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

36. Có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không? 

Thánh lễ có thể được cử hành ở ngoài nhà thờ, như ta đã từng thấy tại 
những nơi khốn khổ (trong trại tù, nghĩa trang, trong nhà riêng ở những 
vùng có cấm đạo, v.v…). Thánh lễ có thể được cử hành dưới nhiều hình 
thức khác nhau. (tùy Vị Giám Mục địa phương ấn định) 
Khi thánh lễ được cử hành ở những nơi khác ngoài nhà thờ, điều quan 
trọng là ý nghĩa thánh lễ phải được tôn trọng tối đa. Tại những nơi có 
đông người tham dự, việc cử hành nhắm sao cho trang trọng để mọi người 
có thể tham dự một cách tích cực và sốt sắng. Tại nhà riêng (trong trường 
hợp đặc biệt. … như có người bệnh), vấn đề quan trọng là đừng để việc 
cử hành thánh lễ bị tầm thường hóa: sắp xếp chỗ cử hành, chủ tế phải 
mặc y phục phụng vụ, người tham dự phải trang nghiêm, đó là những 
điều giúp cho thánh lễ thêm long trọng. Tuy nhiên, để tạo mối hiệp thông 
trong Giáo Hội, cần tránh dâng lễ Chúa Nhật tại nhà riêng          (còn tiết)                                                                                             
 

HÔM NAY 18.02.2018 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY -  MỒNG BA TẾT MẬU TUẤT 

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, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín đối với ai giữ 
giao ước của Ngài.                             

THTM: Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng 
Thiên Chúa phán ra. 
Tm : Mc 1, 29-39 

Thông tin trong tuần 
1/ Thánh Tẩy cho trẻ (T7, 24/2), lúc 10 am, Xin quí phụ huynh 

chuẩn bị cho trẻ. 

2/ Tạ ơn Chúa, một mùa lễ hội Bánh Chưng mang lại bầu không 

khí hiệp nhất yêu thương và qua đó cho thấy tinh thần phục vụ 

Cộng Đoàn, Giáo Hội tại Trung Tâm không bao giờ bị dập tắt. 

Sau khi thanh toán chi phí, Cộng Đoàn thu được một số tài chánh 

đáng kể để lo cho công trình xây dựng. Cám ơn tất cả anh, chị, 

em hết thảy. 

3/ Cộng đoàn trích từ quĩ Bánh Chưng tết cho người nghèo là 

$3000. 

4/ Cổng Trung Tâm lỡ hẹn trước tết, nhưng sẽ hoàn thành trong 

tuần tới. 

6/ Đi đường Thánh giá tại núi Ta’ Pinu lúc 11am, ngày 3/3, Thứ 

Bảy. kính mời ACE. 

7/ Cám ơn ACE đã yêu mến đến Trung Tâm để dọn vệ sinh chuẩn 

bị cho Cộng Đoàn mừng Xuân. Xin Chúa chúc lành cho ACE 

trong suốt năm mới. 

8/ Ăn chay, kiêng thịt trong ngày Thứ Tư lễ Tro ACE đã chia sẻ 

cho những người túng thiếu là $ 2600 

9/ Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào CN 04/3, lúc 6.30pm 

10/  

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

Dòng Thánh 

Thể VN, tri 

ân quí vị Ân 

nhân, đã 

dang đóng 

góp hỗ trợ 

cho việc đào 

tạo ơn gọi 

LM, TS của 

Dòng. 

Xin Chúa 

chúc lành 

cho ACE 

NĂM TUẤT, NHẮC LẠI CHUYỆN CHÓ 

Ai cũng cảm động vì tấm lòng của Ciccio với cô chủ đã khuất. Ảnh: Facebook 

Câu chuyện mới này là về một chú chó căn cừu Đức 12 tuổi có tên Ciccio. 

Những người tới nhà thờ Santa Maria Assunta tại làng San Donaci, thuộc khu 

vực Puglia – phía nam nước Ý, trong suốt hai tháng qua hẳn không thể không 

chú ý tới chú chó này. Ciccio đứng trước thánh đường với đôi mắt buồn thẳm 

ở nhà thờ mà cô chủ của nó khi còn sống vẫn hay đưa nó tới. 

Mỗi buổi chiều, sau khi chuông nhà thờ vang lên, Ciccio lại tới nhà thờ. Thói 

quen đó đã được hình thành nhiều năm qua khi cô chủ còn sống. Tuy nhiên, cô 

chủ của Ciccio đã đột ngột qua đời hồi tháng 11-2012.  Ciccio đã tham dự đám 

tang và sau đó vẫn đi nhà thờ, dường như là để tưởng nhớ tới người đã khuất. 

Tấm lòng của chú chó đã khiến những người trong làng rất cảm động và họ coi 

chú chó như một thành viên trong làng. Mỗi khi đi nhà thờ họ lại chuẩn bị thêm 

chút thức ăn để mang tới cho Ciccio. Ngoài ra chú chó nhỏ còn được sắp xếp 

một chỗ ngủ bên ngoài nhà thờ.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 18/02/2018 

Thứ 7: O/B: Thiên An 

            O/B : Ngô Lan Chi 

Trao MTC: O: Trịnh Viết Ngọc và các TTV 

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 : Vũ Thị The 

 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. 

