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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.   (tiếp) 
 
17. Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng? 
Khi linh mục loan báo sẽ đọc bài Tin Mừng nào đó (Tin Mừng Chúa Giêsu 
Kitô theo thánh Mát-thêu, thánh Mác-cô, thánh Lu-ca hay thánh Gio-an), chúng 
ta tuần tự làm một dấu thánh giá trên trán, một trên môi miệng và một trên 
ngực. Tập tục này có từ thế kỷ thứ XI và mang nhiều ý nghĩa phong phú. 
Làm ba dấu thánh giá như thế để xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng ta. 
Qua dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực, chúng ta cầu xin cho lời Tin 
Mừng, mà chúng ta sắp nghe, thấm nhập trọn vẹn trong con người, bám rễ sâu 
trong trí khôn và trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta cũng xin cho trí tuệ của 
mình được soi sáng để thông hiểu Lời Chúa và cho tâm hồn được sưởi ấm để 
đón nhận Tin Mừng. 
Khi làm ba dấu thánh giá, chúng ta có thể đọc thầm lời nguyện như sau: “Xin 
Lời Chúa mở rộng lòng trí con, cho miệng lưỡi con biết công bố Lời Ngài, cho 
con biết giữ Lời Ngài trong tâm hồn con và thực thi Lời Ngài”. 
 
18. 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 giảng. 
Kinh Tin Kính tóm tắt tất cả các điều căn bản của đức tin Kitô giáo. Đọc kinh 
Tin Kính là dấu chỉ nhìn nhận đức tin của mọi Kitô hữu.               (Còn tiếp) 

HÔM NAY 22.10.2017 

CHÚA NHẬT XXIX TN -  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: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.                                      

Hall: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, 
là làm sáng tỏ lời ban sự sống. 

Thông tin trong tuần 

1/ Chúc Mừng Đức Cha Giuse và Cha Phụ tá đã đến Melbourne. Xin 

Chúa và  Mẹ Fatima gìn giữ hai Cha luôn an bình, mạnh khỏe. 

2/ Rửa tội cho trẻ, ngày 28/10, lúc 10am. Xin gởi thông tin em bé 

đến TT trước một tuần. Ai chưa có áo và nến xin gặp Cha QN. 

3/ Khai giảng lớp Giáo lý hôn nhân, ngày 28/10/17, lúc 9.30am. 

4/ Để tất cả ACE có thể đến với Đức Mẹ Fatima trong ngày 

lễ bế mạc, vì thế, vào CN 29/10 sẽ không có lễ 11.30pm tại 

St Vinh Sơn Liêm và 3.00pm tại Braybrook. (X trang sau). 

5/ Công đoàn hướng về và cầu nguyện cho đại hội Legio toàn quốc 

tại Melbourne từ ngày 19 đến 22/10 được mọi thành quả tốt lành. 

6/ Tiệc quyên góp cho đại hội Thánh Mẫu Lavang taị Anabella, ngày 

Thứ Sáu 27/10/17, lúc 6.30pm. Xin ACE đã mua vé nhớ tham dự 

7/ Cùng với những gì thu được từ lần quyên thứ hai tuần qua, Cộng 

đoàn trích quĩ thêm để đóng góp cho Catholic Mission $1,500. 

8/ Nếu được đồng thuận của ACE trong Tháng 11, chúng ta sẽ dâng 

lễ các chiều Thứ Hai hàng tuần cho các linh hồn, tại vườn Phục Sinh. 

9/ Mười em thiếu nhi của chúng ta sẽ được lãnh nhận Bí Tích Thêm 

sức, ngày 29/10, lúc 10.15am, tại Saint Michael. Xin anh chị em hiệp 

thông dâng lễ cầu nguyện cho các em của chúng ta. 

10/ Tạ ơn Chúa, cám ơn ACE đã tham dự cuộc họp HĐMV vùa qua. 

Xin Chúa, qua Đức Mẹ và Thánh Bổn Mạng, chúc lành cho ACE. 

11/ Hôm nay, CN 22/10, tạm nghỉ, không có giờ LCTX, lúc 3pm. 
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LỄ THÁNH VINH SƠN LIÊM 
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM  

FLEMINGTON ÚC CHÂU 
11/11/2017 

Kính thưa anh chị em,  
Theo tinh thần của cuộc họp HĐMV, tối 17/10/2017 vừa qua, Thánh lễ Thánh 
Bổn Mạng của Cộng Đoàn, năm nay 2017, sẽ được tổ chức vào chiều ngày Thứ 
Bảy (11/11/2017) tại Trung Tâm. St Vincent Liem. 

