
` ` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 27. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì? 

Nghi thức bẻ bánh lập lại cử chỉ của Chúa Kitô trong bữa Tiệc Ly: “Người cầm lấy 
bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ”. Vào thời các Tông đồ, thánh lễ được gọi là việc 
“bẻ bánh”. Thánh Phaolô giải thích: “Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông 
phần vào Mình Chúa đó sao ? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, 
chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần vào một tấm bánh”. 

Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị và tầm quan trọng của dấu hiệu hiệp nhất của 
mọi người trong cùng một tấm bánh, và của dấu hiệu yêu thương trong việc mọi người 
cùng chia với nhau tấm bánh duy nhất. 

Trước đó, kinh Tạ Ơn đã nhấn mạnh điều này khi bày tỏ lời nguyện sau: “Chúng con 
cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình 
và Máu Đức Kitô” (kinh Tạ Ơn II). Chúng ta không thể tăng triển trong sự hiệp nhất 
với Chúa Kitô nếu chúng ta không cùng một lúc tăng triển trong sự hiệp nhất huynh 
đệ. 

Ngày xưa, nghi thức bẻ bánh chiếm nhiều thời gian vì phải chia sẻ bánh thánh cho tất 
cả cộng đoàn. Ngày nay, vì những lý do mục vụ (số người rước lễ đông chẳng hạn), 
người ta thường sử dụng những bánh lễ nhỏ cho giáo dân và một bánh lễ lớn cho linh 
mục. Ngài chỉ bẻ bánh lớn này mà thôi. Do đó nghi thức bẻ bánh có thể khó nhận ra 
được, nhưng vẫn luôn giữ được ý nghĩa sâu sắc của nó.                                (còn tiếp) 

HÔM NAY 17.12.2017 

CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG -  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: Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.                                      

Hall: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo 
hèn. Hall  

Tm : Ga 1, 6-8.19-28 

Thông tin trong tuần 

1/Bắt đầu từ ngày mai (T 2, 18/12), bài đọc các ngày trong tuần 

đọc theo ngày riêng được ghi rõ trong Sách các Bài Đọc.  

2/ Cộng Đoàn cầu nguyện cho Đoàn thiếu nhi đi trại được bình 

an và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.  

3/ Cầu Thang bộ đã được lắp ráp, công việc tiếp theo là đổ bê 

tông lối đi vào nhà bếp và nhà vệ sinh. 

4/ Lễ Mừng Thượng thọ 100 Bà Anna Nguyễn Thị Tý (Thân mẫu 

Bà Vinh-Châu), ngày T2,(01/01), lúc 11Am. Gia đình tha thiết 

mời ACE dâng lễ tạ ơn và tiệc mừng sau lễ tại Hội Trường TT. 

5/ Phong bì tặng quà Chúa Hài Đồng với mục đích xây dựng 

Trung Tâm. Xin ACE bỏ vào thùng tại Hang Đá, gởi cho Cha QN, 

hoặc Quí chức trong Trung Tâm. Chân thành cảm ơn ACE 

6/ Tờ thông tin đặc biệt tuần tới, sẽ được thay thế tấm thiệp chúc 

mừng Giáng Sinh và Năm mới đến với gia đình ACE. 

7/ Sách Thủ Bản của LMTT và Ngành Nữ đã được in xong và sẽ 

sớm được trao đến ACE – các thành viên của Đoàn và Ngành. 

8/ Cám ơn tất cả, những người đang âm thầm chuẩn bị cho Đại 

Lễ Giáng Sinh, đặc biệt nguyên vật liệu, dụng cụ làm Bánh 

Chưng, cũng như pháo cho lễ tết sắp tới. Xin Chúa chúc lành ACE 

9/ Xin ACE chuẩn bị cho trẻ lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, (30/12) 
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ĐỨC THÁNH CHA NHẮN GÌ TRONG DỊP LỄ GIÁNG SINH ? 
Mỗi gia đình Kitô hữu có thể chào đón Hài Nhi Giêsu giống như Mẹ Maria và Thánh 
Giuse đã làm. Mẹ Maria và Thánh Giuse có thể lắng nghe Giêsu, nói với Giêsu, bảo 
vệ Giêsu, lớn lên cùng Giêsu. Và khi làm như thế, các ngài có thể biến đổi thế giới. 
Hãy có chỗ trong trái tim của chúng ta và trong ngày sống của chúng ta, để đón chào 
Giêsu. 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong dịp Giáng Sinh, các Kitô hữu nên vui mừng 
và chia sẻ niềm vui cho nhau, nhưng không chỉ là những bữa tiệc 
Đừng làm cho Giáng Sinh trở thành dịp kỷ niệm của chủ nghĩa tiêu thụ, với những 
quà tặng hời hợt và vô nghĩa hoặc lãng phí dư thừa. Thay vào đó, hãy làm cho dịp 
này trở thành ngày lễ mừng, khi con người vui tươi chào đón Chúa trong máng cỏ của 
cõi lòng mình. 
Giáng Sinh là gì? Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Giáng Sinh là “bữa tiệc của khó 
nghèo”, và Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu ăn mừng Giáng Sinh trong cung 
cách này. 
Đây là câu chuyện Giáng Sinh chân thực: Giáng Sinh là bữa tiệc của khó nghèo, của 
Thiên Chúa, Đấng đã “tự hủy” chính Mình , tự chấp nhận thân phận nô lệ. Giáng 
Sinh là bữa tiệc của Thiên Chúa, Đấng là kẻ phục vụ bàn ăn. Giáng Sinh là bữa tiệc 
của Thiên Chúa, Đấng đã tự làm cho chính Mình từ chỗ thông minh và khôn ngoan, 
trở nên nhỏ bé nhất, trở nên đơn sơ và nghèo hèn. Với những lời khuyên ấy, Đức 
Thánh Cha mời mọi người tái khám phá ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 17/12/2017 

