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CHỈ CẦN
TIN THÔI

“… đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,37)
Suy niệm: Nick Vujicic, một người Úc gốc
Serbia từ khi sinh ra đã không có tay và
chân. Từ nhỏ anh đã từng tuyệt vọng và có
ý định tự tử, nhưng nhờ tình thương của
cha mẹ và nhờ đức tin, anh đã vượt qua
mọi trở ngại của một người khuyết tật và
sống rất lạc quan. Anh đi khắp thế giới để
làm chứng về niềm tin vào Đức Giê-su của
mình. Trong lần đến Việt Nam vào ngày

23/5/2013, trên sân vận động Mỹ Đình Hà
Nội, anh đã lớn tiếng tuyên xưng niềm tin
đó trước hàng ngàn khán giả. Anh đã sống
niềm tin của mình cách thiết thực nhất,
đó là sự tin tưởng, tha thứ và yêu thương.
Khi Chúa Giê-su chữa lành người phụ nữ
bị băng huyết đã mười hai năm và cho con
gái ông trưởng hội đường đã chết được
sống lại, chính Ngài đã xác quyết điều này:
“…đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Mời Bạn: Trong cuộc sống hằng ngày,
những thử thách của bệnh tật và đau khổ
luôn làm chúng ta lo lắng và mất niềm tin
vào Chúa. Chúng ta cũng thường bị cám
dỗ đi tìm lời giải đáp ở những việc mê tín
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dị đoan. Chính Chúa đang mời gọi bạn hãy
sống phó thác và đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Chia sẻ: Bạn đã từng bị thử thách trong đời
sống đức tin. Mời bạn chia sẻ: cảm nghiệm
của bạn trong hoàn cảnh đó. Bạn đã vượt
qua những thử thách đó thế nào?
Sống Lời Chúa: Khi gặp thử thách, đau
khổ, bạn tâm niệm Lời Chúa: “Mọi âu lo,
hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc
anh em” (1 Pr 5,7).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa những
gian lao và thử thách của cuộc sống, xin
ban cho con thêm sức mạnh và đức tin; để
con có đủ can đảm sốngphó thác và đặt
trọn niềm tin nơi Chúa. Amen. 2015
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều 			
Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 7 /2018
Cầu cho việc truyền giáo - Các linh mục
và công việc mục vụ
Xin cho các inh mục, những người luôn cảm
thấy cô đơn và yếu đuối trong các công tác
mục vụ, tìm thấy sự liên hệ mật thiết với
Thiên Chúa và tình bằng hữu nơi các anh
em linh mục khác.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

1/7:
2/7:
3/7:
4/7:
5/7:
6/7:
7/7:
8/7:

CN 13 Thường Niên
Thứ Hai trong tuần 13 TN
Th. Tôma, tđ
Independence Day (Hoa Kỳ)
Thứ Năm trong tuần 13 TN,
Th. Maria Goretti, trinh nữ tử đạo
Thứ Bảy trong tuần 13 TN
CN 14 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

Truyện : Phải chăng là phép lạ ?
Trong chương trình “The Extraordinary”
có kể câu chuyện lạ, xẩy ra tại Melbourne.
Australia vào năm 1987. Buổi sáng đẹp
trời, một bà bẹ chở đứa con gái 7 tuổi đến
trường. Đang lúc mẹ con trò chuyện vui vẻ,
bất chợt một chiếc xe trọng tải đâm thẳng
vào hông xe, nơi em bé ngồi. Em bé bị ngất
xỉu. Sau khi cứu sống, hội đồng bác sĩ cho
biết là em sẽ không bao giờ có thể đi lại
được nữa ! Em sống, nhưng mất nhiều khả
năng tri giác và cảm xúc. Thật là tin buồn
cho người mẹ. Tuy nhiên bà ngoại vẫn điềm
tĩnh và có linh cảm rằng cháu của bà sẽ
được ơn đặc biệt. Bà thường đến bệnh viện
thăm và giúp cháu đọc kinh và cầu nguyện.
Những ai thấy bệnh trạng của em bé đều
thương hại cho em. Nhiều người ngạc
nhiên là trên khuôn mặt của em luôn hiện
lên sự bình an từ trong tâm hồn và niềm vui
siêu nhiên. Sau khi rời bệnh viện, dần dần
em đi học lại và theo kịp các bạn cùng lớp .

