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Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A 
 

BÀI ĐỌC I:                  1 V 19,9a.11-13a 

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. 

 

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 
Khi ngôn sứ Ê-li-a tới núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa 

phán với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua." Gió to 

bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. 

Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức 

Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo 

choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. 

Đó là Lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14  

(Đ. c.8) 

Người đọc: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho 

chúng con. 

 

Chung: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

 

Người đọc: Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,/ điều Chúa phán là lời chúc bình a/ cho dân Người, 

cho kẻ trung hiếu./ Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,/ để vinh quang của Người/ hằng 

chiếu tỏa trên đất nước chúng ta./ 

 

Chung: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

 

Người đọc: Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,/ hòa bình công lý đã giao duyên./ Tín nghĩa mọc lên từ đất 

thấp,/ công lý nhìn xuống từ trời cao./ 
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Chung: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

 

Người đọc: Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc/ và đất chúng ta trổ sinh hoa trái./Công lý đi tiền 

phong trước mặt Người,/ mở lối cho Người đặt bước chân. 

 

Chung: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng 

con. 

 
BÀI ĐỌC II:                           Rm 9,1-5 

Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng. 

 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi, được 

Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng: lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không 

ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa 

Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được 

Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa; họ là con 

cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. 

Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a. 

 

TIN MỪNG: Mt 14,22-33 

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, 

trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến 

Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược 

gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, 

các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, 

chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin 

truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ 

thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và 

khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và 

nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ 

ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" 

Đó là Lời Chúa. 
 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Đoạn Tin Mừng này giúp chúng ta một vài suy nghĩ để áp dụng vào đời sống của mình và của Giáo 

Hội. Điều đầu tiên là việc xác định thiên tính của Chúa Giêsu. Điều này cần thiết vì nó giúp củng cố và 

tăng thêm đức tin cho các môn đệ. Họ theo Ngài chưa lâu, nên đức tin của họ cần được thanh luyện 

khỏi những tư tưởng phàm tục và cần được tăng cường. Chúa Giêsu cho họ thấy rằng Ngài là Chúa Tể 

càn khôn vì Ngài có quyền năng dẹp yên sóng gió. Ngài có khả năng phi thường để lướt đi trên mặt 

nước. Trong quan niệm thời xưa, nước là nơi chứa đựng thế lực ác thần, gây ra tai ương khốn khó cho 

loài người. Chúa Giêsu đi trên mặt nước cho thấy rằng Ngài có quyền năng để chiến thắng sự dữ. 

Điều thứ hai liên quan đến Giáo Hội. Theo truyền thống của Giáo Hội, chiếc thuyền tượng trưng cho 

Giáo Hội. Dù gặp phong ba bão táp, dù phải chịu nhiều khốn khó, Giáo Hội vẫn có Chúa hiện diện để 



nâng đỡ, như Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Ngày nay, 

chúng ta thấy Giáo Hội gặp nhiều khó khăn từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Về phía bên ngoài, có 

những thế lực, những trào lưu tư tưởng luôn nhằm công kích Giáo Hội, vì sự hiện diện của Giáo Hội 

luôn là mối đe doạ hoặc chướng ngại cho hành động của họ. Điều này cũng không lạ, vì chính Chúa 

Giêsu rao giảng đường lối công chính, nhưng cũng bị chống đối, rồi bị xử chết. Lý do là vì đường lối 

của Chúa đe dọa hoặc làm trở ngại cho hành động của các nhóm đối nghịch. Chúa Giêsu đã từng nói: 

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15:18). 

Về phía bên trong, Giáo Hội gặp khốn khó, vì một số phần tử của Giáo Hội hành động không phù hợp 

với giáo huấn của Chúa, nên đã làm gương xấu và làm hại danh tiếng của Giáo Hội. Tuy Giáo Hội gặp 

khó khăn, nhưng chúng ta không bi quan. Chúng ta vẫn vững tin vì có Chúa hiện diện để nâng đỡ và 

hướng dẫn Giáo Hội. Hơn nữa, khó khăn cũng là dịp để Giáo Hội thanh luyện chính mình cho tinh 

tuyền hơn như lòng Chúa Giêsu mong muốn. 