Thứ 7: O/B: Trần Thị Oanh 

            O/B : Nguyễn Thị Hạnh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Liên On 

                         O /B : Lê Văn Vân  

- 11.30:   O/B :  Nguyễn Thị Tuyến 

               O/B : Trần Thị The 

 Trao MTC -    O/B :  Quách Thị Sáng 

         O/B:   Tống Thị Quế 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. Phạm Văn Hóa 

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 GIÁNG SINH 2017 
Tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm - Flemington 

 
24/12 Chúa Nhật  : Lễ Vọng Giáng Sinh, lúc 8.30pm 

25/12 Thứ Hai  : Thánh lễ Giáng Sinh, lúc 11.30am 

    : Thánh lễ Chiều Giáng Sinh, lúc 5.00pm 

 
Vì ngày Chúa Nhật 24/12 trùng vào Đêm Vọng Giáng Sinh, vì thế sẽ không có 
Thánh lễ chiều Chúa Nhật lúc 5 Pm. Thay vào đó, Cộng Đoàn chúng ta sẽ mừng 
lễ Vọng Giáng Sinh lúc 8.30pm. 

Để không mất lễ Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng (24/12), Xin ACE lưu ý sắp xếp 
dâng lễ vào Chiều Thứ Bảy 23/12 và Sáng Chúa Nhật lúc 8.45am và 11.30am. 

Đóng góp trong Tuần  10.12.2017 

Lần 1  : $ 1,430 

Lần 2  : $ 985 

Ủng hộ Thang máy : $ 5.000 

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH 

Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhà rất nghèo, 
hai mẹ con phải làm việc quần quật cả ngày mới kiếm đủ ăn. Cô bé không có 
bạn bè, không có đồ chơi nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn. 
Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót ...và những 
bông hoa rực rỡ...Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm 
việc được, cô bé bận rộn cả ngày với việc đan len để sau đó mang ra chợ bán 
những đôi vớ bằng len, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn tái xanh vì 
lạnh. 

Gần đến ngày Giáng sinh, cô bé nói với mẹ: “Không biết năm nay ông già Noel 
có mang quà đến cho con không, nhưng con vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi. Chắc 
ông già Noel không quên con đâu phải không mẹ?”. Bà mẹ âu yếm vỗ về: “Đừng 
nghĩ đến điều đó trong ngày Giáng sinh năm nay con gái ạ. Chúng ta chỉ cầu 
mong có đủ thực phẩm để qua mùa đông khắc nghiệt này là quý lắm rồi”. Nhưng 
cô bé không tin rằng ông già Noel có thể quên cô. Vào buổi tối trước ngày Giáng 
sinh, cô đặt đôi giày trong lò sưởi và đi ngủ với giấc mơ về ông già Noel. Người 
mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái, 
nếu buổi sáng hôm sau cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó. Năm nay, 
ngay cả một món quà Giáng sinh nhỏ cho con, bà cũng không lo được. 

Buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy sớm và chạy đến nơi cô đặt đôi giày. Đúng 
như sự mơ ước của cô, đêm qua ông già Noel đã đến và mang cho cô bé một 
món quà. Đó là một con chim nhỏ bé nằm thiêm thiếp trong chiếc giày, có lẽ vì 
đói và lạnh. Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ khi cô vuốt 
nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó. Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con 
chim nhỏ bé vào ngực mình. Cô chạy đến bên giường, nơi mẹ cô đang nằm và 
reo lên: “Hãy nhìn con đây mẹ ơi. Ông già Noel không quên con và đã mang đến 
cho con món quà ý nghĩa này!”. Những ngày sau đó, cô bé săn sóc con chim, 
sưởi ấm và cho nó ăn. Con chim líu ríu bên cô bé và đậu lên vai cô trong khi cô 
làm việc. Khi mùa xuân đến, cô bé mở lồng cho con chim bay vào rừng nhưng 
nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé và mỗi buổi sáng, cô bé lại 
thức giấc bởi tiếng hót líu lo bên ngoài song cửa sổ.... 

Bà mẹ nhìn con trong niềm hạnh phúc vô bờ...Vì không muốn làm con thất vọng, 
bà đã vào rừng đêm hôm đó hy vọng tìm thấy một thứ gì làm qùa thay ông noel 
tặng con, và đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này.... 

 Thiên Chúa đã tặng cho nhân loại cả chính Con yêu của Ngài là Đức Giêsu 

- chỉ vì thương xót chúng ta ! 

 

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”. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

THE LIGHT OF THE WORLD 
Theme : Jesus is the one true light. We are 

his witnesses 

Scripture : There came a man who was 

sent from God; his name was John. He 

came as a witness to testify concerning that 

light, so that through him all men might 

believe. He himself was not the light; he 

came only as a witness to the light.  


