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

24. Kinh Tạ Ơn là gì? 

Kinh Tạ Ơn (trước đây gọi là Kinh nguyện Thánh Thể) là kinh nguyện quan 
trọng nhất trong thánh lễ. Đó là trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể. Không 
có kinh Tạ Ơn thì không có thánh lễ. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy 
bánh và dâng lời tạ ơn, nghĩa là Người đọc kinh Tạ Ơn (xem Lc 22, 19). Kinh 
Tạ Ơn khởi đầu bằng lời mời cộng đoàn hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và 
tạ ơn Thiên Chúa: 

° Chúa ở cùng anh chị em. – Và ở cùng cha.  

° Hãy nâng tâm hồn lên. – Chúng con đang hướng về Chúa.  

° Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. – Thật là chính đáng. 

Hãy tạ ơn Chúa ! Đó là lời quan trọng nhất. Tạ ơn Chúa là mục đích chính của 
thánh lễ. Tham dự thánh lễ là tạ ơn Chúa cả trời đất vì bao kỳ công của Người 
hôm qua, hôm nay và ngày mai.  Kinh Tạ Ơn luôn luôn ngỏ lời với Chúa Cha. 

Cấu trúc kinh Tạ Ơn: 

Chúng ta dừng lại ít phút để khảo sát kỹ lưỡng và để hiểu rõ cấu trúc của kinh 
Tạ Ơn. Sau đây là cấu trúc: 

1. Đối thoại mở đầu: đối thoại giữa vị chủ tế và cộng đoàn, mà chúng ta vừa 
nêu ở trên, nhằm mời gọi tâm tình tạ ơn. 

2. Lời Tiền Tụng: linh mục chủ tế nhân danh toàn thể cộng đoàn tán tụng Chúa 
Cha và cảm tạ Người về tất cả công trình cứu chuộc cho nhân loại, hoặc về lý 
do nào đặc biệt, tùy ngày, tùy lễ, tùy mùa khác nhau. Lời Tiền Tụng cũng làm 
nổi bật công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. 

3. Kinh “Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !”: toàn thể cộng đoàn, hợp với các thần 
thánh trên trời, hát hay đọc “Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !” Đây là lời tung hô, 
thờ lạy, tạ ơn và vinh danh Chúa Cha. 

4. Kinh khẩn cầu: xin Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, dùng 
quyền năng để thánh hiến bánh và rượu, nghĩa là làm trở thành Mình và Máu 
Chúa Kitô. 

5. Lời truyền Phép: linh mục nhân danh Chúa Kitô đọc lại những lời Người đã 
nói trong bữa Tiệc Ly. Chính Chúa Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể trong 
bữa tối sau cùng này, ban cho các Tông Đồ Mình và Máu Người, dưới hình 
bánh và hình rượu, để ăn và uống, và truyền cho các ông phải làm cho mầu 
nhiệm này tồn tại mãi.                                                                     (còn tiếp) 

HÔM NAY 19.11.2017 
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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: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.                                      

Hall: Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại 
trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.  Hall  

Thông tin trong tuần 

1/Bí tích Thanh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ bảy 25/11, lúc 11.55Am. Xin 

ACE chuẩn bị cho trẻ. 

2/ Tạ ơn Chúa, cám ơn gia đình đã quảng đại dâng hiến toàn bộ chi 

phí cho Cổng chính của Trung Tâm ($50,000). Xin Chúa chúc lành 

và trả ơn bội hậu cho nghĩa cử cao quí này, và CĐ sẽ mãi ghi ơn. 

3/Cám ơn ACE trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Thánh 

Thể, những đóng góp của ACE đã giúp cho Giáo Hội có 

thêm nhiều thợ gặt trên cánh đồng của Chúa. 

4/ Hôm nay tất cả được mời gọi họp nhau dâng lễ Các Thánh TĐVN 

tại Nhà thờ Chánh tòa, vì thế sẽ không có thánh lễ tại Christ the King, 

và giờ chầu LCTX tại St VSL, lúc 3.00pm. 

5/ Một phần mái tôn của tòa nhà Trung Tâm bị dột mỗi khi trời mưa, 

nay đã được thay thế tôn mới. 

7/ Phần nền và móng khu vực xây dựng thang máy, thang bộ nay đã 

hoàn tất. Đặc biệt cấu trúc móng kiên cố này có thể tiếp tục nới rộng, 

nâng cao trong tương lai. 

6/ Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục GP Đà Nẵng VN, sẽ 

đến dâng lễ với Cộng Đoàn St Vinh Sơn Liêm chúng ta, lúc 6.30pm, 

ngày Thứ Ba, 21/11/2017. Kính mời ACE đến hiệp dâng Thánh Lễ. 

7/ Thánh lễ kính Các Thánh TĐVN tai Cộng Đoàn, sẽ được mừng 

kính vào đúng ngày Thứ Sáu (24/11), lúc 6.30pm. Mời ACE. 

8/ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn tại VPS, T2, lúc 6.30pm. Mời ACE 
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Thể 
Cộng đoàn cần một thợ điện để hoàn thiện khu vực đang xây sửa. ACE có thể 

đảm nhận công việc này, xin gặp Cha QN để được giới thiệu với nhà thầu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 19/11/2017 

Thứ 7: O/B: Vũ Bích Trâm 

            O/B : Trần Thị Oanh 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Lê Văn Vân 

                          O : Nguyễn Văn Triết  

- 11.30:   C :  Phòng Thánh/ Ca Đoàn 

               C : Phòng Thánh/ Ca Đoàn 

 Trao MTC -    O :  Thừa Tác Viên TT 

         O:   Thừa Tác Viên TT 

   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. 