Điều thứ ba, cuộc sống như biển cả, có khi êm ả nhưng cũng có lúc sóng gió nổi lên. Chúng ta không 

hiểu hết nguyên nhân của những rắc rối trên đời, tuy nhiên đức tin giúp chúng ta sống hy vọng và hạnh 

phúc vì có Chúa phù trợ. Có khi Chúa ban ơn giúp đỡ để qua người này người kia, chúng ta giải quyết 

được những khó khăn của mình. Có khi chúng ta không giải quyết được khó khăn như mình mong 

muốn, nhưng Chúa ban ơn để chúng ta can đảm chấp nhận. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đi qua con 

đường thập giá, mặc dầu trong thân phận làm người, Ngài muốn tránh đau khổ. Nhưng cuối cùng Ngài 

chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa Cha. 

Mặc dầu chúng ta không đi tìm đau khổ, và Chúa cũng không muốn chúng ta đau khổ, nhưng đau khổ 

vẫn không phải là chuyện hoàn toàn đen tối hay hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi lẽ, chính Chúa có khả năng 

làm phát sinh những điều tốt lành từ đau khổ của chúng ta. Hơn nữa đau khổ còn giúp chúng ta khiêm 

nhường, quảng đại, và biết nhìn lại cuộc sống và xếp đặt thứ tự ưu tiên của sinh hoạt hằng ngày. Chúng 

ta cầu xin cho mình được luôn xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa, tình yêu quan phòng của Chúa 

và quyền năng của Ngài trong Giáo Hội cũng như trong cuộc đời chúng ta. 

(Trích bài suy niệm “Vững tin vào Chúa” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 10/08/2014)  
 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 10/08/2020. 
Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo. Lễ kính. 

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

Thứ Ba: 11/08/2020. 

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. 

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14. 

Thứ Tư: 12/08/2020. 

Thánh Joanna, Phanxica Chantal,nữ tu 

Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt18,15-20. 

Thứ Năm: 13/08/2020. 

Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo. 

Ed 12,1-12; Mt18,21-19,1. 

Thứ Sáu: 14/08/2020. 

Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63); Mt 

19,3-12. Chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời. 1Sb 15,3-4.15-16; 16, 1-2; 1Cr 15,54-57; Lc 11,27-28. 

Thứ Bảy: 15/08/2020. 
Đức Mẹ Lên Trời. Lễ Trọng. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc1,39-56. 

 

 

LỘC XUÂN CỘNG ĐỒNG 2020 
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. (1Tm 6:7). We brought 

nothing into the world, so that we can take nothing out of it. (1Tim 6:7). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2020- THÁNG TÁM 
Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển: Xin cho những người đang lao động và sống trong môi 

trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ luôn được bình an. 



TRƯỞNG LỄ 
Trong thời gian đại dịch chức vụ Trưởng Lễ được thiết lập để phụ trách một số công việc trong Thánh 

Lễ như sau: 

1.Thắp đèn trên bàn thờ. 

2.Kiểm soát dầu và châm thêm dầu vào các cây đèn bàn thờ. 

3.Rung chuông lúc khởi đầu Thánh Lễ, lúc linh mục đặt tay cầu nguyện trên lễ vật, lúc linh Mục giơ 

Mình Thánh Chúa lên, lúc linh mục giơ Chén Máu Thánh Chúa lên. 

4.Tự mình bắt bài hát hoặc kiếm người bắt bài hát. 

5.Kiếm người đọc sách thánh. (Người đọc sách thánh đọc cả hai bài đọc, đọc đáp ca cùng với dân 

chúng, hát Alleluia và đọc câu tung hô Tin Mừng.) 

6.Kiếm người đọc lời nguyện giáo dân. 

*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

  Trưởng Lễ: Anh Nguyễn Chu Thy 

*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phòng thánh) 

*Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Phạm Văn Lợi 

*Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Võ Thy Xoan 

 

Đức Ông Quản Nhiệm 

 

THÁNH CA 
Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A 

 

CA NHẬP LỄ:VỀ NƠI ĐÂY 

LMNguyễn Duy 

 

ĐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa! Qua 

bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa, thỏa lòng con ước 

mơ. 

