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

 28. Tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh? 
Sau khi bẻ bánh thánh, ngay trước lúc rước lễ, linh mục bỏ một mẫu bánh thánh nhỏ 
vào trong chén thánh. 
Sách lễ không giải thích nghi thức này, có lẽ do không thấy sự cần thiết hoặc do không 
chắc chắn về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn giữ lại nghi thức ấy vì muốn 
trung thành với truyền thống. Có hai cách giải thích: 
1.Nghi thức này có thể liên quan đến thời gian đầu của Giáo Hội. Các mẫu bánh thánh 
trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng được phânchia cho các cha xứ tại các nhà thờ nội 
thành Rôma. Những vị này không thể đến dự lễ Đức Giáo Hoàng cử hành do phải 
dâng lễ cho giáo dân. Việc chia bánh thánh này muốn diễn tả sự hợp nhất của linh mục 
đoàn thành Rôma với vị giáo hoàng của mình. 
2. Cũng có thể cho rằng đây là những bánh thánh được giữ lại để cho những người 
bệnh và những người hấp hối rước lễ. Người ta thay thế lại mỗi khi bánh thánh trở nên 
khô cứng, bằng cách nhúng vào rượu thánh cho mềm bớt để chịu lễ cho dễ dàng hơn. 
Ngày nay, mặc dù chưa có giải thích chính thức nào, người ta thường nói đến ý nghĩa 
tượng trưng của bánh thánh và rượu thánh. Giới thiệu mình và máu, như Chúa Giêsu 
đã làm ở bữa Tiệc Ly, theo não trạng của người Do-thái, là gợi lên sự chết, vì sự sống 
(tượng trưng bởi máu) không ở trong xác thịt nữa. Do đó, hòa lẫn MT và MT trong 
chén thánh để diễn tả rằng Chúa Kitô hằng sống, đó là chuyện tự nhiên. Vả lại, khi 
nhìn bánh và rượu trên bàn thờ, chúng ta nghĩ ngay đến bữa ăn, dấu chỉ của sự sống. 
Khi bỏ một mẫu bánh thánh nhỏ vào trong chén thánh, chủ tế đọc nhỏ: “Xin Mình và 
Máu Chúa Giêsu Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con 
được sống muôn đời”.                                                                          (còn tiếp) 

HÔM NAY 24.12.2017 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG -  NĂM B 

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, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.                                      

Hall: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần 
nói. Hall                                                                     Tm : Lc 1, 26 - 38 

MERRY CHIRSTMAS & HAPPY NEW YEAR 

 

T nh Y u, An B nh v  Niềm Vui đ  đến tr n địa cầu trong 

lễ Gi ng sinh để l m cho ACE hạnh ph c v  h n hoan. Cầu 

ch c cho niềm hạnh ph c đ ch thực của Ch a tr n ngập tr n 

gia đ nh v  t m hồn anh chị em trong m a Gi ng Sinh 2017 

v  Năm mới 2018                                                         Lm QN 

Thông tin trong tuần 
1/Khai giảng lớp Giáo lý XTRL lần đầu, ngày 4/2/2018. Mời ACE chuẩn bị cho trẻ 

2/ Tạ ơn Chúa, Cộng đoàn có thêm 10 Tân Tòng qua Thánh Lễ hôm Thứ Sáu vừa qua. 

Chân thành cảm ơn Quí vị trong ban GL Dự tòng đã hy sinh vất vả hướng dẫn.  

3/Trường Việt Ngữ với đội ngũ Ban giám hiệu và Giáo Viên mới, giàu Kinh nghiệm, 

tận tình. Mời quí phụ huynh xem chi tiết thêm tại bảng thông tin để ghi danh cho trẻ. 

4/ Rửa tôi cho trẻ sơ sinh, Thứ Bảy (30/12), lúc 9.30 sáng. 

5/ Cha Quản Nhiệm sẽ dâng tất cả phong bì đóng góp xây dựng lên Chúa Hài Đồng 

trong đêm Giáng Sinh, để tạ ơn, cầu nguyện và xin ơn Bình an cho quí vị ân nhân. 

