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BẢNG HIỆU CỔNG DẪN VÀO TRUNG TÂM 

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

                 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam  (Vietnamese Catholic Community) 

                              

                         THÁNH VINH SƠN LIÊM – (Saint Vincent Liem) 

                           95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic 3031 

                            Tel: (03) 9376 4864 - www. vinhsonliem.org 

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

Chiều dài  : 4300 mm 

Chiều rộng : 700 mm 

Bề dày  : 25 mm 

Màu chữ : Xanh, đỏ (hy vọng và Tử Đạo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      

 32. Nên rước lễ bằng tay hay bằng miệng? 

Đối với một số người, rước lễ bằng tay có vẻ thiếu tôn kính với Mình Thánh 

Chúa Kitô. Hôm trước ngày chịu nạn, trong lúc lập phép Thánh Thể, Chúa 

Giêsu “cầm lấy bánh, đọc lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ” (Lc 22, 19). 

Chắc chắn là các môn đệ đã cầm bánh thánh trong tay của mình. Và Giáo hội 

cũng đã tiếp tục làm như thế trong suốt mười thế kỷ đầu. Sử liệu không thiếu 

để minh chứng việc này. 

Việc rước lễ bằng miệng chỉ xuất hiện sau đó. Một đàng, việc Giáo Hội chống 

mọi hình thức ma thuật và tục lệ mê tín dị đoan (thí dụ: chôn bánh thánh trong 

đất ruộng để mùa gặt được tốt) dẫn đến việc rước lễ bằng miệng. Đàng khác, 

do người ta ngày càng nhạy cảm về tính chất thiêng liêng của Mình Thánh để 

rồi đi đến suy nghĩ cho rằng chỉ có linh mục mới có quyền đụng đến bánh 

thánh. 

Rước lễ bằng tay và rước Máu thánh Chúa được tái lập bởi Công Đồng 

Vaticanô II. 

Ngày nay người tín hữu được tự do chọn một trong hai cách rước lễ. Cách nào 

hay hơn đối với bạn ? Điều cốt yếu là bạn tham dự bữa tiệc Thánh Thể và đón 

rước Mình Thánh Chúa Kitô phục sinh với tất cả lòng cung kính. Tuy nhiên, 

thiết nghĩ, cũng nên tránh cách thức quá lập dị, gây chia trí cho Anh chị em 

khác.                                                                                                   (còn tiếp) 

 

 

HÔM NAY 21.01.2018 

CHÚA NHẬT III 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: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.                                       

Hall: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. anh em hãy sám hối và 

tin vào Tin Mừng. Hall  

 
Thông tin trong tuần 

1/ Thánh tẩy cho trẻ, Thứ Bảy (27/1), lúc 10Am. Xin ACE chuẩn 

bị cho con em mình. Có nến và áo Rửa tội cho trẻ tại TT. 

2/ Thứ Hai (Ngày mai), ngày đầu tiên gói bánh chưng. Mời ACE 

đến để hiệp thông, ủng hộ. Cám ơn ACE, những Quí vị đã hy sinh 

trong công việc chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Xin Chúa chúc lành 

3/ Mời tất cả ACE ca viên trong các ca đoàn tham gia tập hát 

chuẩn bị cho Đại Lễ LCTX sắp tới.  

4/ Chiều Thứ Sáu- lễ Đức Mẹ Dâng Con. Cộng Đoàn dâng lễ , 

làm phép thai và cầu nguyện chúc lành cho trẻ em. 

6/ Thứ Bảy, ngày 03/02, mừng bổn Mạng GK Gioan Bosco. 

7/ Trong những tuần trước tết Âm lịch, chúng ta sẽ chờ đợi những 

phần cần thiết trong công trình xây dựng (cửa và tường kính Nhà 

nguyện, điện tầng trệt và mái tầng hai… lần lượt hoàn thành. 

8/ Sau khi bàn hỏi với một số Quí vị trong Cộng Đoàn, cùng với 

Ban MV, Bảng hiệu trước cổng chính sẽ được viết song ngữ là : 

“ TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM – THÁNH VINH 

SƠN LIÊM”. dự kiến sẽ làm hộp đèn chiếu sáng vào ban đêm.  

9/ Chân thành cám ơn một số ACE,  mặc dầu không thường xuyên 

dâng lễ tại TT, nhưng cũng góp phần cho công trình XD. 

10/CĐcầu nguyện cho những ACE nhập viện vì đợt nóng vừa qua 

11/ Cộng Đoàn tặng ACE nghèo ở Ấn Độ $ 1000,000 

THÁNH 

THỂ 
Nguồn mạch 

sự sống 

 
HÃY ĐẾN THỜ 

LẠY 

Thứ 5 hàng tuần 

Dòng Thánh 

Thể VN, tri 

ân quí vị Ân 

nhân, đã 

dang đóng 

góp hỗ trợ 

cho việc đào 

tạo ơn gọi 

LM, TS của 

Dòng. 