 

1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. 

Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa 

tình yêu. 

ĐK: Chúng con về… 

 

2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa Xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. 

Một lần ta đến dự tiệc thánh, cuộc đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời ta. 

ĐK: Chúng con về… 

 

KINH VINH DANH 

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca 

ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng 

con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa 

Cha toàn năng. 

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con 

Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin 

nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, 

lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối 

Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. 

 



KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính một Thiên Chúa/ là Cha toàn năng,/ Ðấng tạo thành trời đất,/ muôn vật hữu hình và vô 

hình./ 

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,/ Con Một Thiên Chúa,/ Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn 

đời./ Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,/ Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,/ Thiên Chúa thật bởi Thiên 

Chúa thật,/ được sinh ra mà không phải được tạo thành,/ đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:/ nhờ 

Người mà muôn vật được tạo thành./ Vì loài người chúng ta/ và để cứu độ chúng ta,/ Người đã từ 

trời xuống thế.  

(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình). 

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,/ Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,/ và đã làm 

người./  

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,/ thời quan Phongxiô Philatô;/ Người chịu khổ hình 

và mai táng,/ ngày thứ ba/ Người sống lại như lời Thánh Kinh./ Người lên trời,/ ngự bên hữu Ðức 

Chúa Cha,/ và Người sẽ lại đến trong vinh quang/ để phán xét kẻ sống và kẻ chết,/ Nước Người sẽ 

không bao giờ cùng./ 

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ và là Ðấng ban sự sống,/ Người bởi Ðức Chúa 

Cha và Ðức Chúa Con mà ra,/ Người được phụng thờ/ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức 

Chúa Con./ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy:/ Tôi tin Hội Thánh duy nhất,/ thánh thiện,/ 

công giáo/ và tông truyền./ Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội./ Tôi trông đợi kẻ chết sống 

lại và sự sống đời sau./ Amen. 

 

CA DÂNG LỄ: TIẾN DÂNG 

LM Kim Long 

 

ĐK: Tiến dâng trên bàn thờ: Rượu nho thơm hương cùng bánh miến trắng tinh. Chúa khoan 

nhân vô bờ, đoàn con xin đoan nguyền yêu mến hết tình. 

 

1. Tiếng hát thơm hương nguyện cầu, tỏa bay khắp trời diệu huyền. Đoàn con kính thờ trọn niềm, 

nguyện dâng Chúa lời chúc ca thành tâm. 

ĐK:Tiến dâng trên… 

 

2. Chút nước pha trong rượu lành, tựa muôn tấm lòng nhiệt thành. Đoàn con kết một lời nguyền, hợp 

chung với của lễ dâng toàn thiêu. 

ĐK:Tiến dâng trên… 

 

3. Kính tiến lên ngai Cha hiền: Này đây xác hồn mọn hèn. Còn nơi thế trần lụy phiền, nguyện xin Chúa 

giải thoát ban bình yên. 

ĐK:Tiến dâng trên… 

 

CA HIỆP LỄ:TRÔNG CẬY CHÚA 

LM Nguyễn Duy & Phanxicô 

 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng 

Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước 

chân Cha. 

 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.Tình 

Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước 

mắt rơi.Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn 

năm soi ấm tin vui. 

ĐK:Con luôn trông cậy… 



 

3. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa 

phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao 

qua hết long đong. 

ĐK:Con luôn trông cậy… 

 

4. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế 

thôi.Xin trao muôn đổi thay, vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con 

mãi tương lai. 

ĐK:Con luôn trông cậy… 

 

CA KẾT LỄ: XIN VÂNG 

LM Mi Trầm 

 

1. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng.Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. 

 

ĐK:Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng! Mẹ dạy 

con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. 

 

2.Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 

Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông gai tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 

ĐK:Xin vâng! Mẹ dạy… 

 

Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 

Ban Tuyên Úy và Ban Mục sẽ họp thường kỳ vào Chúa Nhật hôm nay 09/08/2020, từ 2g30 chiều đến 

4g30 chiều, tại phòng họp trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin mời các thành viên tham dự. 

