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

(tiếp) 

6. Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép? 

 

° Áo dài trắng (cũng gọi là áo Alba) là loại áo chùng dài màu trắng với hai ống 
tay rộng, được mặc bên trong. 

° Dây các phép (cũng gọi là dây Stola) là một dải vải dài, thường cùng màu với 
áo lễ. Giám mục và linh mục mang dây các phép chung quanh cổ và rủ xuống 
phía trước, còn thày phó tế thì đeo chéo vai. Cách đeo dây các phép cho phép 
ta dễ nhận ra phẩm trật của các chức thánh (giám mục, linh mục, phó tế). 

° Áo lễ, rất rộng phủ ngoài áo dài trắng. Màu áo thì tùy theo mùa phụng vụ 
hoặc theo ngày lễ: đỏ, xanh, tím, trắng (hoặc vàng). 

Phó tế chỉ mặc áo trắng và dây các phép (chéo vai). 

Trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, các chi thể không thi hành cùng 
một chức vụ như nhau. Khi thi hành việc phụng tự, sự khác biệt về chức vụ 
được biểu lộ ra bề ngoài nhờ sự khác biệt về phẩm phục. Do đó phẩm phục là 
dấu chỉ của mọi thừa tác viên. Hơn nữa, phẩm phục thánh làm tăng vẻ trang 
trọng của chính nghi lễ phụng vụ. 

Nếu linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép trong thánh lễ, 
chính chỉ vì muốn cho mọi người biết rằng linh mục nói và hành động không 
phải với danh nghĩa cá nhân của mình, nhưng là nhân danh Đức Giêsu Kitô. 

    (còn tiếp) 
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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: Luật Pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu cuộng dường bao !                                      

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

Thông tin trong tuần 

1/ Thánh lễ Thứ Tư Đầu Tháng (2/7), lúc 10 am, Kính Thánh Gia; 

Cầu nguyện cho các gia đình, Quí vị cao niên, ACE đau bệnh, sinh 

hoạt Hội Cao Niên, đặc biệt có Xức Dầu trong Thánh Lễ. đồng thời 

dâng lễ Kính Thánh Eymard – Tổ phụ Dòng Thánh Thể VN. 

2/ Thánh lễ Thứ Năm Đầu Tháng (3/7, lúc 6pm); Thánh Lễ Kính 

Mình Máu Thánh Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi, ơn hiệp nhất, bình 

an gia đình, Cộng Đoàn và Giáo Hội. Đặc biệt Chầu Thánh Thể và 

Lần chuỗi Mân Côi, xin ơn chữa lành. 

3/ Thánh lễ Thứ Sáu Đầu Tháng (4/7) lúc 6.45pm: Kính Thánh Tâm 

Chúa, Thánh lễ Tạ ơn Chúa, Tri ân và cầu nguyện cho các ân nhân, 

xin ơn trỡ lại cho các tâm hồn xa Chúa. Đặc biệt sau Thánh lễ có bữa 

cơm Cộng Đoàn tại. Chương trình xổ số với 113 giải thưởng, dành 

cho mọi lứa tuổi, và thành phần Nam Nữ. 

4/ Cộng Đoàn góp về Giáo Phận $2000, hỗ trợ người nghèo 

5/ Tạ ơn Chúa, có thêm một đại ân nhân nữa được ghi vào sổ Ân 

Nhân của Cộng Đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng quảng đại 

lớn lao này. 

6/ Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi, mời Quí Phụ Huynh họp vào lúc 

10am, ngày 06/08. 

7/ Khóa Giáo Lý Dự Tòng khai giảng lúc 7.15 pm, ngày 06/08 

8/ Xin Anh chị em, cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô Nguyễn Thế 

Trịnh, Dòng TT (54 tuổi), Mới qua đời tại Thủ Đức – Việt Nam 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Dòng  TT 

sắp có thêm 

8 Thầy Phó 

Tế vào ngày 

02/8. Cha 

QN cũng sẽ 

dâng thánh 

lễ tạ ơn 

Chúa, cám 

ơn các ân 

nhân đã góp 

phần đào 

tạo này 

NHỮNG NGÀY LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG 8 
Tháng Trái Tim Đức Mẹ - Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải. 

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và 
kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ. 
Ngày 01/08, Thứ 3 : Thánh Anphongso 
Ngày 02/08 Thứ 4 : Thánh Phero Juliano Eymard 
Ngày 13/08 Thứ 6 : Thánh Gioan Maria Vianey, T6 đầu Tháng, ngày đền 

tạ Trái Tim Chúa Giêsu 
Ngày 14/08 Thứ 7 : Đầu Tháng, Ngày đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

Maria 
Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được 
viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước 
lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý 
Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa tác viên 

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

Thứ 7: C: Nguyễn Thị Hạnh 

            C : Ngô Lan Chi 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O : Nguyễn Văn Triết 

                          O : Lê Văn Miện 

- 11.30:   C : Trương Thị Thành 

               C : Vũ Thị The 

 Trao MTC -    B : Quách Thị Sáng 

         O:  Võ Minh Tân 

   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. 