 

Thiên Chúa Mùa Xuân Là Hướng Về Gia đình, Nguồn Cội (tiếp theo) 
 

- Thánh lễ ngày Mồng Một Tết, nguyện cầu Thiên Chúa ban sự bình an cho năm mới. 
- Thánh lễ ngày Mồng Hai Tết, cầu nguyện và kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 
- Thánh lễ ngày Mồng Ba Tết, nguyện cầu Thiên Chúa thánh hoá công ăn việc làm. 
Và sẽ là như thế khi một mùa xuân thánh thiện được khởi đi bằng lời tạ ơn, nguyện 
cầu bình an; Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ rồi nguyện cầu Thiên Chúa thánh hoá 
công ăn việc làm sẽ đem lại cho người ta một mùa xuân hạnh phúc đích thực. Vì khi 
và chỉ khi có ý định từ nơi Thiên Chúa thì một mùa xuân yêu thương và những điều 
đẹp đẽ người ta cầu chúc cho nhau mới trở thành hiện thực. 
 

Đóng góp trong Tuần  11 – 02 - 2018 

Lần 1  : $ 1,285 

Lần 2  : $ 1,110 
Ủng hộ xây dựng : $  

 

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và 

cầu nguyện cho tất cả quí ân nhân, 

những người yêu mến đóng góp 

xây dựng Cộng Đoàn 

Tin Mừng cho trẻ: 
EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT 

IT! 

 

Theme: Following Jesus' example of 

spreading the good news of God's love. 

Scripture: After John was put in prison, 

Jesus went into Galilee, proclaiming the 

good news of God. "The time has come," 

he said. "The kingdom of God is near. 

Repent and believe the good news!" 

THIÊN CHÚA MÙA XUÂN LÀ HƯỚNG VỀ GIA ĐÌNH, NGUỒN CỘI 
THÁNH KINH DẠY VỀ ĐẠO LÀM CON: 
 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 
Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được 
hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6, 1-3). 
Và có một đoạn văn ( tác giả khuyết danh) cũng mang thật nhiều ý nghĩa: 
"Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình - đó 
là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có 
quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi bên 
ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con 
đường đời đầy rẫy chông gai...". 
Thật vậy, khi ta trở về với gia đình thì ắt hẳn nơi đó sẽ có ông bà, cha mẹ và những 
người thân mà họ có thể còn sống hay đã qua đời. Mùa xuân là một dịp, là một cơ 
hội không thể tốt hơn cho sự trở về của ai đó khi mang theo hành lý là nén hương 
lòng, là tấm lòng tri ân bày tỏ sự cung kính đối với các đấng bậc tiền nhân trong tinh 
thần đạo lý uống nước nhớ nguồn và chắc chắn rằng, hành động trở về sẽ trở nên quí 
giá và ấm áp tình thân!  
Một sự kiện đạo đức rất đáng quan tâm là vào ngày Mồng Hai Tết, tại các xứ đạo 
Công giáo người Việt thường cử hành Thánh Lễ kính nhớ tổ tiên tại Đất Thánh. Trong 
ngày này, con cháu tề tựu bên mộ phần ông bà, cha mẹ hoặc những người thân để 
cùng nhau dâng lời kinh tiếng hát nguyện xin Thiên Chúa thương ban ân phúc cho 
người quá cố được hưởng nhờ cuộc sống vĩnh cửu nơi nhà Chúa. Đây là một hành vi 
đạo đức sớm được triển nở trong những ngày đầu xuân và có thể xem đây là một 
trong những chuẩn mực về đạo hiếu của người Công giáo. 
 

Thiên Chúa Mùa Xuân Là Sự Thánh Thiện 
Một năm cũ qua đi, với những thành công hay thất bại, những vui buồn lẫn lộn, những 
cám cảnh đời thường… sẽ giúp người ta được thêm những trải nghiệm. Một năm qua 
đi, mỗi người tăng thêm một tuổi thì người ta cũng sẽ hiểu về bản thân mình, hiểu về 
người khác và hiểu về môi trường sống của mình hơn. 
Một năm mới bắt đầu sẽ là một cuộc hành trình mới. Là người Công giáo, hiển nhiên 
trong cuộc hành trình của mỗi người sẽ luôn có Chúa đồng hành và đó chính là cuộc 
hành trình đời sống đức tin: 
- Thánh Lễ đêm giao thừa là sự khởi đầu cho một năm mới của mỗi tín hữu khi luôn 
có Chúa đồng hành; là thời khắc để mọi người cùng nhau xin lỗi Chúa vì những lỗi 
lầm; đồng thời dâng lời cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa vì muôn ơn lành Thiên Chúa 
đã ban cho từng người, từng gia đình và cả cộng đoàn trong suốt một năm đã qua. 
Nguyện xin Chúa thương ban bình an trong năm mới. Sau Thánh Lễ, mỗi gia đình 
được hưởng lộc Lời Chúa đầu năm; lời chúc xuân của Cha xứ với Cộng đoàn, của 
Cộng đoàn với Cha xứ và của các tín hữu với nhau trong một không gian thiêng liêng, 
đầm ấm.                                                                                         (tiếp trang bên)  