 

Quỹ Xây Dựng 
Anh chị em thân mến, 

Trong thời gian đại dịch Covid-19 này, việc tham dự Thánh Lễ bị giới hạn. Nhưng nhiều người trong 

anh chị em đã có lòng gắn bó, nhiệt thành và hỗ trợ Cộng Đồng. Anh chị em vẫn tiếp tục đóng góp tài 

chánh cho Quỹ Xây Dựng để trả nợ cho công trình kiến thiết Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và 

Hội Trường Thánh Giuse. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em đã quảng đại và hỗ trợ công việc chung như 

thế. 

        Ca dao chúng ta có câu: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.” Điều 

này muốn nói rằng khả năng một người thì khó làm nên chuyện to tát, nhưng khả năng của nhiều người 

hợp lại thì sẽ làm được việclớnlao.Đối với chúng ta những người Kitô hữu, chúng ta không chỉ dựa vào 

sức lực loài người, nhưng trên hết và trước hết chúng ta dựa vào ơn Chúa. Mỗi người chúng ta tùy theo 

hoàn cảnh của mình mà góp phần, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn phù trợ chúng ta và giúp cho công 

việc của chúng ta đạt đến thành quả mỹ mãn. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A 

của tuần trước, các môn đệ chỉ dâng lên Chúa một phần lương thực nhỏ bé là năm cái bánh và hai con 

cá. Nhưng Chúa Giêsu đã hóa bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, rồi còn dư thừa rất nhiều. 

Vì vậy, tôi xác tín rằng với quyền năng của Chúa và sự đóng góp của anh chị em, Chúa sẽ giúp chúng 

ta hoàn thành công việc trả nợ xây dựng của chúng ta. 

       Xin anh chị em tiếp tục yêu mến Cộng Đồng, cầu nguyện cho Cộng Đồng và khích lệ lẫn nhau hỗ 

trợ tài chánh cho Cộng Đồng để sinh hoạt Cộng Đồng tiếp tục điều hòa đem đến ích lợi cho anh chị em 

và tha nhân. 

      Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình. 

Đức Ông Quản Nhiệm 

 



Tượng Đức Mẹ Fatima 
Họ Đạo Fatima có một bức tượng Đức Mẹ Fatima. Cách đây không lâu, ông Trưởng Họ Đạo Fatima có 

thỉnh cầu tôi chấp thuận cho các gia đình trong Họ Đạo được phép rước tượng Đức Mẹ Fatima về nhà 

riêng để đọc kinh bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Tôi đã chấp thuận với điều kiện là gia đình nào đón 

tượng về thì chỉ những người cư ngụ ở nhà ấy đọc kinh mà thôi; sau đó, cần phải sát trùng tượng trước 

khi trao cho nhà khác.  

      Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại, tôi thấy việc rước tượng từ nhà này sang nhà khác không thuận tiện 

trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. Do đó, xin anh chị em trong Họ Đạo Fatima không rước 

tượng Đức Mẹ Fatima về nhà riêng nữa.  

       Tôi hiểu được lòng tôn kính của anh chị em đối với Đức Mẹ. Tôi cũng xác tín rằng Đức Mẹ cũng 

hiểu thấu lòng tôn kính của anh chị em đối với ngài. Xin anh chị em thông cảm. Dù không có tượng 

Đức Mẹ Fatima ở nhà mình, nhưng khi anh chị em đọc kinh cầu nguyện, Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng 

linh thiêng và lắng nghe lời nguyện cầu của anh chị em. 

       Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Fatima, xin Chúa ban muôn ơn lành hồn 

xác cho anh chị em và gia đình. 

Đức Ông Quản Nhiệm 
 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời 
Thứ Bảy tuần này là Lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ trọng. Vì hoàn cảnh đại dịch, chúng ta không cử hành lễ 

này được. Thay vào đó, xin anh chị em bày tỏ lòng kính mến đối với Đức Mẹ bằng cách đọc kinh lần 

hạt ở nhà. Khi lần hạt, xin anh chị em đọc Năm Sự Mừng. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban mọi 

ơn lành hồn xác cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể Cộng Đồng chúng ta. 

