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BẠN ĐƯỜNG
TRUYỀN GIÁO
Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và
bắt đầu sai từng hai người một.
Suy niệm: Khi sai các môn đệ lên đường
vào sứ vụ, Đức Giê-su “chỉ thị các ông
không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây
gậy, không được mang lương thực, bao bị
tiền giắt lưng; được di dép, nhưng không
được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9). Thế nhưng có
một “hành trang” họ không thể thiếu, đó

là một người bạn đường: Ngài sai các ông
đi từng hai người một. Chúa Giê-su đặt các
nhu cầu vật chất xuống hàng thứ yếu, và
đưa sự hiện diện của một người bạn đồng
hành trên đường truyền giáo lên hàng ưu
tiên. Ngài không muốn họ đi một mình,
mạnh ai nấy làm. Không! Ngài muốn các
môn đệ của Ngài cộng tác với nhau trong
việc truyền giáo, cùng đồng hành, cùng
sống bên nhau, chia sẻ bàn bạc để nhận
ra được điều Chúa muốn, nâng đỡ nhau về
tinh thần, vật chất, cùng nhau đương đầu
với những rủi ro, những thất bại, những bất
trắc. Các tông đồ ngay từ đầu đã làm theo
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Linh Mục Chánh Xứ: 		
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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
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Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

mệnh lệnh này của Chúa: các ông cùng đi
với nhau trong các chuyến đi truyền giáo.
Mời Bạn: Loan báo Tin Mừng là sứ mệnh
chung của toàn thể Hội thánh mà mỗi tín
hữu phải dấn thân với người khác và nhờ
người khác. Phải loại trừ chủ trương tạo
“thành tích cá nhân” hay chuyên quyền
độc đoán, thay vào đó là đối thoại, biết
lắng nghe và mở rộng vòng tay để có thêm
nhiều người cùng tham gia vào sứ mệnh
của Hội thánh.
Sống Lời Chúa: Khi làm việc chung, bạn
tập bàn hỏi, lắng nghe ý kiến anh em của
các đoàn thể khác trong giáo xứ.
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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
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CN 15 Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Cát Minh (Camelo)
Thứ Ba trong tuần 15 TN
Th. Camillô Lellis, linh mục
Thứ Năm trong tuần 15 TN,
Th. Apollinariô, gmtđ
Th. Laurensô Brinđisiô,lmts
CN 16 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

Công cụ của Chúa.
Một ngày mùa đông một người đàn ông đi
đến một cậu bé đang ngồi ăn xin trên một
cây cầu của thành phố, gió thổi lồng lộng.
Cậu bé run lập cập vì lạnh và rõ ràng đang
cần một bữa ăn ngon. Nhìn thấy cậu bé,
người đàn ông rất tức giận bèn nói với Thiên
Chúa :
- Lạy Chúa, tại sao Chúa không làm điều gì
đó cho cậu bé này ?
Thiên Chúa đáp lại :
- Ta đã làm một điều gì đó cho nó rồi.
Điều này làm người đàn ông ngạc nhiên, vì
thế ông nói :
- Con hy vọng Chúa không nói rằng : Bất cứ
điều gì Chúa làm đều có vẻ như không làm.
Chúa đáp :
- Ta cũng đồng ý với con điều đó.
Người đàn ông hỏi :
- Nhưng bằng cách nào mà Chúa đã làm
điều đó ?
Chúa đáp :
- Ta đã làm ra con

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Am 7,12-15.
Amos là một người chân chất sống ở tiểu
vương quốc Giuđa (phía nam), làm nghề
chăn nuôi súc vật, nhưng Chúa truyền
cho ông phải đến vương quốc Israel
(phía bắc) khiển trách lối sống phản tôn
giáo và các tư tế ở đền thờ Bethel chỉ
biết sống theo hình thức trong đời sống
tôn giáo mà không có đời sống thực,
mặc dầu ông không thuộc dõng dõi tiên
tri, cũng không quen làm nghề tiên tri.
+ Bài đọc 2 : Ep 1,3-14.
Thánh Phaolô gửi thư mục vụ cho tín
hữu Êphêsô tiết lộ cho họ một mầu
nhiệm : trước khi tạo dựng vũ trụ, Thiên
Chúa đã quyết định chọn chúng ta làm
nghĩa tử, nhờ Con yêu dấu của Ngài
là Đức Giêsu Kitô. Ngài còn cứu chuộc
chúng ta bằng giá máu của Con Ngài và
nuôi dưỡng chúng ta bằng sự sống của

