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

12. Amen nghĩa là gì? 

Trong thánh lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà linh mục 
chủ tế thay mặt cộng đoàn tuyên đọc. Thí dụ: 

– “Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự 
sống muôn đời. – Amen”. 

– “… đến muôn thuở muôn đời. – Amen”. 

Amen là một chữ do-thái. Các tín hữu thời Cựu Ước thường dùng Amen để kết 
thúc lời cầu nguyện của họ. Chúa Kitô cũng đã sử dụng, không những lúc 
Người cầu nguyện, mà còn cả trong lúc giảng dạy để nhấn mạnh, làm nổi bật 
chân lý Người nói: “Amen – Thật – Ta bảo thật các ngươi…” Chúng ta thường 
gặp ngôn thức này trong Tin Mừng. 

Trước kia, sau các lời nguyện, người ta thưa “Ước gì được như vậy”. Bây giờ 
người ta thích dùng chữ Amen hơn, vì Ước gì được như vậy không thể diễn tả 
hết được sự phong phú của chữ Amen. 

Khi thưa Amen, người ta không chỉ bày tỏ ước muốn được như vậy, mà còn 
xác nhận một điều chắc chắn. Đó là trường hợp khi vị linh mục công bố: “Mình 
Thánh Chúa Kitô” và tín hữu thưa “Amen”. Chữ Amen ở đây có nghĩa “Vâng 
! Tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi dưới hình bánh này”. Đó là một điều 
chắc chắn ! 

Khi bạn thưa Amen sau lời nguyện của linh mục chủ tế, điều đó không chỉ có 
nghĩa là ước muốn những lời cầu nguyện đó được chấp nhận, nhưng còn nói 
lên rằng: lời nguyện đó cũng là lời nguyện của chính bạn, và bạn muốn tháp 
nhập vào đó với hết tâm tình. 

Hơn thế nữa, Amen diễn đạt đức tin của toàn cộng đoàn vào sự trung tín của 
Chúa. Người sẽ nhậm lời những gì cộng đoàn cầu xin với niềm tin tưởng. Bởi 
vì căn gốc của chữ do-thái này có ý nghĩa sự trung thành, trung tín. Như thế, 
khi thưa Amen, chúng ta tung hô sự trung tín của Chúa, như lời thánh Phaolô: 
“Xin Thiên Chúa là Đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi 
đối với anh em, không phải là vừa “Có” lại vừa “Không”. Quả thế, Con Thiên 
Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chúng tôi đã rao giảng nơi anh em, […], nơi 
Người chỉ là “Có” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã 
thành “Có” ở nơi Người. Vì thế nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời “Amen” 
tôn vinh Thiên Chúa” (2 Cor 1, 18-20).                                            (còn tiếp) 

-------------------------------------------------------------- 

Chú ý : Khi trao Mình Thánh Chúa (kể cả lúc đến với các bệnh nhân, quí 
Cao niên …), xin các Thừa Tác Viên đọc : MÌNH THÁNH CHÚA KI TÔ, 
thay vì : Mình Thánh Đức Ki tô.                                                    Cám ơn ACE 

HÔM NAY 24.09.2017 
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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: Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người.                                      

Hall: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con 
Chúa. All 

Tin Mừng :  Mt 20, 1 – 16a 

Thông tin trong tuần 

1/ Cử hành Bí tích Thánh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ Bảy (30/9), lúc 

10am. Xin quí phụ huynh chuẩn bị cho trẻ. 

2/ Chúc Mửng Lễ Bổn Mạng Giáo Khu Teresa, ngày Thứ Bảy, 30/9, 

lúc 6.Pm. Xin Chúa qua lời khẩn cầu của Thánh Teresa Hài Đồng 

Giêsu ban cho mỗi ACE, trong các gia đình Giáo Khu được mọi sự 

an lành. Mời toàn thể ACE đến hiệp thông mừng lễ chia vui với GK. 