Đức Ông Quản Nhiệm 

Huynh Đoàn Thánh Tôma Đệ 
Huynh Đoàn Thánh Tôma Đệ mừng kính Thánh Đa-Minh bổn mạng Dòng Ba Đa-Minh. Xin Thánh 

Nhân cầu bầu cùng Chúa cho các hội viên còn sống cũng như qua đời. Vì không tổ chức được Lễ Bổn 

Mạng của Dòng, nên xin các hội viên đọc kinh cầu nguyện.  

Thay mặt Huynh Đoàn Thánh Tôma Đệ  

Anna Huỳnh Thị Ngọc Oanh – Thư Ký. 

 

Hội Cao Niên Phân Ưu 
Ông Micae Nguyễn Ngọc Hân vừa được Chúa gọi về tại Adelaide, hưởng thọ 70 tuổi. Hội Cao Niên 

xin chia buồn cùng bà Hân và toàn thể tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Micae vào 

Thiên Đàng. 

Giuse Lê Huệ Nhi- Hội Trưởng 

ĐÍNH CHÍNH VỀ LỄ DẦU 
Bản Tin 02/08/2020 có đăng sai ngày cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu là Thứ Ba 14/08/2020. Xin sửa 

lại là Thánh Lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành vào Thứ Ba 18/08/2020, lúc 6g00 chiều, tại Nhà Thờ 

Chính Tòa Thánh Phanxicô Xaviê. Ai muốn tham dự xin đăng ký với Nhà Thờ Chính Tòa 

qua www.trybooking.com/BKOEW.  Bản Tin xin cáo lỗi cùng quý vị. 

 

Câu nói "Bình An Cho Anh Em" đến từ đâu? 
Việc kế thừa của câu nói đó không chỉ là của Kitô giáo. Đó là một lời chào truyền thống của vùng Địa 

Trung Hải. 

Việc sử dụng trong phụng vụ lời chào cổ điển Latin “pax vobis” (bình an cho anh em) hoặc “pax 

vobiscum” (bình an ở cùng anh em), mà các Kitô hữu đầu tiên sử dụng để chào hỏi nhau, có ý nghĩa 

tâm linh sâu sắc. Đây là lời chào kinh điển mà người ta thấy trong hầu hết các thư trong Tân Ước (của 

Phaolô, Phêrô và Gioan) cũng như trong sách Khải Huyền của Gioan. Hơn nữa, chính Chúa Kitô đã sử 

dụng công thức chào hỏi rất giống nhau này bốn lần sau khi Phục sinh, theo các sách phúc âm của 

Luca và Gioan: 

http://www.trybooking.com/BKOEW
http://giaophanvinhlong.net/cau-noi-binh-an-cho-anh-em-den-tu-dau.html


Lu-ca 24,36: “Họ còn đang nói thế, thì Ngài đã đứng giữa họ và nói với họ: "Bình an cho anh em!”" 

 Gioan 20,19: “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, 

vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"” 

Gioan 20,21: “Chúa Giêsu lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 

Thầy cũng sai anh em.” 

Gioan 20,26: “Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với 

các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."” 

Tuy nhiên, như thường thấy với loại công thức này, người ta không chỉ nhìn vào tiếng Hy Lạp gốc mà 

còn cả truyền thống mà các công thức đó thuộc về. Để bắt đầu, chữ Hy Lạp mà chúng ta thường 

dịch “Bình An” là eirene, trong đó đề cập đến một loại bình an rất đặc biệt, đó là kết quả của một sự 

quản trị thích đáng cả về công lý và của cải.  

Trên thực tế, trong thần thoại Hy Lạp, Eirene là em gái của Eunomia (mà chúng ta có thể dịch theo 

nghĩa rộng là “sắp xếp tốt”, “quản trị tốt”, hay thậm chí là “luật pháp tốt”) và của Diké (“Công lý”, 

tiếng Hy Lạp). Eirene cũng được liên kết với mùa xuân, vì từ Hy Lạp dùng chỉ “mùa xuân” là eiarinos. 

