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Sống đạo hôm nay:   HỌC HỎI VỀ THÁNH LỄ QUA CÁC CÂU HỎI.    
24. Kinh Tạ Ơn là gì? 
6. Kinh tưởng niệm: sau lời truyền phép, Giáo Hội tưởng niệm toàn bộ công trình 
cứu chuộc của Chúa Kitô, nhất là việc tưởng niệm cuộc khổ hình, phục sinh, lên 
trời của Người, và loan báo ngày Người sẽ trở lại. Kinh tưởng niệm được bắt đầu 
bằng lời tung hô của cộng đoàn: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã…” 
7. Kinh khẩn cầu (2): xin Chúa Cha, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, để sau 
khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, các tín hữu được lãnh nhận ơn cứu độ và 
được hiệp nhất trong Hội Thánh, là thân thể sống động của Chúa Kitô. 
8. Lời chuyển cầu: sau kinh khẩn cầu là một loạt các lời cầu xin, cho Giáo Hội, 
cho mọi người trong cộng đoàn, cho kẻ sống cũng như đã qua đời, v.v… trong 
niềm hiệp thông với các thánh. 
9. Vinh tụng ca: cuối kinh Tạ Ơn, một lần nữa linh mục dâng lời tôn vinh Chúa 
Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. 
10. Amen ! Toàn thể cộng đoàn kết thúc kinh Tạ Ơn bằng cách xướng hoặc hát 
Amen ! có nghĩa là cộng đoàn tán đồng với tất cả những điều vừa được đọc trong 
kinh Tạ Ơn. 
Như thế, thánh lễ, nhất là trong kinh Tạ Ơn, trở thành tổng hợp và khuôn mẫu cho 
mọi lời nguyện Kitô giáo, dưới mọi khía cạnh, cho mọi nhu cầu, bắt đầu bằng lời 
tụng ca và lời tạ ơn lên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Thực sự, 
chẳng phải chúng ta xứng đáng lãnh nhận những hồng ân đó, nhưng vì Thiên Chúa 
đã thương yêu chúng ta trước tiên.               (còn tiếp) 

HÔM NAY 26.11.2017 

CHÚA NHẬT CHÚA KI TÔ VUA VŨ TRỤ -  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: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.                                      

Hall: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại 
đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta.  Hall  

Thông tin trong tuần 

1/ Thứ 6 Đầu Tháng (01/12), kính Thánh Tâm Chúa, cầu xin ơn 

trở lại, ơn chữa lành bệnh nhân, ơn bình an cho Cộng Đoàn, gia 

đình . . .. Tạ ơn và cầu nguyện cho các ân nhân, bắt đầu với giờ 

LCTX, lúc 3.00pm. Đây cũng là Thánh lễ truyền thống Kính Chúa 

Ki tô Vua Vũ Trụ. Đoàn và Ngành LMTT kính mời các đoàn viên, 

gia đình và toàn thể ACE hiệp dâng lễ và dự tiệc sau thánh lễ. 

2/ Chúa Nhật Chúa Ki tô Vua (hôm nay 26/11), giờ chầu LCTX 

lúc 3.00pm trở lại bình thường. Mời ACE 

3/ Chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia, Chúa Nhật 26/11 

(hôm nay), lúc 5pm. Mời ACE dâng lễ tạ ơn với Ca đoàn 

4/ Cổng chính của Trung Tâm sẽ được khởi công, vậy nên xin 

ACE thông cảm, khi có phần khó khăn lúc ra vào cổng. 

5/ Lễ Bổn Mạng GKhu Phanxico, tại GX St Martin – Avondale 

Heights, lúc 3.30pm, ngày Thứ Bảy 02/12. Mời ACE hiệp dâng. 

6/ Trường Việt Ngữ thông báo nhận ghi danh niên khóa mới, và 

để chuẩn bị tốt cho khóa học, Ban Giám Hiệu tha thiết mời quí 

phụ huynh đến họp lúc 1.15pm, ngày 26/11. 

