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

 11. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì? 
“Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen”. Thánh lễ bắt đầu 
bằng dấu thánh giá, là một trong những dấu hiệu Kitô giáo cổ xưa nhất, và là dấu hiệu 
tuyệt hảo của người Kitô hữu. 
Khi làm dấu thánh giá, chúng ta nhận biết mình thuộc về Chúa Kitô, bày tỏ niềm tin 
của chúng ta vào Chúa Kitô đã chết trên thánh giá vì chúng ta, chúng ta nói lên lòng 
ước muốn đón nhận sự phong phú khôn lường của thánh giá và ước muốn liên kết đời 
sống chúng ta với đời sống của Chúa Kitô chết trên thánh giá. Vậy, thánh giá quả là 
dấu chỉ sự cứu độ, sự cứu chuộc và sự phục sinh. Dấu thánh giá còn nhắc chúng ta về 
bí tích Thánh Tẩy của mình, bởi chúng ta đã được rửa tội “nhân danh Chúa Cha, và 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. 
Dấu thánh giá là biểu thức của chính đức tin Kitô giáo, đó là sự hiện hữu của Thiên 
Chúa tình yêu được mạc khải bởi đời sống của Chúa Kitô. Do đó người ta hiểu tại sao 
các Kitô hữu thường làm dấu thánh giá và luôn luôn bắt đầu một nghi thức phụng vụ 
bằng dấu thánh giá.                                                                                         (còn tiếp) 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca:Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.                                      

Hall: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu 
thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. All 

Tin Mừng : Mt 18, 21 - 35 

Thông tin trong tuần 
1/ Cử hành Bí tích Thánh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ Bảy (30/9), lúc 

10am. Xin quí phụ huynh chuẩn bị cho trẻ. 

2/ Cám ơn anh chị em hết thảy đã cầu nguyện, hiệp thông và cộng 

tác tổ chức Thánh lễ tạ ơn Tân Linh Mục thật tốt đẹp, tại Nhà thờ 

St Michael, tuần qua. Mong rằng, đây là cơ hội cổ vũ Ơn gọi. 

3/ Khóa Giáo Lý Hôn Nhân vào thứ bảy 28/10/17 & 

04/11/17 từ 9:30am - 5:00pm tại Trung Tâm St. Vincent 

Liêm. Xin mời các bạn trẻ đăng ký. 

4/ Lịch Công Giáo năm 2018, Cộng Đoàn đã đặt mua đủ cho mỗi 

gia đình anh chị em. 

5/ Ban Tuyên Úy và Ban Mục vụ (VN) Tổng Giáo Phận 

Melbourne, mời gọi ACE, ai có khả năng và muốn hy sinh cộng 

tác trong khóa tới, xin gặp Cha QN. sớm bao nhiêu có thể. 

6/ Nước uống; xin mời ACE đến khu vực Đài Thánh VSL 

7/ Xin Anh chị em tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho Công trình 

xây dựng của Trung Tâm. 

8/ Các Thứ Năm, đặc biệt còn lại của Năm Thánh Mẹ Fatima, xin 

tha thiết mời ACE đến Tôn thờ Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, 

để cầu xin ơn hòa bình, thế giới, gia đình, và cho các bệnh nhân. 

9/ Giờ LCTX, Chúa nhật 17/9, sẽ do Cha Phaolô Thiên giảng. 