Mùa xuân là mùa mà thiên nhiên nở hoa và sinh hoa kết trái, loại mùa xuân mà sự hài hòa an bình 

mang lại hàm ý sự phong phú của cải cần phải được quản trị đúng cách. 

Sự kết hợp như vậy dường như ám chỉ bình an là kết quả của một sự quản trị đúng đắn không chỉ công 

bằng về pháp lý mà còn về của cải đất đai và trách nhiệm chung trong việc tạo ra sự dồi dào đó. Vì 

vậy, sự hòa hợp và an bình giữa những người thuộc về cùng một cộng đồng không chỉ là điều mà 

người ta mong muốn theo kiểu nói suông- Này, tôi hy vọng bạn tìm thấy bình an! Nhưng - là kết quả 

của hoạt động của con người. Điều mà lời chào trong Kinh thánh bằng tiếng Hy Lạp dường như gợi ý 

là Chúa Giêsu không chỉ mong các tông đồ được bình an, mà còn nhắc nhở họ về bổn phận của mình là 

ngay thẳng và công bằng, như đã được nói đến trong Thánh Vịnh 85: “công chính bình an sẽ hôn 

nhau”. 

Nhưng thực tế là chúng ta thấy lời chào này được viết bằng tiếng Hy Lạp trong Tin mừng không có 

nghĩa đó chỉ là một lời chào truyền thống của Hy Lạp. Trên thực tế, “bình anh cho anh em” là một lời 

chào truyền thống của người Do Thái và tiếng Ả Rập (cũng thường được sử dụng bởi các Kitô hữu Ả 

Rập, vừa là một lời chào vừa là một công thức phụng vụ). Trong cả hai ngôn ngữ, khi một người được 

chào bằng tiếng Do Thái “shalom Aleichem”, hay bằng tiếng Ả Rập “as-salaam alaykhum” (cả hai 

đều tương đương với “bình an ở cùng bạn”), câu trả lời thích hợp, điển hình là “aleichem 

shalom” hoặc “wa alaykumu as-salaam” (và bình an cũng ở cùng bạn), giống như khi các Kitô hữu 

đáp lại “và ở cùng Cha” trong các lễ nghi phụng vụ. 

Thực ra, công thức phụng vụ Latinh được rút ra từ Kinh thánh bằng tiếng La tinh, Bản Phổ Thông 

(Vulgata), thậm chí còn giống với cả tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập hơn, và được lấy cảm hứng từ một 

đoạn văn được tìm thấy trong Mátthêu 10:13 (Nếu là nhà xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ đến 

trên nhà ấy; nhược bằng nhà ấy không xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ trở lại về với anh em.): 

tiếng La tinh là “pax vestra revertetur ad vos”, “sự bình an sẽ trở lại với anh em”. 

Tóm lại, có vẻ như rõ ràng rằng lời chào này không chỉ là lời cầu chúc cho nhau một cuộc sống bình an 

mà hơn nữa, là một lời nhắc nhở về câu phương châm trong Tin Mừng nói với chúng ta rằng, “Các 

ngươi xét đoán cách nào, thì sẽ bị đoán xét cách ấy; và các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ 

đong cho các ngươi bằng đấu ấy”. Đó là một lời nhắc nhở về bổn phận Kitô giáo trong việc tích cực 

xây dựng sự hài hòa ở nơi có sự bất hòa, như trong lời cầu nguyện hoàn hảo của Thánh Phanxicô: “Lạy 

Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù”. 

 

Mười hai đoạn Kinh thánh đặc biệt về bình an. 
-    Isaia 41:10, “Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta 

cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.” 

-   Thánh Vịnh 94:19, “Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.” 

-   1 Phêrô 5:7, “Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh em.” 

-   Isaia 41:13, “Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán 

bảo: "Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi!” 

-   Philipphê 4:13, “Tôi có sức chịu mọi sự, trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi.” 



-   Cách Ngôn 3:5, “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.” 

-   Matthêu 11: 28, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ 

ngơi bồi dưỡng.” 

-   Thánh Vịnh 34:5, “Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh 

hoàng.” 

-   Cách Ngôn 12:25, “Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho 

họ hân hoan.” 