Tuy nhiên, vì hai lý do : xây dựng TT và sự cận kề với lễ Bế Mạc Năm Thánh 
Đức Mẹ Fatima (29/10), cho nên chúng ta sẽ long trọng dâng lễ bình thường, 
nhưng không có Lễ Hội, như những năm  trước. 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tử 
Đạo, Vinh Sơn Liêm Bổn Mạnh của chúng ta.                                       Lm QN 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 15/10/2017 

Thứ 7: O/B: Hạ Anh 

            O/B : Hồ Thị Thanh 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Nguyễn Văn Tình 

                          O : Lê Văn Vân  

- 11.30:   A : Trần Công Hùng 

               C : Lê Thủy  

 Trao MTC -    O : Võ Minh Tân 

         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 BẾ MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ FATIMA 

Chúa Nhật 29/10/2017 

1/ 2.30pm : Gặp gỡ, sinh hoạt, làm phép và trao tặng Tràng hạt mới của Mẹ Fatima. 
2/ 3.00pm : Chầu Thánh Thể và lần chuỗi thương xót 
3/ 3.40pm : Nghe giảng Lòng Chúa TX :  Do ĐC Jos Nguyễn Tấn Tước, thuyết giảng 
5/ 4.10pm : Nghỉ, (ca phê, trà, ăn nhẹ)  
6/ 4.30pm : Kiệu Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi 
7/ 5.00pm : Thánh lễ đại trào, do Đức Cha và Quí Cha đồng tế 
8/ 6.00pm : Dâng hoa, đội, tiếp đến dâng hoa Cộng Đoàn, và Bữa tiệc chia tay ? 

Để hưởng trọn vẹn ơn lành của Chúa, trong Năm Thánh kỷ niệm 100 năm, sứ điệp 

Fatima.                                                            Kính mời anh chị em đến hiệp thông. 

 

Đóng góp trong Tuần   

15.10.2017 

Lần 1  : $ 1,400 

Lần 2  : $ 600 

Ủng hộ Catholic Mission : $1,500 

TÌM HIỂU TÊN THÁNH CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
 
Lý Do Đặt Tên Thánh 

Tại sao Giáo Hội Công Giáo đã quyết định lấy tên các thánh để đặt tên cho tín 
hữu? Giáo Hội đưa ra quyết định trên vì 2 lý do: 

Thứ nhất, giáo hội tiếp tục duy trì truyền thống của giáo dân thời sơ khai. Những 
giáo dân đầu tiên là dân nô lệ, không phải công dân La Mã và theo tục lệ, khi 
người nô lệ được giải phóng, trở thành công dân La Mã, thì họ lấy tên riêng của 
chủ nhân thuộc giai cấp quý tộc làm tên mình. Tuy nhiên, với tín đồ Kitô Giáo 
thời đó, họ không thiết tha với các tên của các ông chủ cũ vì họ là nạn nhân của 
giai cấp quý tộc trong các cuộc cấm đạo. Ðồng thời khi một quý tộc trả tự do 
cho hàng trăm người nô lệ thì hàng trăm người đó có cùng tên với chủ cũ. Kết 
quả là tập tục này không đáp ứng được nhu cầu phân biệt vì thời gian đó, người 
Âu Châu chưa biết đến tên họ. Tên họ của người Âu Châu mới xuất hiện vào 
thế kỷ thứ 10. Do nguyên nhân này nên các người nô lệ được giải phóngđã lấy 
tên những người mà giáo hội Kitô Giáo nhận là thánh để đặt tên cho mình. Ví 
dụ: Thimotheus, Stephanos, Laurentius là các vị thánh đầu tiên. Đang khi Kitô 
Giáo phát triển, lan tràn cả Âu Châu thì đế quốc La Mã bước vào giai đoạn suy 
tàn. Hệ thống tên của La Mã mai một đi, tên thánh trở nên phổ thông hơn. 

Thứ hai, Giáo Hội Công Giáo muốn tôn trọng phẩm giá con người. Khi xưa số 
tên người Âu Châu còn ít, hệ thống tên họ chưa xuất hiện, thì để phân biệt, người 
Âu thường dùng tên mà người Anh Mỹ gọi là Nickname, người La Mã gọi là 
Agnomen, còn Việt Nam gọi là tên lóng, tên tục. Khi xưa tên lóng thường được 
đặt cho những người thuộc giai cấp nô lệ tại La Mã. Ví dụ các tên như Crassus 
nghĩa là người béo, Varus: người què, Baldie hay Calvin: người trọc đầu, Cecil: 
người mù, Claude hay Gladys: người què. Vì tên có nội dung hạ thấp phẩm giá 
con người nên giáo hội đã ban hành luật buộc các linh mục khi làm phép rửa tội, 
gặp các trường hợp tên có ý nghĩa tiêu cực, phải lấy một tên thánh đặt thêm vào. 
Giáo dân Việt Nam cũng như giáo dân ở nhiều nơi trên thế giới vẫn nhận tên 
thánh vì còn giữ tinh thần bộ giáo luật cũ. Ngày nay, người công giáo Tây 
Phương không còn giữ tập tục lấy tên thánh để đặt tên riêng mà lấy bất cứ từ 
ngữ nào, có nghĩa hay vô nghiã, để đặt tên riêng.                               (còn tiếp) 

Cầu Nguyện cho đôi dự hôn sẽ cử 

hành Hôn Nhân tại St Micahel: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 
THE PHARISEES PLOT AGAINST 

JESUS 

Theme : The Pharisees plot to trap Jesus 

and have him arrested. 

Scripture :  "Tell us, therefore, what do 

You think? Is it lawful to pay taxes to 

Caesar, or not?” Matthew 22:17 

CHƯƠNG TRÌNH KIỆU ĐỨC MẸ FATIMA 

Để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, noi gương ba trẻ Fatima hân hoan theo theo chân Mẹ 

trên đường Mân Côi, xin Anh chị em nếu ở trong các hội đoàn, chúng ta đồng phục 

theo Hội Đoàn của mình. 

Xin các đại diện hội đoàn, chúng ta mang theo cờ hiệu của đơn vị mình khi đi kiệu. 

Cám ơn ACE. 


