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

5. Tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhau, đọc hoài những lời bất 
biến? 
Bởi vì Chúa Giêsu đã phán dạy: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến 
Thầy” (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-25). Do đó, chúng ta thực hiện những gì mà 
Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải làm để tưởng nhớ đến Người. Từ gần 
2000 năm qua, chỉ có một vài thay đổi nhỏ trong thể thức diễn tả mà thôi. Và 
cũng gần 2000 năm qua, người Kitô hữu không ngừng tuyên đọc: “Trước 
ngày chịu nạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh… cầm lấy chén rượu…” và họ cùng 
làm một cách thức như thế. 
Trong thánh lễ, chúng ta không cử hành bữa Tiệc Ly, nhưng là cử hành sự 
chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Để thực hiện điều đó, chúng ta dựa trên 
cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa Tiệc Ly. Có tất cả bốn cử chỉ: “Chúa 
Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ”. Toàn phần phụng 
vụ Thánh Thể tóm gọn trong đó: 
° Chúa Giêsu cầm lấy bánh (và rượu): đây là phần Dâng lễ. 
° tạ ơn: kinh Tạ Ơn. 
° bẻ ra: nghi thức bẻ bánh. 
° và trao cho cho các môn đệ: rước lễ. 
Sự “tưởng nhớ” của thánh lễ không chỉ là một kỷ niệm, nhưng là tác động bí 
tích, qua đó, điều Chúa Kitô đã thực hiện một lần duy nhất trong quá khứ 
được ban cho chúng ta thực sự trong hiện tại của đức tin Kitô giáo. 
Về vấn đề tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, chúng ta có thể đặt câu hỏi: tại 
sao không cử hành thánh lễ ngày thứ năm, vì Chúa Kitô đã lập bí tích Thánh 
Thể ngày thứ năm Tuần Thánh ? 
Chúa nhật là ngày ưu tiên để cử hành thánh lễ, vì đó là ngày Chúa Phục Sinh. 
Và thánh lễ chỉ có thể cử hành khi Chúa Kitô đã sống lại. Thánh Phaolô có 
nói: “Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng dạy của chúng tôi là hư vô 
và đức tin của anh em là mơ hồ” (1 Cor 15, 14). Nói cách khác, nếu Chúa 
Kitô không sống lại, thì không có đức tin, không có Giáo Hội và cũng không 
có các bí tích. 
Như thế, cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật có một ý nghĩa thần học rất quan 
trọng. Thánh lễ không phải là sự lặp lại của bữa Tiệc Ly. Cử hành thánh lễ 
ngày Chúa nhật xác định rằng đó là sự tưởng niệm sự chết và sự sống lại của 
Chúa Kitô. Chính trong buổi tối Phục sinh mà hai môn đệ, trong nhà trọ tại 
làng Emmau, đã nhận ra Chúa Sống Lại khi Người bẻ bánh (Lc 24, 13-35). 
Sau cùng, Chúa nhật là ngày toàn Dân Chúa dâng lời tạ ơn, tán tụng lên Thiên 
Chúa, cảm tạ Người đã chiến thắng sự chết. 

    (còn tiếp) 

HÔM NAY 23.07.2017 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Đáp Ca: Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.                                      

Halleluia:Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha 
đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, cho những người bé mọn. All 

Thông tin trong tuần 

 

1/ Để bổ sung bản vẽ sao cho hài hòa và hữu dụng, Ban xây dựng 

quyết định dời ngày khởi công vào trung tuần Tháng 8. 

2/ Cộng đoàn sẽ dâng Thánh lễ trọng thể kính Thánh Thánh Tâm 

Chúa vào Thứ 6 Đầu Tháng (4/8), để tạ ơn Chúa tiệc gây quĩ vừa qua 

và phó thác cho Chúa công việc XD sắp tới. Hết thảy ACE được mời 

đến với Thánh lễ và chung chia bữa cơm tạ ơn do CĐ thết đãi. Để 

niềm vui được trọn vẹn hơn, sẽ có chương trình xổ số với 113 giải 

thưởng quí giá. Mời ACE mua vé để lãnh thưởng. Xin xem trang sau. 

3/ Lần thu tiền lần thứ hai hôm nay dành riêng cho Toà Giám Mục. 

xin ACE quảng đại giúp, có thể gởi vào thùng tiền Đức Mẹ. 

4/ Tạ ơn Chúa, cám ơn Công Ty Western Doors and Windows đã 

dâng tặng bộ cửa hall,  trên $8000. 

5/ Khoản tiền Tòa Giám Mục cho Cộng Đoàn mượn để Xây Dựng là 

$387,500 

6/ Với $ 3000 của một ân nhân dâng tặng, Cộng Đoàn sẽ hoàn tất 

sớm việc ráp đặt âm thanh và tu sửa hall để dâng lễ trong thời gian 

xây dựng. Cám ơn ACE hết thảy. 