7/ Xin ACE gợi ý cho Ban Xây Dựng biết, màu của nền gạch, sẽ 

được lót cả sàn trên lẫn dưới, khu vực đang xây sửa. Cám ơn ACE 

8/ Thánh lễ cầu cho các Linh hồn tại VPS, Thứ hai cuối cùng của 

tháng 11, (27/11) lúc 6.30pm. Mời ACE. 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

9/ Cha QN 

sẽ vắng mặt 

một tuần, và 

sẽ không có 

thánh lễ 2 

ngày, 05 thứ 

3 và 06/12 

T4.  

Các ngày 

khác bình 

thường. Xin 

BMV chia 

nhau coi sóc 

công trình. 

LỊCH LỄ THÁNG 12-2017 

01/12 Thứ Sáu Đầu Tháng : Kính Thánh Tâm Chúa, Giờ LCTX lúc 3pm 

03/12 Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng :  

07/12 Thứ Năm Đầu Tháng : Kính Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi 

08/12 Thứ Sáu  : Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm 

24/12 Chúa Nhật  : Lễ Vọng Giáng Sinh, lúc 8.30pm 

25/12 Thứ Hai  : Thánh lễ rạng đông – Giáng Sinh, lúc 8,45am 

    : Thánh lễ Chiều Giáng Sinh, lúc 5.00pm 

26/12 Thứ Ba  : Lễ Thánh Tephano, Tử Đạo  

27/12 Thứ tư   : Thánh Gioan Tông Đồ 

28/12 Thứ Năm  : Các Thánh Anh Hài Tử Đạo 

Chúc mừng tân Ban Điều Hành – Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, khóa 

2017 – 2019   :  
Đoàn Trưởng:  Ngô Hồng Vũ 

Phó Nội Vụ:  Hoàng Cao Thái 
Phó Ngoại Vu:  Ngô Quốc Toản 

Thư Ký:  Nguyễn Hạ Anh 
Thủ Quỹ:   Nguyễn Trâm Anh 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 26/11/2017 

Thứ 7: O/B: Nguyễn Thị Hạnh 

            O/B : Hạ Anh 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Nguyễn Văn Tình 

                         O /B : Nguyễn Thị Quế  

- 11.30:   O :  Trần Công Hùng 

               C : Khổng Bạch Yến 

 Trao MTC -    O :  Vũ Văn Thịnh 

         B:   Quách Thị Sáng 

   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. 

Ý NGHĨA CỦA MÙA VỌNG 
Mùa vọng được cử hành trên ba phương diện: 
– Trong quá khứ: là tưởng niệm và kính nhớ Đức Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể 
sinh ra tại Bê-lem, bởi Đức Trinh Nữ Maria. 
– Trong hiện tại: Chúa Kitô đang đến và lớn lên bằng ân sủng trong Hội thánh cũng 
như trong tâm hồn người Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi và cầu 
xin Chúa đến với ta trong đời sống thường nhật, cũng như chờ mong Ngài đến vào 
ngày quang lâm. 
– Trong tương lai: Trông đợi Chúa sẽ ngự đến vinh quang vào thời sau hết14. Lúc này 
Thiên Chúa sẽ tập họp tất cả con cái được tuyển chọn để đưa vào “Trời Mới Đất Mới” 
là Vương Quốc Vĩnh Cửu của Người. 
* Ngoài ra, Giáo hội còn kêu mời các Kitô hữu sống ý nghĩa Mùa vọng bằng những 
việc: – Trông đợi và tích cực chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa Giáng lâm như người 
Do Thái xưa đã khao khát và trông đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa – Củng cố đời 
sống đức tin, đức cậy của ta đối với cuộc chiến thắng và trở lại vinh hiển của Chúa 
Kitô – Hân hoan mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng của Chúa Kitô; qua những ân 
sủng đó, Chúa Kitô tiếp tục chiếu toả sự hiện diện và sự sống của Người. 