3/Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ học từ ngày 24/09/17, và sẽ trở 

lại ngày 15/10/17. Giờ học, từ 1 đến 3.30pm các CN 

4/ Mời các bạn trẻ đăng ký học lớp Giáo Lý Hôn Phối. Xin điền đầy 

đủ họ tên, số điện thoại (theo form, dán ở bảng thông tin). 

5/ Cộng Đoàn cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong kỳ nghỉ. Tuy 

nhiên, nếu có thể, xin quí phụ huynh vẫn duy trì tinh thần yêu mến 

Chúa bằng cách giữ ngày lễ Chúa Nhật cho các em. (8.45am) 

6/CĐ mừng lễ Mân Côi và dâng hoa kính Mẹ, T5,(5/10), lúc 6.30pm 

7/ Mừng lễ Thánh Magarita M. Bổn Mạng, đồng thời mừng 15 năm 

thành lập Ngành Nữ TĐ Thánh Tâm. Mời quí bà, quí chị gia nhập. 

8/ Xin chân thành cám ơn quí vị ân nhân đang tiếp tục cầu và hỗ trợ 

cho Công trình xây dựng của Trung Tâm. Chúa chúc lành cho ACE. 

9/ Cộng Đoàn dự tính kết thúc năm Thánh Đức Mẹ Fatima, ngày Thứ 

Sáu, 27/10 (mời Đức Cha Jos. Tước). Chương trình sẽ được tổ chức 

Rước Thánh Tượng Mẹ quanh park và dâng hoa cách long trọng. 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 24/09/2017 

Thứ 7: O/B: Vũ Bích trâm 

            O/B : Hạ Anh 

Trao MTC: O : Mai Thanh Hải 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  B : Liên On 

                          O : Lê Văn Vân  

- 11.30:   C : Lê Thủy 

               C : Khổng Bạch Yến  

 Trao MTC -    O : Phạm Văn Hóa 

         B:  Quách Thị Sáng 

   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. 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM & NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ THÁNH TÂM 

Kính thưa ACE, Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ là Hội cầu nguyện, sống và hành 
động theo gương Thánh Tâm Chúa. Liên kết lại với nhau, chúng ta trở thành những 
thành viên trong gia đình Thánh Tâm Tình yêu của Chúa Giêsu; được hưởng những ân 
huệ thiêng liêng tuôn trào từ nguồn mạch bình an và chữa lành. 
Những thử thách của thời đại, mối nguy hại gây đổ vỡ cho gia đình của chúng ta đang 
rình rập mỗi ngày, Tôi tha thiết mời gọi ACE, gia nhập gia đình Thánh Tâm, để có cơ 
hội đến gần hơn với Bí tích yêu thương, nơi nương tựa vững chắc cho mọi gia đình. 
Hơn bao giờ hết, lời mời gọi : “Hỡi những ai, khó nhọc, gánh nặng, hãy đến cùng Tôi, 
Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” đang trở nên khẩn thiết! 
Trong thời gian này, tôi đang tái soạn thảo cuốn Thủ Bản sao cho phù hợp với thời đại 
và hoàn cảnh của gia đình Thánh Tâm chúng ta. Hy vọng, mỗi ACE sớm có một cuối 
sách hướng dẫn đường tâm linh, như Kim chỉ nam cho con đường đến với Trái Tim 
Chúa,                                                                                                            LM QN 

Đóng góp trong Tuần  17.09.2017 

Lần 1  : $ 1,450 

Lần 2  : $ 1,370 

Ủng hộ Thang máy: $ 1,000 

VINCENTÊ TƯƠNG (1814 – 1862) 

Vincentê Tương, Sinh năm 1814 tại Phú Yên, Giáo dân, bị xử ngày 16/6/1862 tại 
Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức, Ngày 29.04.1951, Đức Piô XII đã long trọng suy tôn 
năm vị tử đạo lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn 
các ngài lên hàng Hiển thánh. 