7/ Vì quí vị trong Ban Thánh Tâm Ca phải hy sinh lo việc ẩm thực 

trong hội trường, nên nhờ Ca đoàn Babylon hát lễ ngày Thứ 6 Đầu 

tháng, 4/8. Xin ACE thông cảm cho sự sắp xếp này. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 23/07/2017 

Thứ 7: C: Trần Thị Oanh 

            C : Thiên An 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Liên On 

                          O : Lê Văn Vân 

- 11.30:   O : Bùi Hữu Hội 

               C : Nguyễn Thị Tuyến 

 Trao MTC -    B : Tống Thị Quế 

         O: Vũ Văn Thịnh 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  C: 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. 

Đóng góp trong Tuần  16.07.2017 

 

Lần 1  : $ 1,296 

Lần 2  : $ 1,750 

Thang máy : $ 3000, cập nhật  21/7/17 

THƯ CHA QUẢN NHIỆM 
 

Anh chị em thân mến! 
Nhận ơn không thể không tạ ơn. Nơi Thánh đường Thánh Vinh Sơn Liêm tại 
Flemington, mỗi người chúng ta nói riêng, Cộng đoàn nói chung đã nhận lãnh 
được bao ơn lành từ Thiên Chúa, qua lời khẩn nguyện của Thánh Bổn Mạng 
Vinh Sơn Liêm Tử vì đạo. Ngay buổi Ban đầu đặt chân lên đất Úc, chúng ta 
được qui tụ với nhau nơi đây, để lãnh nhận ơn Chúa chở che, chỉ đường dẫn 
lối cho đến ngày hôm nay. Biết bao cặp vợ chồng đã lãnh nhận Bí tích Hôn 
phối nơi đây được Chúa chúc phúc thành một gia đình, để rồi bao thế hệ con 
cái được ơn làm con Chúa qua Bí tích rửa tội khi mới sinh cũng tại nơi đây. 
Gần đây nhất, bao nhiêu tâm hồn trong chúng ta nhận được đầy ơn an ủi và 
chữa lành từ Lòng Thương Xót của Chúa và Mẹ Maria trong Năm Thánh Me 
Fatima, đặc biệt Năm Thánh Thương Xót chưa hề mờ phai trong chúng ta. 
Mỗi ngày, bao ân huệ của Chúa vẫn không ngừng tuôn chảy, mỗi khi cộng 
đoàn dân Chúa họp nhau cử hành Thánh lễ, chầu Thánh Thể và lần chuỗi Mân 
côi với với nhau và với Mẹ Maria. 

Thưa ACE, qua bữa tiệc gây quĩ xây dựng hôm Thứ Sáu (14/7) vừa qua, tôi 
lại càng xác tín hơn nữa tình thương của Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy trên 
chúng ta. 

Vì thế, tôi tha thiết mời ACE em một lần nữa đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu 
trong ngày Thứ Sáu đầu Tháng- tháng 8 để tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối 
với Chúa và tỏ niềm vui chung với nhau. Tạ ơn Chúa, chúng ta có ACE thiện 
nguyện chuẩn bị một “bữa ăn tạ ơn” sau Thánh Lễ tại Hall. 

Sau ngày Cộng Đoàn có bữa tiệc gây quĩ, đã có hai công ty C2K Network Nu’ 
meal Milk Powder và Lancôme tặng cho chúng ta tổng cộng 113 món quà 
gồm Mỹ Phẩm quí giá và Sữa dinh dưỡng do Úc sản xuất. Thiết nghĩ đây là 
một món quà  Chúa cho để niềm vui trong Bữa Cơm Tạ Ơn được tăng thêm. 
Cùng với một vài cộng tác viên, tôi mạo muội trao đến anh chị em trước những 
tâm vé số, để mong niềm vui sau Thánh lễ tạ ơn được tràn đầy hơn. Tôi hy 
vọng, sau bữa tối, nhiều người trong ACE lại có được món quà mang về cho 
người thân ở nhà. Đây chỉ là một chương trình góp vui giúp cho bữa cơm 
thêm ngon và làm cho cuộc gặp gỡ vui nhộn hơn. Điều tôi mong mỏi hơn cả, 
là anh chị em thật đông, đến với Thánh Tâm Chúa với tấm lòng cảm tạ tri ân. 
Xin Chúa chúc lành cho hết thảy chúng ta và những gì Chúa đã khởi sự,giữa 
Cộng Đoàn, xin Ngài mau hoàn tất. 

Một lần nữa, tôi xin chân thành tri ân, hết thảy những đóng góp dầu lớn, dầu 
nhỏ của Anh chị em. 

Lm QN 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

1/ Shop Bông Ngọc Lan, Tl: 0403380980 

2/ Các gia đình dâng cúng tiền bông, nến 

và các vật dụng trong nguyện đường. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

WEEDS IN THE GARDEN 

Theme : The parable of the weeds. 

Scripture :  "As the weeds are pulled up 

and burned in the fire, so it will be at the 

end of the age. The Son of Man will send 

out his angels, and they will weed out of 

his kingdom everything that causes sin 

and all who do evil." Matthew 13:40-41 


