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Chúa Nhật 12 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 4 Tháng 6 Năm 2018

LỚN LÊN
VỮNG MẠNH
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi:
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và
quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm: Một đứa bé chào đời, nhân loại
tăng số: thêm một miệng ăn, một chỗ ở…
và thêm một cuộc đời. Niềm vui pha lẫn
nỗi lo: Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Sẽ là vinh
dự cho gia đình, gia tộc; hữu ích cho xã hội;
là tín hữu tốt hay ngược lại? Vui mừng và
hy vọng, trăn trở và âu lo tự mọi phía. Có

một trăn trở bức xúc hơn: gia đình, xã hội,
giáo hội đón nhận hay loại trừ em? Và đón
nhận với thái độ nào? Ở góc độ kinh tế và
nhân bản, người ta sẽ nỗ lực gia tăng và
chia sẻ của ăn trên bàn tiệc cuộc đời cho
tất cả mọi người hay giảm bớt, loại trừ số
thực khách trên bàn tiệc đó? (Thông Điệp
Sự Sống Con Người). Đàng khác, cuộc sống
đâu chỉ có “cơm ăn và áo mặc…”. Một đứa
trẻ chào đời là có một ơn gọi, một sứ mạng.
“Nó sẽ trở nên như thế nào đây” là còn tùy
ở gia đình, xã hội và giáo hội đảm nhận
nuôi dưỡng giáo dục ra sao.
Mời Bạn: Vì “trẻ em hôm nay là thế giới
ngày mai”, bạn hãy tự vấn: Bạn đã, đang
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Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Anh Bùi Lợi		

Phó Chủ Tịch Nội Vụ:		

Anh Phạm Đình Hiếu		

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thủ Quỹ & Tài Chánh: 		

Anh Nguyễn Văn Bình

Thư Ký:				Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Ca Đoàn Hương Chiều 		

Anh Lương Thế Phiệt

Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:

HT Kha Trần

Thừa Tác Viên Lời Chúa :		

Chị Lê Thị Tuyết Dung

Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

và sẽ làm gì cho con cái bạn, và các trẻ em
khác? Bạn có gây ra gương mù gương xấu
nào khiến bạn đáng “bị cột cối đá và quăng
xuống biển” không?
Sống Lời Chúa: - Là cha mẹ, bạn phải loại
bỏ những ảnh hưởng xấu cho con cái (sách
báo, phim ảnh…), và tạo cho chúng một môi
trường sống lành mạnh, một sân chơi trong
sáng – là con cái, bạn tập sống lịch sự, văn
minh, qua việc sống Lời Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã
yêu mến và đã để các trẻ nhỏ đến với Chúa.
Xin cho chúng con biết quảng đại chấp
nhận hy sinh, nêu gương sáng bằng chính
đời sống vì lợi ích của con em chúng con.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
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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 6 /2018
Cầu cho toàn thế giới - Các mối liên kết
xã hội
Xin cho các mối liên hệ xã hôi sẽ đẩy mạnh
sự hiệp thông với tất cả mọi người, đồng
thời tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người
với nhau .
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

24/6: CN 12 Thường Niên
Sinh nhật Gioan Tẩy Giả
25/6: Thứ Hai trong tuần 12 TN
26/6: Thứ Ba trong tuần 12 TN
27/6: Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,
28/6: Thứ Năm trong tuần 12 TN,
29/6: HAI THÁNH TĐ Phêrô và Phaolo
lễ trọng
30/6: Các thánh tử đạo thành Roma
1/7: CN 13 Thường Niên
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Chúa nhật 1/7/2018 sẽ không có
thánh lễ Việt Nam lúc 1:30 chiều như
thường lệ hằng năm để quý cộng đoàn có
thể tham dự Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ
Lavang. Xin cộng đoàn lưu ý và thông báo
cho những người khác trong cộng đoàn
cùng biết.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : G 38,1.8-11.
Ông Gióp gặp nhiều tai ương hoạn nạn
mặc dầu ông là người công chính. Trước
những đau khổ đó, ông biểu lộ những
hoài nghi về sự công bằng của Thiên
Chúa. Thiên Chúa gián tiếp trả lời cho
ông Gióp : mọi sự lành hay sự dữ được
Ngài cho phép mới xẩy ra, con người
phải biết phó thác vào sự sắp xếp của
Ngài, đừng nên mở miệng than trách.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 5,14-17.
Thánh Phaolô cho tín hữu Côrintô biết :
Đức Kitô đến trần gian này để làm một
cuộc tạo dựng mới nhờ sự chết và phục
sinh của Ngài. Nhờ cái chết của mình,
Đức Kitô làm cho nhân loại thực sự chết
cho tội lỗi và nhờ sự sống lại của mình,
Ngài làm cho con người hoàn toàn đổi
mới, mặc lấy cuộc sống mới đã được
biến hình đổi dạng, được trở nên một