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Kn 1,13-15 ; 2,23-24.
Sách Khôn ngoan được soạn vào khoảng
thế kỷ I trước công nguyên. Tác giả là
một người rất ư lạc quan. Để giải quyết
vấn đề do cái chết đặt ra, tác giả bèn liên
kết cái chết thể xác với cái chết tinh thần
: sở dĩ có sự chết là do tội lỗi mà ra. Tuy
nhiên, cái chết thể xác nằm trong viễn
tượng Phục sinh, vì nó sẽ khai mở tới sự
sống đời đời.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 8,7-9.13-15.
Lúc ấy cộng đoàn Giêrusalem đang gặp
nạn đói, thánh Phaolô đang tổ chức một
cuộc lạc quyên để giúp đỡ cộng đoàn
này. Cuộc lạc quyên này sẽ chứng tỏ sự
bình đẳng giữa người Do thái và Hy lạp
: người Do thái đã chia sẻ cho người Hy
lạp những đặc ân tinh thần, thì cũng là
điều bình thường khi người Hy lạp chia
sẻ cho người Do thái những may mắn

của họ về vật chất trong lúc này. Như thế,
sự dư dả của người này bù đáp sự thiếu
thốn của người kia.
+ Bài Tin mừng : Mc 5,21-43.
Thánh Marcô thuật lại cho chúng ta hai
phép lạ có liên quan đến nhau : phép lạ
làm cho con gái ông trưởng hội đường
Giairô sống lại và phép lạ làm cho người
đàn bà bị băng huyết đã 12 năm được
khỏi. Hai phép lạ này gợi cho chúng ta
hai điều :
1. Trước hết, hai phép lạ này mạc khải cho
chúng ta về lòng nhân hậu của Đức Kitô,
khiến không bao giờ cho Ngài được dửng
dưng trước đau khổ của người khác.
2. Những phép lạ này đòi hỏi đức tin nơi
người muốn kêu xin. Đức tin của ông Giairô và người đàn bà băng huyết rất lớn :
đặt hết tin tưởng vào Đức Kitô. Ngài dùng
quyền năng cứu chữa và ban sự sống .

Xét lại đức tin của mình
Qua thái độ của người đàn bà băng huyết và
của ông trưởng hội đường Giairô, ta thử xét
lại đức tin của chúng ta xem sao : Tin khi đời
sống bình an, thuận buồm xuôi gió thì chưa
hẳn là đức tin thật, nó phải được tôi luyện
trong đau khổ, trong khó khăn, trong gian
nan thử thách mà vẫn kiên trì, thì đức tin ấy
mới có thể làm nên phép lạ. Hay nói đúng
hơn, lúc ấy Thiên Chúa mới trợ giúp, mới cứu
chữa, vì khi đó chúng ta không tin vào sức
riêng mình mà tin vào Chúa, thì Chúa phải
thực hiện thôi. Như Abraham xưa, như Phêrô
đi trên mặt biển, như người đàn bà và ông
Giairô trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta
hãy tin tưởng.
Cuộc đời của chúng ta không bao giờ hết đau
khổ. Chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu
của Thiên Chúa cả trong đau khổ. Sự hiện diện
của Thiên Chúa không nhất thiết lấy đi đau
khổ, nhưng cho chúng ta năng lực chuyển
hoá đau khổ. Chúng ta cần Thiên Chúa giúp
đỡ để linh hồn chúng ta không bị thu hẹp vào
sự thụ động hoàn toàn, gần giống như những
đồ vật, bị tác động nhưng không bao giờ hoạt
động. Thấu hiểu chân lý này, ông Francois
Mauriac đã phát biểu:”Ngài đến không phải
để cất sự đau khổ mà để hiện diện với đau
khổ”. Như vậy nghĩa là Ngài đến ban đức tin

cho chúng ta để chúng ta biết chịu đựng đau
khổ, biết chuyển hoá đau khổ, biến nó thành
phương tiện để đạt tới ơn cứu độ. Bằng không
thì chúng ta chịu đau khổ một cách vô ích và
những đau khổ trở nên vô nghĩa.
Những ai không có đức tin thì gặp nhiều bất
lợi trước đau khổ. Họ chịu đựng đau khổ gấp
ba lần : họ chịu đựng bệnh tật, họ chịu đựng
sự vô nghĩa của bệnh tật (vì đối với họ, bệnh
tật chỉ là phiền toái, kết quả của một số phận
mù quáng) và họ chịu đựng đau khổ vì cuộc
sống của họ bị ngưng trệ. Họ coi bệnh tật của
họ như một việc phải chịu đựng thay vì một
việc phải sống. Đời sống của họ như bị giữ chặt
lại vì họ chờ đợi thụ động cho đến khi mọi việc
trở lại bình thường để họ có thể bắt đầu cuộc
sống trở lại.
Mặt khác, các bệnh nhân có đức tin ở trong
một tình thế tốt hơn. Dù đức tin không giải
thoát họ khỏi bệnh tật, hoặc làm giảm bớt đau
khổ do bệnh tật gây ra, người có đức tin tiếp
tục sống một cách mãnh liệt như trước đây,
có khi còn mãnh liệt hơn. Họ có thể tìm thấy
Thiên Chúa trong bệnh tật cũng như trong lúc
khỏe mạnh, và bệnh tật của họ có thể sinh ra
kinh nghiệm có lợi là họ sẽ xin Chúa chữa lành
cho bệnh tật ấy (Flor McCarthy).