Xin Chúa 

chúc lành 

cho ACE 
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Thừa tác viên 

Lời Chúa và Thánh Thể: 

CN: 21/01/2018 

Thứ 7: O/B: Hồ Thị Thanh 

            O/B : Thiên An 

Trao MTC: O : Vũ Đình Cư 

Chúa Nhật:  

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể 

      Trao MTC:  O/B : Lê Văn Vân 

                         O /B : Nguyễn Văn Triết 

- 11.30:   O/B :  Vũ Thị The 

               O/B : Lê Thủy 

 Trao MTC -    O/B :  Quách Thị Sáng 

         O/B:   Tống Thị Quế 

   Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia 

Trao MTC:  O/B. Vũ Đình Kiên 

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 : 

1/ Sáng thứ Hai 15-01-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường đi Chilê, bắt 

đầu chuyến tông du kéo dài một tuần (từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng 2018) tại hai 

quốc gia Nam Mỹ Chilê và Pêru. Đây là chuyến tông du thứ 22 của ngài bên ngoài 

Italia. 

2/ Phái đoàn bộ ngoại giao của tòa thánh thăm giáo phận phát diệm 

(17.01.2018): Lúc 11 giờ 10, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh đã tới thăm 

Tòa giám mục Phát Diệm nhân chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam từ 

ngày 16.1-20.1.2018, do Đức ông Antoine Camilleri, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao 

của Tòa Thánh, làm Trưởng đoàn, cùng với Đức Ông Francesco Cao Minh Dung, 

Tham Tán Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Ông Yovko Genov Pishtiyski, 

Tham Tán Xử Lý Thường Vụ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore. 

 

Đóng góp trong Tuần  14.01.2018 

Lần 1  : $ 1,430 

Lần 2  : $ 1,010 

Ủng hộ xây dựng : $ 3000 (1 người ở xa CĐ) 

 

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: 

ANSWERING THE CALL 

Theme: Jesus calls us to follow him 

Scripture: And Jesus said to them, 

"Follow me and I will make you fish 

for people." And immediately they 

left their nets and followed him. 

Mark 1:17-19  

Sống Đẹp:      PHÉP MẦU CỦA LÒNG LƯƠNG THIỆN 

Trong một quán ăn, Bà lão nọ mua một bát canh và ngồi xuống bàn ăn, thì đột 

nhiên bà nghĩ ra, mình quên lấy bánh mì. Bà đứng dậy đi lấy bánh mì rồi trở 

lại bàn ăn, và bà kinh ngạc vì chỗ ngồi của mình có một anh chàng thanh niên 

da đen đang ngồi và đang múc từng chén từ bát canh của bà mà ăn một cách 

ngon lành. 

Bà rất tức giận và nghĩ: “tên này sao lại dám uống bát canh của mình! Nhưng 

có lẽ vì nó quá nghèo, quá đói, và vì thế mình không nên quát mắng nó. Nhưng 

cũng không thể để cho một mình nó uống hết bát canh”. Thế là bà giả bộ như 

không có chuyện gì xảy ra, bà ngồi xuống, lấy chén lặng lẽ múc canh cùng ăn 

chung, và hai người lặng lẽ ăn, nhìn nhau nhưng không nói gì. 

Lúc này người thanh niên da đen, đứng dậy đến quầy, rồi mang đến một đĩa 

bánh mì, đặt xuống trước mặt bà lão, trên bánh mì cắm sẵn hai cái nĩa. Hai 

người tiếp tục ăn. Ăn xong hai người đứng dậy ra về. “ hẹn gặp lại”, bà lão 

nói rất tình cảm. “Hẹn gặp lại”, người thanh niên đáp trả rất nhiệt tình. Anh 

trả tiền nhà hàng rồi ra về. 

Anh chàng thanh niên tỏ ra rất vui, rất thanh thản và hạnh phúc, và anh tự cho 

rằng hôm nay mình đã làm được một điều tốt, giúp đỡ một bà lão nghèo. 

Phần bà lão, sau khi người thanh niên đi rồi, Bà mới phát hiện ra rằng bàn bên 

cạnh còn để một bát canh chưa có người ăn, và tất nhiên đó là bát canh của bà 

!!! 

Trong cuộc sống đa dạng phức tạp như thế, sự hiểu lầm ngăn chặn, thậm chí 

oán hận giữa người với người thường xuyên xảy ra. Chỉ cần trong ta có trái 

tim lương thiện, tha thứ, yếu thương, nhường nhịn lẫn nhau, thì hiểu lầm, oán 

hận cũng biến thành câu chuyện cảm động đáng nhớ. 

 

 

http://baoconggiao.net/index.php/tin-giao-hoi-viet-nam/phai-doan-bo-ngoai-giao-cua-toa-thanh-tham-giao-phan-phat-diem-4062.html