tạo vật mới tốt lành thánh thiện.
+ Bài Tin mừng : Mc 4,35-41.
Buổi chiều, khi đã giảng dạy cho dân
chúng xong, Đức Giêsu bảo các Tông đồ
xuống thuyền vượt biển hồ Tibériade
sang bờ bên kia. Biển hồ này thương có
bão, nhất là vào buổi chiều. Khi ra giữa
biển, một cơn bão táp nổi lên, nước đã
tràn vào thuyền, các môn đệ cuống cuồng
lên. Trong khi đó, Đức Giêsu, bị mệt mỏi vì
rao giảng suốt ngày, nằm gối đầu ở đàng
lái mà ngủ, như không có sự gì xẩy ra.
Các ông sợ hãi đánh thức Ngài và còn có
sự trách móc:”Chúng con chết mất mà
Thầy không quan tâm sao”? Đức Giêsu
bình tĩnh đứng lên phán một lời vắn tắt
:”Im đi, câm đi” tức thì gió im, biển lặng
như tờ. Sau đó Đức Giêsu vừa trách các
môn đệ vừa khuyên họ hãy tin vào quyền
năng của Ngài.

Hãy tin tưởng vào Chúa
Câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay dạy
chúng ta bài học : hãy tin cậy vào Chúa và cầu
nguyện. Ai cũng thích sóng yên bể lặng, xuôi
chèo mát mái. Nhưng cuộc đời nào mà chẳng
có giông tố ? Tuy nhiên, chính giông tố mới
giúp chúng ta nhận ra chính mình : mình còn
yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin.
Cũng chính giông tố sẽ đưa ta đến với Chúa,
để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng
của Ngài. Cũng chính giông tố sẽ giúp chúng
ta biểu lộ đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn
lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố. Khi đã biết
con người hoàn toàn yếu đuối và bất lực thì
chỉ còn biết trông cậy vào Chúa và xin Ngài
đến cứu giúp, không phải chỉ cầu xin khi gặp
hoạn nạn, nhưng phải tin Chúa và cầu xin
Ngài mọi nơi mọi lúc trong lúc được bình yên.
Có câu chuyện về một đại úy hải quân, khi
về hưu làm thuyền trưởng trên một chiếc
tầu đưa khách đến đảo Shetland tham quan
trong ngày. Trong một chuyến đi chơi, tầu
chở toàn thanh niên. Họ cười nhạo ông đại
úy gìa khi thấy ông này cầu nguyện trước
lúc ra khơi, bởi vì đó là một ngày trời đẹp và
biển êm.
Nhưng biển không êm lâu khi một trận
cuồng phong bất ngờ thổi tới và chiếc tầu bắt
đầu chồm lên chồm xuống dữ dội. Các hành
khách hoảng sợ chạy đến ông đại úy thuyền
trưởng để yêu cầu ông cùng cầu nguyện với

họ. Nhưng ông đáp:”Tôi đã cầu nguyện lúc trời
êm bể lặng. Khi sóng gió nổi lên, tôi phải lo
cho con tầu của tôi”.
Đó là một bài học cho chúng ta . Nếu chúng
ta không thể hoặc không muốn tìm đến Thiên
Chúa trong những lúc yên tĩnh của đời mình
thì chúng ta có lẽ sẽ không tìm thấy Người khi
cơn rối loạn chụp xuống. Có lẽ chúng ta hoảng
sợ nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta đã biết tìm
đến Người và phó thác nơi Người trong những
lúc bình yên thì hầu như chắc chắn chúng ta sẽ
tìm thấy Người khi sóng gió nổi lên .
Mỗi người chúng ta không khác gì chiếc
thuyền nan chồng chềnh giữa biển trần gian
đầy sóng gió bão táp, khó khăn nối tiếp khó
khăn. Nếu chúng ta chỉ dựa vào sức mình hay
dựa vào một quyền năng nào đó thì chúng ta
sẽ thất bại. Ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi
sóng gió ba đào khi chiếc thuyền của chúng
ta sắp chìm ? Chỉ còn có Thiên Chúa. Ngài như
người cha lái con tầu vững chắc trên biển cả,
chúng ta là con chỉ biết tin tưởng vào quyền
năng của người Cha trên trời. Có Chúa trong
đời, Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi
chúng ta. Lúc đó, những cô đơn như bị xóa
nhòa, những khó khăn dường như nhỏ lại,
những yếu đuối như được mạnh sức. Chúng
ta không cầu xin cho cuộc đời mình như biển
lặng, nhưng xin cho cõi lòng chúng ta được
tĩnh lặng ngay giữa lúc biển động.