Sau chiếu chỉ Phân Sát, ngày 14.09.1861 Vicente Tương, cùng năm vị khác nữa bị 
bắt. Bảy tháng rưỡi bị giam cầm, cổ mang gông, chân tay bị xiềng xích, bị đánh đòn 
nhiều lần giã man, nhưng năm vị anh hùng vẫn kiên trung với đạo Chúa. Cũng theo 
chiếu chỉ Phân sáp này, quân lính dùng dùi sắt nung đỏ khắc chữ trên mặt các chứng 
nhân của Chúa, một bên má là chữ "Tả Đạo", bên kia là tên làng xã. Nói sao cho xiết 
nỗi tủi nhục đau đớn của các ông. Đau vì nhức nhối khủng khiếp và vết phỏng trên 
mặt lâu ngày mới khỏi, nhục vì phải trình bày cho mọi người thày dấu hiệu chế diễu 
khinh mạn niềm tin đạo giáo. Nhưng tất cả các ông nhẫn lại chịu đựng, miễn tấm 
lòng vẫn trung thàng với đức tin chân chính. 
Để kín múc ơn trợ lực của Thiên Chúa, hàng ngày các ông quây quần bên nhau cầu 
nguyện, đọc kinh Mân Côi, cùng nhau dâng lên Chúa lời tuyên xưng tuyệt đối của 
mình vào bàn tay quan phòng, và phó dâng đời mình cho thánh ý ngài. Có thể nói, 
chính nhờ những lời nguyện sốt sắng phát xuất từ đáy con tim đó, các ông đã tìm 
được nghị lực và can đảm lướt thắng mọi gian nan thử thách. Ngoài ra, các ông còn 
gíup nhau sám hối những lỗi lầm, và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần 
ba ngày để đón chờ hồng phúc tử đạo. 
Ngày 18.05.1862, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh chém 21 người, ngày 22 chém 
43 người, ngày 26 chém 67 người … Ngày 30.05 ông tuyên trói 112 người buông 
thả sông, rồi hôm sau đến lượt 112 người khác… "Việc làm của Tổng đốc được các 
quan phủ huyện noi theo. Người công giáo phải chết hàng trăm, kẻ bị chém, người 
chịu thiêu sinh trong ngục. Riêng với VinhSơn Tương,và các bạn, quan vẫn còn nhân 
nhượng. Ngày 15.06.1862, một lần nữa, quan yêu cầu các ông chà đạp Thánh Giá, 
các ông lại từ chối. Quan liền sai lính trói cả năm ông đem ra phơi nắng suốt cả ngày 
không cho ăn uống. 
Sáng hôm sau, quan đổi chiến thuật, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ các ông chối đạo. Mặc 
dù đói khát và mệt lả, ông Đaminh Mạo đại diện cho anh em khẳng khái trả lời : "Sao 
quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy ? Chắc quan tưởng chúng tôi là con nít khiếp sợ 
đau đớn, nên quan khuyên dụ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa ư ? Nếu chà đạp Thánh 
Giá để khỏi bị bắt và bị đánh đập thì chúng tôi đã làm ngay ở làng quê chúng tôi rồi, 
dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ quan cứ làm theo ý quan, chúng 
tôi không bao giờ bỏ đạo đâu". 
Tức giận trước những lời trên, quan truyền lệnh xử tử ngay tức khắc năm vị tôi tớ 
kiên trung của Chúa. Quân lính điệu các ông ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam 
Định. Các chứng nhân đức tin vui mừng phó thác linh hồn trong tay Chúa. Quả thật 
các ông đã tỏ ra can đảm phi thường. Các Ngài yêu cầu lý hình, thay vì chém đầu 
một nhát thì xin họ chém ba nhát để các ông tỏ lòng kính Chúa Ba Ngôi. 

Lạy Thánh Vincente Tương, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

CĐ St. VSL cám ơn và cầu nguyện: 

Cho gia đình Ac Phiến Ngọt và các gia đình  

dâng cúng bông, nến và các vật dụng trong 

nguyện đường. Xin Chúa trả công bội hậu 

cho quí vị và gia đình. 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

THAT'S NOT FAIR! 
Theme : God's forgiveness and our 

forgiving others. 

Scripture :  " Take your pay and go. I want 

to give the man who was hired last the same 

as I gave you. Don't I have the right to do 

what I want with my own money? Or are you 

envious because I am generous?' 


