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

 33. Tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánh? 

Các tín hữu không tự động đến lấy bánh thánh, mà nhận bánh thánh từ tay linh 
mục, phó tế hay từ một thừa tác viên. Ở bữa Tiệc Ly cũng vậy. Chính Chúa 
Giêsu đã trao ban bánh và rượu cho các môn đệ của mình. 

Thánh Thể là ân huệ được ban tặng cho chúng ta. Bạn không tự mình cầm lấy 
được, nhưng đón nhận từ một người khác. Tự mình nhận lấy bánh thánh và 
rượu thánh có thể sẽ dẫn đến sự hiểu lầm cho rằng bạn có quyền nào đó trên 
các tặng phẩm cao quí này. Không phải thế. Thánh Thể là hồng ân của Chúa, 
không ai có quyền hoặc có thể chiếm đoạt lấy cho mình. Chỉ có Chúa Kitô ban 
hồng ân theo ý Người và theo lòng nhân từ của Người. 

Ai đón nhận bánh thánh là đón nhận ơn cứu độ, vì người ấy đón nhận chính 
Đấng Cứu Thế là Đấng hiện diện dưới hình bánh. 

Vì thế, cả Thừa Tác Viên ngoại thường, khi chưa được ủy thác bởi Linh Mục, 
cũng không được quyền tự lấy MTC cho mình, hay cho người khác.  (còn tiết)         

HÔM NAY 28.01.2018 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN -  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: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi 

chớ cứng lòng.                                       

Hall: Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những 
kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần, nay được áng sáng bừng lên chiếu rọi. Hall  

Thông tin trong tuần 
1/ Chúc mừng các em đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội ngày 

27/1. Xin cho các em không ngừng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa 

2/ Những tấm bánh chưng đầu tiên đã ra lò, Kính mời ACE 

thưởng thức. ACE đặt Bánh qua các số điện thoại: Chị Hà dt: 

0416 067 145, Bà Hải 0469 746 928 và Chị Sáng: 0434 361 579 

3/ Bộ trống lân của Trung Tâm đã về đến Úc.  

4/ Tạ ơn Chúa, Đức Cha Emanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục 

Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận lời đến thuyết trình Tam Nhật Kính 

LCTX tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm chúng ta, năm nay. 

6/ Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco, ban cho 

ACE trong từng gia đình GK được mọi ơn lành hồn xác. Thánh 

lễ được cử hành tại nhà thờ St Peter Chanel, 848 Ballarat Rd, Deer 

Park, 3023, lúc 3pm, ngày Thứ Bảy, 03/02/2018. 

7/ Tạ ơn Chúa, qua một tuần làm Bánh chưng, cho thấy tinh thần 

hợp nhất Cộng Đoàn mỗi ngày một tràn đầy ân sủng. 

8/ Lớp XTRL lần đầu và Trường Việt Ngữ sẽ khai giảng vào Chúa 

Nhật 04/02/2018. Mời ACE ghi danh cho con em mình. 

9/ CĐ tiếp tục cầu nguyện cho ACE đang đau bệnh trong BV 

10/ Từ nay cho đến tết, các T3 hàng tuần, Cha QN dâng lễ cầu 

nguyện cho ACE hy sinh đến cộng tác phục vụ Cộng Đoàn. 
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Thứ 5 hàng tuần 
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LỊCH SINH HOẠT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 

Thứ Ba 13/2 : Thánh lễ tạ ơn cuối năm 

Thứ Tư 14/2 : Ngày Thứ Tư lễ Tro, ăn chay và kiêng thịt 

 + Buổi sáng : Lúc 10am 

+ Buổi chiều: Lúc 7:00pm 

Thứ Năm 15/2 (30 tết) : Thánh lễ Giao thừa, lúc 8.30pm 

  + Rút lộc Thánh, Chúc Tuổi, Lì xì, Múa Lân và đốt pháo 

Thứ Sáu 16/2 (Mồng 1 tết): Thánh lễ Tân niên 

+ Buổi sáng  : lúc 10am ;  Đốt pháo mừng tân niên 

+ Buổi chiều : lúc 6.30pm: Đốt pháo mừng Tân niên 

Thứ Bảy 17/2 (Mồng 2 tết): Thánh lễ Kính nhớ Tổ Tiên, báo hiếu CMOB 

 + Buổi sáng, lúc 10am 

 + Buổi chiều, lúc 6.00pm (chương trình : dâng hương VPS Tưởng nhớ 

Tổ Tiên, Chúc tuổi OBCM, tặng quà, Múa lân và đốt pháo. 