10/   

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Các thứ Năm 

Cha Bề 

Trên, Quí 

Cha, Quí 

Thầy Dòng 

Thánh Thể 

Việt Nam, 

cám ơn 

ACE Hội 

Bảo Trở ơn 

gọi thuộc 

CĐ, St VSL 

Mặt nhật? Các hình thức biểu tỏ ra niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô 
trong bí tích Thánh Thể, đã phát triển qua dòng thời gian. Một trong những tiến triển 
đó là việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ và bên ngoài nhà tạm. Để cho việc cử 
hành phụng thờ này được thuận tiện, người ta đã dùng tới một vật dụng phụng vụ gọi 
là “mặt nhật”. 
Monstrace (mặt nhật) có gốc La-tinh là monstrare, nghĩa là “trưng ra, bày ra”. Mục 
đích của mặt nhật là cung kính trưng bày Thánh Thể cho những người hiện diện kính 
thờ. Tiến triển của việc dùng tới mặt nhật này, được ghi nhận đã khởi đi từ thế kỷ XIII, 
khi các cuộc rước cung nghinh Thánh Thể được tổ chức tại nhiều nơi, khi lễ Mình và 
Máu thánh Chúa được thiết lập. 
Thoạt đầu, Thánh Thể cung nghinh trong các cuộc rước này được đặt trong một bình 
thánh đậy kín (làm bằng vàng), và chỉ sau này chiếc bình thánh dùng trong các cuộc 
rước này, mới được làm dài ra, và có chỗ dễ nhìn để đặt chỉ một bánh thánh. Bách 
khoa Công giáo (Catholic Encyclopedia) đã giải thích rõ hơn về sự xuất hiện của mặt 
nhật thế này: 
Ở giữa khối hộp tròn này có đặt một chiếc bánh thánh lớn, và một chiếc mặt nhật sẽ 
giữ nó ở vị trí đứng. Nhiều mặt nhật kiểu này vẫn còn được tìm thấy cho đến ngày nay. 
Tuy nhiên, ngay sau đó, người ta nhận ra rằng chiếc mặt nhật có thể được tuỳ chỉnh 
để thu hút ánh nhìn hướng về Thánh Thể hơn, bằng cách làm mặt nhật có phần trong 
suốt vừa đủ, và chung quanh đó là các hoa văn hình tia toả ra, giống như các tia toả 
ra từ mặt trời vậy. Các mặt nhật kiểu này, có từ thế kỷ XV, và không phải là hiếm thấy; 
trải qua mấy trăm năm nay, đây là kiểu mặt nhật phổ biến nhất. 
Mặt nhật dùng để biểu dương và thu hút sự chú ý tới Đấng là Vua các vua, tức là Đức 
Giêsu Kitô, hiện diện một cách thực sự và bản thể dưới hình bánh. Đấy là lý do mà 
các mặt nhật thường được làm bằng vàng hay mạ vàng, và được chạm trổ cầu kỳ, tinh 
xảo, cho thấy đích thật nó đang chứa đựng và biểu tỏ ra một mầu nhiệm thiêng thánh. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 17/09/2017 

Thứ 7: O/B: Thiên An 

            O/B : Ngô Lan Chi 

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:   A : Trần Công Hùng 

               C : Nguyễn Hoài Anh Anh Đào  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         B:  Tống Thị Quế 

   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. 

Tại sao đọc kinh Tin Kính? 
Trong thánh lễ, một trong những giây phút liên hệ chặt chẽ với Lời Chúa, đó là lúc đọc 
kinh Tin Kính hay lời tuyên xưng đức tin. Kinh Tin Kính được đọc trong các lễ Chúa 
nhật và lễ trọng như là sự chấp nhận và đáp lại Lời Chúa mà giáo dân đã nghe trong 
các bài đọc và bài diễn giảng. Kinh Tin Kính tóm tắt tất cả các điều căn bản của đức 
tin Kitô giáo. Đọc kinh Tin Kính là dấu hiệu nhìn nhận niềm tin của mọi Kitô hữu. 
Có hai bản Kinh Tin Kính: Kinh Tin Kính các Tông Đồ và Kinh Tin Kính Nixêa. 
° Kinh Tin Kính các Tông Đồ, là kinh Tin Kính xưa nhất, có từ thế kỷ thứ II. Bản này 
có hình thức như chúng ta thấy hiện nay. Đây là bản tuyên xưng những tín điều chính 
yếu nhất khi chịu phép Rửa. 
° Kinh Tin Kính Nixêa do Công Đồng Nixêa (Nicée) chấp thuận vào năm 325 nhằm 
đối phó với lạc thuyết Arianô chối bỏ thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó bản này 
được Công Đồng Constantinople bổ túc vào năm 381 nhằm để xác quyết thần tính của 
Chúa Thánh Thần do nhiều bè rối chối bỏ. Bản này thường được đọc trong thánh lễ. 