6/ Thánh lễ kết thúc năm cũ của Hiệp Hội Tương trợ, lúc 10am, ngày T7, 30/12/2017 

7/ Tại TT St VSL, đều chấp nhận các cách thức rước Thánh Thể. Tuy nhiên, để tránh 

hiểu lầm; với ACE chỉ xin phép lành, xin đặt hai tay chéo trước ngực; ACE rước TT 

bằng miệng, xin chắp tay và lưỡi đặt chạm vào răng cửa và ACE rước TT bằng tay, 

thì bàn tay trái đặt trên bàn tay phải. Cám ơn ACE. 

8/ Không có Lễ lúc 5pm Chiều CN, thay vào đó, mời ACE đến hiệp mừng Chúa Giáng 

Sinh lúc 8.30 tối. Có chương trình tặng quà của Chúa Hài Đồng cho các em thiếu nhi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 24/12/2017 

Thứ 7: O/B: Hạ Anh 

            O/B : Hồ Thị Thanh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

    Trao MTC:O/B: Nguyễn Văn Triết     

                      O/B : Nguyễn Văn Tình  

- 11.30:   O/B :  Lê Thủy 

               O/B : Trần Công Hùng 

 Trao MTC -    O/B :  Võ Minh Tân 

         O/B:   Phạm Văn Hóa 

   Đọc Sách- 05.00:  (Vọng Giáng Sinh) 

Trao MTC:  O/B.     (Vọng Giáng Sinh) 

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  17.12.2017 

Lần 1  : $ 1,220 

Lần 2  : $ 955 

Ủng hộ Thang máy : $ 8000 

Chân thành cảm ơn anh chị em ! 

CỘNG ĐOÀN ST. VINH SƠN LIÊM MỘT NĂM QUA? 
Năm 2017 đã qua. Năm 2018 đang tới. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, vì 
Ngài đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu hồng ân, hồng ân đến từng người, đến 
từng gia đình và hồng ân Chúa tuôn đổ cho cộng đoàn. Kể sao cho hết được những 
hồng ân Chúa ban cho mọi người, nay xin cộng đoàn cùng nhìn lại những mốc 
điểm trong năm qua để cùng dâng lên Thiên Chúa lời Cảm tạ tri ân. 
Đầu năm mới 2017 chúng ta có lễ đón mừng năm mới dương lịch, nhưng theo 
truyền thống tết cổ truyền dân tộc Ngày 27/1/17 Thánh Lễ Giao thừa đón năm 
mới và tiễn đưa năm cũ được tổ chức thật long trọng. Những giây pháo hồng nổ 
vang trời báo hiệu một mùa Xuân mới với nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho 
cộng đoàn. Một buổi lễ chúc thọ thật long trọng và cảm động chúc mừng các bậc 
cao niên trong cộng đoàn Ngày Mùng Hai Tết thật ý nghĩa. Đặc biệt Năm 2017 
tiếp nối Năm Thánh Đức Mẹ Fatima tiếp theo sau Năm Thánh Lòng Chúa Thương 
Xót mà Trung tâm được hồng phúc mở Cửa Năm Thánh. 
Hồng ân nối tiếp hồng ân, qua đầu Tháng 3. Cộng đoàn được Đức Mẹ Fatima 
Thánh du đến thăm hai ngày 2/3 và 3/3/ 2017. Và trong suốt Năm Thánh kỷ niêm 
100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mỗi tháng vào các Ngày 13 cộng đoàn đều 
có các buổi dâng hoa mừng kính Đức Mẹ với nhiều hình thức như: dâng hoa theo 
đội hình, dâng hoa theo đoàn thể và dâng hoa cộng đoàn. Ngoài ra, còn những đại 
lễ như: Lòng Chúa Thương Xót 20/4/2017. Bế mạc Năm Thánh 4/11/2017, Bổn 
mạng Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm 13/11 và Đại hội Legio Sống sứ điệp Mẹ 
Fatima 20, 21, 22/ 10/ 2017 không kể các lễ mừng bổn mạng các giáo khu, các ca 
đoàn và Hội Đoàn vv. Cộng đoàn cũng vinh dự được đón tiếp quý Đức Cha 
Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Tấn Tước, Đặng Đức Ngân và Nguyễn Văn Long, 
và rất nhiều Linh mục đến thăm và dâng lễ cùng cộng đoàn trong các dịp đại lễ. 
Quay qua các công việc chỉnh trang cơ sở. Để chuẩn bị cho việc làm mới, nới 
rộng và gắn cầu thang máy. Sau khi lo xong các thủ tục xin phép xây dựng của 
chính quyền và giáo quyền. Một buổi gây quỹ Ngày 14/07/2017, với nhiều hồng 
ân Chúa thương buổi gây quỹ đã được kể là thành công mỹ mãn. 
Tiếp theo sau, cộng đoàn đã chỉnh trang lại hội trường để phòng khi xây dựng, 
chúng ta không thể dâng lễ trên nhà nguyện thì có chỗ để cộng đoàn dâng lễ mà 
không phải đi xa. Nhân dịp này, cộng đoàn đã gắn mới hệ thống âm thanh tại hội 
trường và mở thêm một cửa ra vào bằng kính rất khang trang và rộng rãi. 
Mặc dù rất cố gắng, nhưng mãi đến Ngày 11/9/2017, nhà thầu mới đến thử đất, 
nhưng do cần bổ túc một số hồ sơ cho phù hợp với nhu cầu, mãi đến Ngày 
10/11/2017, nhà thầu mới tiến hành đào móng và Ngày 17/11/17 mới đổ móng 
cho tầng trệt. Với sự đôn đốc của Cha Quản nhiệm, nhà thầu đã cố gắng làm 
nhanh để không bị kẹt vật liệu xây dựng trong dịp nghỉ cuối năm. Do đó, các cột 
cho tầng hai đã được nhanh chóng lắp ráp và đổ bê tông cho tầng hai đã được tiến 
hành trễ mấy ngày, Ngày 5/12/17 mới đổ xong, vì tránh giông bão khắp tiểu bang. 
Ngày 14/12/17 cầu thang bộ đã được gắn xong.                         (Tiếp trang sau) 