LỜI CỦA VỊ CHA CHUNG : 

Vào hôm thứ Tư 8.11.2017, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khiển trách những ai trong 
thánh lễ mà nói chuyện hay cứ nhìn vào màn hình trên điện thoại cầm tay hoặc là chụp 
hình khi ngài đang dâng lễ. Những điều đó gây ra sự chia trí và không tập trung vào 
“tâm điểm của Bí Tích Thánh Thể.” 

 “Thánh lễ không phải là một màn trình diễn, nhưng là đi vào tưởng niệm cuộc chịu 
khổ nạn và sống lại của Chúa. TC hiện diện với chúng ta ngay giây phút ấy. Nhiều lần 
chúng ta tham dự Thánh Lễ mà lại nhìn vào những thứ khác và nói chuyện với nhau 
trong khi linh mục chủ tế dâng Thánh Lễ trên bàn thờ...là nơi chính Chúa ngự.” 
ĐGH cũng lên án việc dùng điện thoại cầm tay chụp hình khi ngài dâng lễ. Tại một 
thời điểm trong Thánh Lễ, vị chủ tế đọc rằng “Hãy nâng tâm hồn lên” chứ ngài không 
nói là “Chúng ta hãy cầm điện thoại lên để chụp hình.” . . . . . . 

Đóng góp trong Tuần  12.10.2017 

Lần 1  : $ 2,260 

Lần 2  : $ 1,460 

Ủng hộ Thang máy : $ 2.200 

NĂM PHỤNG VỤ ? 

NĂM PHỤNG VỤ. 
Tiếng Hoa là Lễ nghi niên độ. Tiếng La tinh là Annus Liturgicus. Tiếng Anh 
là Liturgical Year. Tiếng Pháp là Annèe Liturgique. Năm Phụng Vụ là chu 
kỳ các mùa Phụng Vụ trong một năm, nhằm cử hành những khía cạnh khác 
nhau của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (x.GLHTCG 1171). 
Năm Phụng Vụ có 52 tuần, khởi đầu với Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng và kết 
thúc với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Được chia thành 05 mùa như sau : 
-MÙA VỌNG gồm bốn Chúa nhật trước lễ Giáng Sinh và kết thúc trước Đêm 
Giáng Sinh. 
-MÙA GIÁNG SINH bắt đầu từ giờ Kinh Chiều I Lễ Giáng Sinh đến hết 
Chúa nhật Lễ Hiển Linh. 
-MÙA CHAY là mùa chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro 
và kết thúc trước Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh. -MÙA PHỤC SINH 
năm mươi ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử 
hành trong niềm hân hoan phấn khởi. 
-MÙA THƯỜNG NIÊN : từ sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và kết thúc 
với Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, kéo dài trong 33 tuần hoặc 34 tuần (tùy năm), 
được chia làm hai giai đoạn : 
*Giai đoạn một : bắt đầu từ sau Lễ Chúa Giêsu chịu PR đến trước Lễ Tro. 
*Giai đoạn hai : từ sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cho đến hết Năm 
Phụng Vụ (TĐCG tr. 240-241). 

MÙA VỌNG. 
Tiếng Hoa là Tương lâm kỳ. Tiếng Latinh là Adventus. Tiếng Anh là Advent. 
Tiếng Pháp là Avent. 
Vọng là ước mong. Mùa Vọng là mùa ước mong, trông chờ Chúa đến, cũng 
là mùa đầu tiên của Năm Phụng Vụ, là thời gian Hội Thánh sống lại niềm 
mong đợi Chúa đến lần thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành mong đợi 
Chúa đến lần thứ hai (x. GLHTCG 524). 
Mùa Vọng gắn liền với Mùa Giáng Sinh, gồm bốn Chúa nhật. Tùy từng năm, 
Mùa Vọng bắt đầu sớm nhất vào ngày 27-11, và trễ nhất vào ngày 03-12. 
Lễ phục truyền thống trong mùa này là màu tím, nhưng vào Chúa nhật thứ ba 
có thể sử dụng màu hồng và được gọi là “Chúa Nhật Hồng”, vì diễn tả niềm 
vui mừng Chúa đến. 
Giáo Hội quy định không được hát Kinh Vinh Danh trong mùa này. 

Cầu Nguyện cho các đôi dự hôn: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy (St Michael 

2/ Minh Dũng – Kim Hân (St Michael) 

Và xin ACE cầu nguyện đặc biệt cho thầy Ben 

Dòng Thánh Thể, sẽ lãnh tác vụ Linh Mục tại 

Francis, ngày 25/11/2017, lúc 9am 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

DON'T BURY YOUR 

TALENTS 

Theme : Using our God-given 

gifts. 

Scripture:    For everyone who has 

will be given more, and he will 

have an abundance. Whoever does 

not have, even what he has will be 

taken from him. Matthew 25:29  

Mặc dầu, thời tiết Melbourne đã vào mùa nóng, tuy nhiên, để tỏ lòng yêu 

mến Chúa và tôn trọng người khác khi vào nhà thờ dâng lễ, xin ACE chúng 

ta vẫn giữ trang phục kính đáo và lịch sự như thời gian qua. Cám ơn ACE 