Đóng góp trong Tuần  10.09.2017 

Lần 1  : $ 2,780 

Lần 2  : $ 1,470 

Ủng hộ Thang máy: $ 1,500 

116. VINCENTÊ TƯƠNG (1814 – 1862) 

Vincentê Tương, Sinh nẵm 1814 tại Phú Yên, Giáo dân, bị xử ngày 16/6/1862 tại 
Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức, Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn 
năm vị tử đạo Anrê Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Nguyễn Đức Mạo, Đaminh 
Nguyên và Đaminh Nhi lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô 
II suy tôn các ngài lên hàng Hiển thánh. 

Hồi ấy, "Trong tỉnh Nam Định, người Công Giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính trói 
từng năm người một, họ chỉ được đem theo mấy nắm gạo đủ ănchừng hai ngày… Có 
300 giáo hữu đang bị giam, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh cấm tiếp tế lương 
thực và chỉ mấy ngày sau, 240 người gục chết, những người còn lại hấp hối chờ 
chết… Ngày 18.05.1862, ông ra lệnh chém 21 người, ngày 22 chém 43 người, ngày 
26 chém 67 người … Ngày 30.05 ông tuyên trói 112 người buông thả sông, rồi hôm 
sau đến lượt 112 người khác… 
"Việc làm của Tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người công giáo phải 
chết hàng trăm, kẻ bị chém, người chịu thiêu sinh trong ngục, hoặc có ai tháo chạy 
ra ngoài được, cũng bị lý hình cầm gươm dí họ vào lửa cho đến chết. Có lần 150 
người bị xử một lúc, lý hình vì không thành thạo, chém đi chém lại chỉ giết được 20 
người, số còn lại lính đẩy xuống sông. Nhưng sông lại nho, một số người sống sót 
lội vào bờ, quân lính tóm bắt, rồi cứ hai người một, buộc vào nhau ném xuống giếng 
sâu chết cả". 
Riêng với năm chiến sĩ đức tin Anrê Tường, Ving Sơn Tương, Đaminh Mạo, Đaminh 
Nguyên và Đaminh Nhi, quan vẫn còn nhân nhượng. Ngày 15.06.1862, một lần nữa, 
quan yêu cầu các ông chà đạp Thánh Giá, các ông lại từ chối. Quan liền sai lính trói 
cả năm ông đem ra phơi nắng suốt cả ngày không cho ăn uống. 
Sáng hôm sau, quan đổi chiến thuật, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ các ông chối đạo. Mặc 
dù đói khát và mệt lả, ông Đaminh Mạo đại diện cho anh em khẳng khái trả lời : "Sao 
quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy ? Chắc quan tưởng chúng tôi là con nít khiếp sợ 
đáu đớn, nên quan khuyên dụ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa ư ? Nếu chà đạp Thánh 
Giá để khỏi bị bắt và bị đánh đập thì chúng tôi đã làm ngay ở làng quê chúng tôi rồi, 
dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ quan cứ làm theo ý quan, chúng 
tôi không bao giờ bỏ đạo đâu". 
Tức giận trước những lời trên, quan truyền lệnh xử tử ngay tức khắc năm vị tôi tớ 
kiên trung của Chúa. Quân lính điệu các ông ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam 
Định. Các chứng nhân đức tin vui mừng phó thác linh hồn trong tay Chúa, cầu xin 
ngài ban cho đủ sức mạnh chiến thắng cơn thử thách cuối cùng. Quả thật các ông đã 
tỏ ra can đảm phi thường. Ngoài ông Đaminh Nhi, cả bốn vị kia đều yêu cầu lý hình, 
thay vì chém đầu một nhát thì xin họ chém ba nhát để các ông tỏ lòng kính Chúa Ba 
Ngôi. 
Hôm đó là ngày 16.06.1862. Thi thể năm vị anh hùng tuân giáo được gia đình và các 
bạn hữu chôn ngay nơi tử đạo, năm sau thì cải táng về nhà thờ họ quê làng. 

Lạy Thánh Vicente Tương, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

Cho gia đình Ac Phiến Ngọt và các gia đình  

dâng cúng bông, nến và các vật dụng trong 

nguyện đường. Xin Chúa trả công bội hậu 

cho quí vị và gia đình. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

OVER AND OVER AGAIN 
Theme : God's forgiveness and our 

forgiving others. 

Scripture :  Then Peter came and said to 

Him, “Lord, how often shall my brother sin 

against me and I forgive him? Up to seven 

times?” Jesus said to him, “I do not say to 

you, up to seven times, but up to seventy 

times seven."  