KHO NGOÀI TRỜI 
Thưa ACE, để đáp ứng tạm thời nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của Cộng 
Đoàn trong thời gian xây dựng thang máy, Cha Qn đã cho lắp ráp một 
nhà kho nhỏ ngoài trời, dưới chân cầu thang sắt (Gần Thánh Vincent 
Liêm) với công dụng: 
-Hội đoàn, Gk có thể cất giữ thức ăn, chuẩn bị trong ngày lễ của mình 

                   - Cất giữ vật dụng nấu bánh chưng sau này 
-                    - Các dụng cụ, cờ, chiêng trống . . .  dùng cho các 
-                      Đại lễ có thể cũng được chứa trong đó, nhằm         

.                    giúp cho Hội trường luôn rộng rãi và dễ sử dụng. 
-                                            Cám ơn quí vị đã cộng tác trong việc này 

Đóng góp trong Tuần  16.07.2017 

 

Lần 1  : $ 1,365 

Lần 2  : $ 1,225 

Thang máy : $ 2,500, cập nhật 

110. THÁNH TÔMA NGUYỄN VĂN ÐỆ (1810-1839) 
Tôma Nguyễn Văn Ðệ, thợ may, Dòng Ba Ða Minh; sinh năm 1810, tại Bồ Trang, 
Nam Ðịnh, chết 19/12/1839, tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị xử giảo 
(thắt cổ). Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn vị anh hung tử đạo lên bậc Chân 
Phước. Ngày 19.6.1988 Đức GH Gioan Ph II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. 
Hai mươi tám tuổi đời, một người vợ ba người con, đó là mối ưu tư trắc trở của anh 
Tôma Đệ trong những ngày bị giam cầm. Không thể bỏ đức tin, nhưng tương lai của 
người vợ trẻ và đàn con dại sẽ ra sao? Trong nhiều ngày anh suy nghĩ và tha thiết 
cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Cuối cùng anh tìm được an bình trong tâm hồn, phó 
thác tất cả trong bàn tay Chúa quan phòng. Anh nói với người vợ đến thăm: 
"Đừng khóc mình ạ. Mình về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phượng Chúa. 
Tôi đã dâng mình và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho tôi thêm sức mạnh để 
nhẫn nại đến cùng." 
Ra đời trong một gia đình Công giáo tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình năm 1811, 
Tôma Nguyễn văn Đệ vì lý do sinh kế, theo cha mẹ về xứ Kẻ Mốt (Bắc Ninh) và ở 
ngay gần nhà thờ. Lớn lên anh theo nghề thợ may và được mọi người yêu chuộng. 
Anh rất nhiệt tình với việc trong xứ trong họ. Hầu hết cờ quạt, đồ trang hoàng trong 
nhà thờ và nhà xứ đều nhờ đến bàn tay khéo léo và sáng tạo của anh. Khi kinh tế gia 
đình ổn định, anh lập gia đình, ra ở riêng và sinh hạ được ba người con. 
Ngày 29.6.1838, quân lính vây làng Kẻ Mốt, và ép buộc mọi người trên 18 tuổi phải 
đạp lên thánh giá. Anh lẩn trốn ra phía sau nhà. Đến khi quân lính xồng xộc vào nhà 
lùng bắt, anh biết mình không thể tránh được nữa, liền giã từ vợ, dặn đưa con về bên 
ngoại, ôm hôn từng đứa rồi ra trình diện. Đến trước thánh giá, anh Đệ quỳ xuống cầu 
nguyện lớn rằng: "Lạy Chúa, sẽ không bao giờ con bước qua mặt ngài." 
Quân lính áp giải anh Tôma Đệ cùng với cha Tự ông trùm Cảnh, hai thầy Úy, Mậu 
và các anh Mới và Vinh về giam tại Bắc Ninh. 
Ngày 19.8.1839 quan cho điệu tất cả ra tòa, vẫn để thánh giá một bên, bên kia là dụng 
cụ tra tấn. Quan nói: "Các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã nhiều, vậy 
bỏ đạo đi, ta tha về với vợ con." Thầy Mậu đại diện anh em trả lời: "Chúng tôi đã 
quyết tâm trung thành với Chúa, nếu quan ra lệnh chém đầu hay giết cách nào khác, 
chúng tôi đều sẵn sàng." Rồi cả năm vị quỳ xuống bái lạy thánh giá và cầu nguyện: 
"Lạy Chúa, xin cứu chúng con, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa." 
Thất vọng, quan cho lính đưa tất cả về ngục và thốt lên: "Bọn này không thể tha thứ 
được, mà chúng có thèm được tha đâu." 
Ngày 24.11, năm vị phải ra toà một lần nữa. Quang cảnh vẫn như lần trước, và các 
tôi tớ Chúa vẫn một mực cương quyết không chối đạo.  
Như Nai Rừng Mong Mỏi Tìm Về Suối Nước Trong Ngày 19.12.1839, trước khi đi 
xử, quan cho năm vị một cơ hội cuối cùng. Ông nói: "Chỉ cần đi ngang qua phía chân 
tượng, ta cũng tha." Sau ông lại nói: "Chỉ cần đi vòng quanh tượng ta cũng tha." 
Nhưng các vị chứng nhân đức tin không dễ bị mắc lừa, họ bảo nhau quỳ xuống đọc 
kinh Kính Danh Chúa Giêsu. 
Biết không thể làm nao núng ý chí sắt đá của những con người này được nữa, quan 
liền truyền đem đi xử.                  Lạy Thánh Đệ, xin cầu cho cộng đoàn chúng con. 

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 