CT LỄ GIÁNG SINH 2017 
Tại Trung Tâm St Vinh Sơn Liêm 

24/12 CN : Vọng GS, lúc 8.30pm 

25/12 T2 : Lễ GS, lúc 11.30am&5pm 

Lời Chúa CN cho các em thiếu nhi 

A VISIT FROM AN ANGEL 
Theme : The angel Gabriel tells Mary 

about the birth of Jesus 

Scripture : But the angel said to her, 

"Do not be afraid, Mary, you have found 

favor with God. You will be with child 

and give birth to a son, and you are to 

give him the name Jesus. He will be 

great and will be called the Son of the 

Most High. Luke 1:30-32 

CỘNG ĐOÀN ST. VINH SƠN LIÊM MỘT NĂM QUA? (Tiếp theo) 

Thưa anh chị em, tất cả những thảnh quả, thiêng liêng cũng như vật chất cơ sở 
mà chúng ta đã và sẽ còn thấy nữa trong tương lai là nhờ Cộng Đoàn chúng ta 
hiệp nhất yêu thương và không ngừng yêu mến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể 
vào các Thứ Năm hàng tuần, kết hiệp với Thánh Tâm Chúa các Thứ Sáu Đầu 
Tháng, lần chuỗi liên lỉ với Mẹ Maria và luôn nhớ đến các Linh hồn và đến với 
LCTX các Thứ Sáu, đặc biệt vào 3 giờ chiều các Chúa Nhật. Và chắc chắn, bởi 
vì lòng biết ơn, dựng Đài tỏ lòng tôn Kính Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn Liêm mà 
Chúa thương ban cho chúng ta. 
Xin Anh chị em, tiếp tục cùng cầu nguyện và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban 
cho chúng ta qua một năm 2017, nhờ đó luôn được Chúa yêu thương gìn giữ 
trong suốt năm mới 2018 đang tới. 
 