Chúa Nhật 18/2(Mồng 3 tết): Chúa Nhật I Mùa Chay, Thánh hóa việc làm 

Trong ngày 03 tết, tại Trung Tâm, có ba Thánh lễ bình thường. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 
CN: 28/01/2018 

Thứ 7: O/B: Ngô Lan Chi 

            O/B : Vũ Bích Trâm 

Trao MTC: O : Trịnh Viết Ngọc 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Nguyễn Văn Tình 

                         O /B : Nguyễn Văn Triết 

- 11.30:   O/B :  Trần Công Hùng 

               O/B : Khổng Bạch Yến 

 Trao MTC -    O/B :  Võ Minh Tân 

         O/B:   Phạm Văn Hóa 

   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. 

Tin Giáo Hội VN:  

 Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại 

giao Tòa thánh Antoine Camilleri đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Antoine Camilleri 

vào sáng nay (18/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thứ trưởng Tòa 

thánh thăm Việt Nam dịp năm mới 2018; đồng thời bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh sẽ cảm nhận được sự bình yên và phát triển năng 

động của Việt Nam, nhất là đời sống của cộng đồng Công giáo Việt Nam ngày càng 

tốt đẹp hơn. …. 

Đóng góp trong Tuần  21.01.2018 

Lần 1  : $ 1,550 

Lần 2  : $ 1,357 
Ủng hộ xây dựng : $ 500 

Tạ ơn Chúa, Cám ơn các ân nhân đã đóng 

góp xây dựng Trung Tâm St VSL : 

“những gì các ngươi làm cho những anh 

em bé nhỏ của Ta, là làm cho chính Ta”. 

Tin Mừng cho trẻ: 

WHO'S IN CONTROL? 

Theme: Is Jesus in control of your life? 

Scripture:   The people were all so 

amazed that they asked each other, 

"What is this? A new teaching—and 

with authority! He even gives orders to 

evil spirits and they obey him." Mark 

1:27 

Giải đề thi Giáo Lý Cộng Đoàn tuần qua:        

1/ Những Bí tích (Sacraments) nào được gọi là Bí Tích Khai Tâm ? 

Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh thể là những bí tích khai tâm đặt nền tảng 

cho toàn thể đời sống Ki-tô hữu 

2/ Những Bí Tích nào chỉ được chịu một lần mà thôi ? 

Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh. Vì những bí tích này in 

dấu không thể xóa nhòa vào linh hồn người lãnh nhận. 

3/ Bí tích nào quan trọng nhất ? Và vì sao ? 

Bí tích Thánh Thể là bí tích ban ơn cứu độ quan trọng nhất mà Chúa Kitô đã 

trao cho Giáo Hội cử hành để tiếp tục công trình cứu độ nhân loại của Người 

cho đến ngày mãn thời gian.  

4/ Làm thế nào để lãnh nhận ơn thánh nơi các Bí Tích cách hữu hiệu 

nhất?  

Phải sạch tội và phải có lòng khao khát đón nhận. 

5/ Tại sao không được rước Thánh Thể khi đang phạm tội trọng? 

Thánh Thể là Bí tích tình yêu và Hiệp thông sâu xa nhất giữa con người với 

Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu. Khi phạm tội trọng chúng ta mất ơn nghĩa với 

Chúa, tách rời tình yêu của Chúa, vì thế không nên Rước Thánh Thể, khi 

một tâm hồn bị hoen úa, nhơ bẩn bởi tội lỗi gây nên. 

6/ Ai có quyền ban Bí tích Rửa tội (Baptism)? 

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp ). 

7/ Ai là người cử hành Bí tích Hôn Nhân (Matrimony) ? 

Bí tích hôn nhân, là một giao ước, giữa hai con người công giáo trưởng 

thành, và bình thường, một nam một nữ, để chung sống với nhau cho đến 

trọn đời; cho nên, chính hai người, là người trao ban bí tích cho nhau  

 

Rất tiếc, không một ai có câu trả lời trọn vẹn và thực sự làm bài tại Nhà 

thờ (không chấp nhận mang về nhà). Tuy nhiên, không sao, chúng ta sẽ 

cố gắng hơn trong lần tới. 

 