-   Gioan 14:27, “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban 

cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” 

-   Philipphê 4:6, “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu 

khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.” 

-   2 Thessalonica 3:16, “Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi 

lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em!” 

Daniel Esparza 
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ từ Aleteia 

http://giaophanvinhlong.net/cau-noi-binh-an-cho-anh-em-den-tu-dau.html 

 

 ĐÔ THỐNG SỢ VỢ 
Cuối năm triều đại nhà Đường, có trung lệnh Vương Đạc rất là sợ vợ. 

Năm nọ, nông dân nổi dậy, lính nghĩa quân do lãnh tụ Hoàng Sào dẫn đầu tiến đánh vào kinh thành 

Trường An, Vương Đạc được thăng chức đô thống trấn giữ Giang Long. Lúc ông ta đến nhiệm sở thì 

cấm đàn bà con gái đi theo, phu nhân cũng không được đi theo. 

Một hôm, đột nhiên có người đến báo cáo:- “Phu nhân rời khỏi kinh thành rồi”. 

Vương Đạc hết sức kinh hãi, nói với thủhạ:- “Hoàng Sào từ phía nam đang từ từ tiến công vào, phu 

nhân lại giận dữ từ phía mặt bắc đi đến, mày coi ta phải làm sao đây?” 

Thuộc quan nói đùa:- “Thì đầu hàng Hoàng Sào cho rồi!” 

Vương Đạc cười ha ha. 

(Nhã Ngược) 

 

Suy tư 91:Sợ vợ hơn cả sợ giặc thì quả là hiếm có, nhất là người đó đường đường là một vị đô thống 

trấn giữ kinh thành, cái sợ vợ này thật...đáng sợ. Giặc đến thì có khi vợ con cũng không còn, tất cả của 

cải thì chắc chắn cũng theo giặc mà đi, vậy thì cái sợ vợ này thật không đúng chút nào cả đối với một 

vị tướng trấn giữ thành. 

Có nhiều người Ki-tô hữu sợ vợ hơn cả sợ Thiên Chúa, đó là những người lấy câu “nhất vợ nhì trời” 

làm “châm ngôn” của mình, họ viện cớ rằng vợ là người bạn đời của mình nên phải “nghe” chứ không 

phải sợ, nên để cho vợ tự do tác oai tác quái hàm hồ chửi bới hàng xóm mà không dám khuyên bảo can 

ngăn; có lúc nại cớ vợ là người đồng lao cộng khổ với mình, nên có khi vợ cưng chiều con cái quá mức 

làm cho nó hư người mà cũng không dám lên tiếng góp ý cho vợ; lại có người lấy phải người vợ không 

cùng tôn giáo, nên vì nghe lời vợ, sợ vợ mà không đi nhà thờ, không thực hành niềm tin của mình.v.v... 

Mặt bên phía nam thì giặc đánh tới rất gấp, mặt bên phía bắc thì vợ xông tới đòi vào thành ở chung với 

chồng thì quả là nan giải, nhưng nếu người chồng là một Ki-tô hữu thì ông ta sẽ giải quyết rõ ràng và 

dứt khoát: mở cửa thành phía bắc đón vợ và đóng cửa thành phía nam chặn đánh địch quân, bởi vì lời 

hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh trong ngày thành hôn vẫn còn đó: “dù gian nan hoạn nạn, dù 

trong lúc vui trong lúc buồn hay hạnh phúc thì vẫn chung thủy với nhau cho đến suốt đời...” 

Đó không còn là sợ vợ nhưng là yêu thương vợ. 

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

http://www.vietcatholicnews.net/News/Html/257681.htm 

 

 
 

http://giaophanvinhlong.net/cau-noi-binh-an-cho-anh-em-den-tu-dau.html
http://www.vietcatholicnews.net/News/Html/257681.htm


TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
284. Việc bẻ bánh có phân chia Ðức Kitô không?Việc bẻ bánh không phân chia Ðức Kitô. Người 

hiện diện trọn vẹn và toàn phần trong mỗi hình dạng Thánh Thể, và trong mỗi phần nhỏ của cả hai 

hình dạng đó. 

