God's teaching.  

Scripture :  But the seed sown on rich 

soil is the one who hears the word and 

understands it, who indeed bears fruit 

and yields a hundred or sixty or  

thirtyfold." 