Ngài dưới tác động của Thánh Thần.
+ Bài Tin mừng : Mc 6,7-13.
Sau khi rời bỏ Nazareth đi rao giảng Tin
mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã
chọn Capharnaum làm trung tâm hoạt
động. Công việc huấn luyện các Tông đồ
tạm đủ, Ngài sai các ông đi từng hai người
một đến những vùng xa hơn để rao giảng.
Ngài sai các ông đến với mọi người, dù
họ là ai, và đặc biệt đến với những người
nghèo khó nhất. Sứ mạng đặc biệt của
các ông là rao giảng sự thống hối. Ngài
cũng ban cho các ông quyền trừ qủi và
chữa được nhiều bệnh tật.
Ngài ban cho các ông chỉ thị rõ ràng :
phải có tinh thần vô vị lợi, không quá lo
lắng về đời sống vật chất, không cần phải
trang bị gì, cứ tin vào sự quan phòng của
Chúa. Chúa sẽ nâng đỡ và làm cho những
cố gắng của các ông thêm phong phú.

Cách thức làm chứng cho Chúa
a) Mọi người có thể làm chứng.
Trước khi về trời, Đức Giêsu đã nhắn nhủ các
môn đệ những lời sau cùng:”Các con hãy đi
khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi
tạo vật”(Mc 16,15 ; Mt 28,19). Nếu Đức Giêsu
đã truyền cho các môn đệ phải đi rao giảng
Tin mừng cho muôn dân thì lệnh truyền ấy
phải có thể thực hiện được : thực tế đã chứng
minh, các ông đã đem Tin mừng đến mọi nơi,
và từ 2000 năm nay vẫn còn tiếp tục. Dĩ nhiên
với thời gian vắn vỏi các ông chưa có thể đi
khắp thế giới rao giảng được, nhưng Giáo
hội đã tiếp nối sứ mạng ấy và nhờ chúng ta
là những phần tử trong Giáo hội tiếp tục sứ
mạng ấy. Ai không rao giảng Tin mừng là một
điều thiếu sót. Thánh Phaolô đã nói:”Khốn
thân tôi, nếu không rao giảng Tin mừng”
Chúa về trời, ngài đã mượn miệng lưỡi chúng
ta để rao giảng, mượn đôi tay chúng ta để thi
ân, mượn đôi chân chúng ta để đi đến những
người cùng khổ. Tuy về trời, Ngài vẫn hiện
diện và hoạt động trong cuộc sống chứng
nhân của mỗi Kitô hữu.
b) Mỗi người một cách làm chứng.
Mỗi công việc đều có phương tiện để đạt tới
mục đích. Trên thế giới này có biết bao nhiêu
ngành nghề, biết bao lãnh vực cho nên có
vô vàn vô số những phương tiện thích hợp.
Trong lãnh vực truyền giáo, Chúa cũng dùng

đủ mọi phương tiện để nhờ đó người ta có thể
nhận biết Chúa, nhưng phương tiện sống động
và hữu hiệu nhất là chính con người chúng
ta. Chính vì vậy mà Chúa đã bảo các Tông đồ
và chúng ta rằng:”Các con là chứng nhân của
Thầy”(Lc 24,48).
Chúng ta có thể rao giảng Lời Chúa bằng lời
nói, chữ viết hay bất cứ một phương tiện nào
, nhưng phương tiện có tính cách thuyết phục
nhất là đời sống thực tế của chúng ta, chính
con người chúng ta là dấu ấn của Thiên Chúa
để người ta trông thấy chúng ta thì đồng thời
cũng nhìn ra Chúa. Trong việc phong thánh
cho Linh mục Gioan Vianney, cha sở xứ Ars,
một nhà điều tra phong thánh có hỏi một
người trong giáo xứ Ngài về đời sống của Ngài,
thì người giáo dân ấy chỉ trả lời vỏn vẹn bằng
mấy chữ:”Tôi đã trông thấy Thiên Chúa trong
một con người”.
Truyện : Thánh Phanxicô Assisi truyền giáo.
Thánh Phanxicô gọi một thầy dòng cùng đi
giảng với ngài. Hai thầy trò cùng đi các đường
phố Assise, cách nghiêm trang, suy tưởng về
Chúa... Về nhà, thầy dòng hỏi cha thánh :
- Giảng ở đâu ?
Cha thánh trả lời :
- Giảng là đem Chúa đến bằng gương sáng,
bằng cách sốt sắng mang Chúa trong tâm hồn.