285. Sự hiện diện của Ðức Kitô trong Bí tích Thánh Thể kéo dài bao lâu? 
Sự hiện diện của Ðức Kitô kéo dài bao lâu hình bánh ruợu đã truyền phép còn tồn tại. 

 

286. Phải tôn thờ Bí tích Thánh Thể cách nào?Ðó là sự tôn thờ "latria", nghĩa là sự tôn thờ chỉ dành 

riêng cho một mình Thiên Chúa, dù trong Thánh lễ, dù ngoài Thánh lễ. Hội thánh bảo quản bánh rượu 

đã truyền phép một cách cẩn thận tối đa; Hội thánh mang Thánh Thể cho các bệnh nhân, cho những 

người không có khả năng tham dự Thánh lễ. Hội thánh trưng Thánh Thể cho các tín hữu tôn thờ cách 

long trọng; mang Thánh Thể đi rước kiệu và mời gọi mọi người thường xuyên kính viếng và thờ lạy Bí 

tích cực thánh này, được gìn giữ trong Nhà tạm. 

 

287. Tại sao Bí tích Thánh Thể là tiệc Vượt qua? 
Bí tích Thánh Thể là tiệc Vượt qua vì khi làm cho cuộc Vượt qua của Người hiện diện một cách Bí 

tích, Ðức Kitô ban cho chúng ta Mình và Máu Người làm của ăn thức uống. Người kết hợp chúng ta 

với Người và với nhau trong hy tế của Người. 

 

288. Bàn thờ có ý nghĩa gì? 
Bàn thờ là biểu tượng của chính Ðức Kitô, Ðấng đang hiện diện như của lễ hiến tế (bàn thờ - hy tế thập 

giá) và như lương thực thần thiêng được ban tặng cho chúng ta (bàn thờ - bàn tiệc Thánh Thể). 

 

289. Hội thánh đòi buộc chúng ta phải tham dự Thánh lễ khi nào? 
Hội thánh đòi buộc các tín hữu phải tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các lễ buộc. Hội 

thánh cũng khuyên chúng ta tham dự Thánh lễ vào các ngày khác nữa. 

290. Khi nào chúng ta phải rước lễ?Hội thánh khuyên các tín hữu, nếu có đủ điều kiện cần thiết, nên 

rước lễ mỗi khi tham dự Thánh lễ. Hội thánh buộc chúng ta rước lễ một năm ít là một lần trong mùa 

Phục sinh. 

 

291. Phải có những điều kiện nào để rước lễ?Ðể rước lễ, chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Hội thánh 

Công giáo và sống trong tình trạng ân sủng, nghĩa là phải ý thức mình không có tội trọng. Ai ý thức 

mình đã phạm một tội trọng, phải lãnh nhận Bí tích Thống hối trước khi rước lễ. Cũng cần phải có sự 

tịnh tâm và cầu nguyện, giữ sự chay tịnh do Hội thánh qui định và có những thái độ bên ngoài xứng 

đáng (cử chỉ, cách ăn mặc) biểu lộ lòng tôn kính đối với Ðức Kitô. 

 

292. Việc rước lễ đem lại những hiệu quả gì?Việc rước lễ làm tăng triển sự hiệp thông của chúng ta 

với Ðức Kitô và với Hội thánh Người, bảo toàn và canh tân đời sống ân sủng đã nhận được khi lãnh Bí 

tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức, giúp tăng triển tình yêu đối với tha nhân. Việc rước lễ làm chúng ta 

nên mạnh mẽ trong đức ái, xoá bỏ các tội nhẹ và gìn giữ chúng ta, trong tương lai, khỏi các tội trọng. 

 

ĐƯỜNG HY VỌNG 
119.Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động. 

 
544. Người ta khen con hay chê con, con đừng lo sợ vì mất mát hay sung sướng vì tăng thêm điều gì: 

Chỉ một điều làm con thiệt hại: tội lỗi. Chỉ một điều tăng thêm giá trị: nhân đức. Khen chê đừng lo, 

cũng như không sợ súng giả, không ham bạc giả. 
ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 