Đóng góp trong Tuần  19.10.2017 

Lần 1  : $ 1,100 

Lần 2  : $ 1,410 

Ủng hộ Thang máy : $ 

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN 
Thánh Gioan Cantio sinh tại Ba lan năm 1390. Khi còn là một cậu bé, ngài tỏ ra thông 
minh và tử tế. Khi làm linh mục, ngài dạy Kinh Thánh tại đại học Cracow và cũng 
làm cha sở mấy năm. Người ta nhớ sự thông thái và lòng nhiệt thành của ngài đối với 
người nghèo khó. Người đã đi bộ hành hương Roma đến bốn lần, đeo hành trang trên 
lưng. Một lần trong cuộc hành hương, bọn cướp lấy bóp của ngài, hỏi ngài còn tiền 
không. Vị thánh trả lời ngài chỉ có bấy nhiêu, bọn cướp cho ngài đi. Đi được một 
quãng xa, ngài nhớ ra mấy miếng vàng giấu trong gấu áo. Ngài vội vàng trở lại, đưa 
vàng cho bọn cướp, năn nỉ xin họ tha thứ cho ngài vì ngài đã nói dối họ. 
Bọn cướp ngỡ ngàng, lặng thinh và lấy làm thích thú, bọn chúng trả lại cho ngài tất 
cả tiền nong đã lấy của ngài. 
Hôm nay chúng ta tôn thờ Đức Kitô là Vua của chúng ta. Chúng ta nghe Chúa Kitô 
nói với Philatô: “Vương quyền của tôi không thuộc về trần gian”. Chúa Giêsu nhận 
rằng Người là Vua nhưng không phải là Vua của các Vua. 
Người không phải là một nhà lãnh đạo chính trị hay quân sự. Người không phải là 
một ông vua giàu có, danh vọng và quyền thế. Vậy Người là loại vua nào? Vương 
quốc Người ở đâu? Vương quốc Người là gì? Bài kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ 
hôm nay trả lời các câu hỏi ấy. 
“Người hiến thân trên thập giá… Người đã hoàn thành mầu nhiệm cứu chuộc nhân 
loại… Người đã quy phục mọi loài dưới quyền bính mình và đặt dưới uy quyền vô 
hạn của Chúa. Một vương quốc sự thật và sự sống, một vương quốc thánh thiện và 
ân sủng, một vương quốc công bình, tình thương và hòa bình”. 
Mỗi lần chúng ta hành động vì những điều quý giá này: Chân lý, sự sống, sự thánh 
thiện, ân sủng, sự công bình, tình thương và hòa bình, là chúng ta hành động cho 
Chúa Kitô, làm cho Chúa Kitô là Vua của chúng ta. 
* Sự thật: Như Thánh Gioan Cantio, bạn hãy nói sự thật dù phải trả bằng mọi giá và 
bạn phục vụ Chúa Kitô –Vua sự thật. 
* Sự sống: Chúa Kitô đến để chúng ta được sống, những kẻ theo Chúa phải phát triển 
sự sống. Thí dụ: Bạn hãy làm mọi cái có thể, để ngăn ngừa sát hại hàng triệu em bé 
vô tội vì phá thai. 
* Thánh thiện và ân sủng: Mọi cái chúng ta làm đều gia tăng sự sống của Chúa trong 
chúng ta. Thí dụ: Tham dự Thánh Lễ này là một việc phục vụ Chúa Kitô, nguồn mạch 
sự thánh thiện. 
* Công bình: Khi chúng ta cố gắng khiêm nhường đối với Chúa, với người lối xóm 
và với chúng ta. Chúng ta bỏ phiếu bầu Chúa Kitô là Vua, làm nhà lãnh đạo chúng 
ta. 
* Tình yêu: Mỗi lần chúng ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa, giúp đỡ anh em chúng ta 
minh chứng dấu chỉ đặc biệt việc phục tùng Chúa Kitô là Vua. 
* Hòa bình: Bạn hãy cố gắng xây dựng hòa bình mọi nơi và bạn chứng tỏ rằng bạn 
thuộc về vương quốc hòa bình của Chúa Kitô. “Nước Cha trị đến” chúng ta cầu 
nguyện trong kinh Lạy Cha. Trong ngày lễ Chúa Kitô là Vua, chúng ta thề hứa phát 
triển trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, đặc tính thâm sâu và thiêng liêng này để 
thực sự nhận Chúa Kitô là Vua.                                     Xin Chúa chúc lành cho ACE. 

Cầu Nguyện cho các đôi dự hôn: 

1/ Mai Tố Quyên – Nguyễn Andy Duy  

 

Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi: 

SHEEP OR GOATS? 
Theme : How do you tell a sheep from a 

goat? 

Scripture :  he will separate the people 

one from another as a shepherd separates 

the sheep from the goats.  


