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CẦN LẮM NHỮNG
TẤM LÒNG
Khi họ đã ăn no nê rồi, Chúa Giê-su bảo
các môn đệ: “Anh em thu lại những
miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6,12)
Suy niệm: Thế giới chúng ta đang sống rất
tự hào về sự dư dật của cải và lương thực.
Những phát minh khoa học cung ứng thừa
mứa nhu cầu tiêu dùng của con người.
Thế nhưng, giữa xã hội này lại có vô số con
người đang sống nhờ những đống phế
thải, không biết ngày mai sẽ ăn gì. Phải

chăng chúng ta không bị mê lầm khi cho
rằng hễ cứ cấm người nghèo xuất hiện trên
đường phố thì sẽ hết tình trạng nghèo đói
sao? Tại sao nhân loại hôm nay thành công
trong những công trình táo bạo và quá sức
tưởng tượng như thám hiểm sao Hỏa, mà
lại không xóa bỏ được tình trạng nghèo
đói? Phải chăng một trong những nguyên
nhân vẫn còn người nghèo hôm nay là bởi
lòng của mỗi chúng ta quá sức bẩn chật,
nên không thấy người nghèo, không trợ
giúp người nghèo? Nếu nơi mỗi chúng ta
còn có một tấm lòng, thì ít nữa sau khi đã
no nê rồi, chúng ta nhớ lời Chúa để “thu lại
những miếng thừa kẻo phí đi.” Tối thiểu là
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như thế, nhưng để thực hiện điều tối thiểu
đó đòi hỏi mỗi người phải có một tấm lòng
rộng mở tối đa.
Mời Bạn: Ai là người nghèo chung quanh
bạn? Họ đang thiếu thốn của ăn, áo mặc,
thiếu niềm khích lệ, ủi an, hay thiếu niềm
tin? Mời bạn quan sát, tìm kiếm câu trả lời,
và có hành động cụ thể.
Sống Lời Chúa: Thực hành một nghĩa cử
chia sẻ là làm vơi đi phần nào cái nghèo
của người lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì con quá nghèo
tấm lòng, nên quanh con có nhiều người
nghèo. Xin cho con giàu lòng yêu thương,
để người nghèo quanh con bớt đi tủi hổ.
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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

29/7: CN 17 Thường Niên - Th. Martha
30/7: Th. Phêrô Kim Ngôn, gmts
31/7: Th. Inhaxiô Loyola, lm
1/8: Th. Anphongso, gmts-Lễ Nhớ
2/8: Thứ Năm trong tuần 17 TN,
3/8: Thứ Sáu trong tuần 17 TN,
4/8: Th. Gioan Veaney, lm - Lễ Nhớ
5/8: CN 18 Thường Niên
Giáo hội nghèo đói.

Truyện : Mẹ Têrêsa Calcutta.
Ngày nọ, có một phụ nữ trung niên đến với
lũ người nghèo khổ, hung dữ. Nhìn thấy tình
trạng bi đát trước mắt, bà nhủ lòng :”Ta phải
làm điều gì mới được”. Thế rồi bà dồn tất cả
tiền bạc của mình thuê một căn nhà cũ với
chiếc sàn nhà dơ dáy bẩn thỉu. Tuy căn nhà
không khang trang lắm nhưng có thể dùng
được. Ngày hôm sau, bà đi khắp vùng lân
cận tìm lũ con nít đem về dạy dỗ chúng. Thế
rồi điều gì đã xẩy ra cho người phụ nữ và
công việc bảo trợ của bà ấy ? Ngày hôm nay
bà đã có 80 trường học trang bị đầy đủ, 300
nhà phát chẩn lưu động hiện đại, 70 bệnh
viện cho người cùi, 30 viện săn sóc người
hấp hối, 30 viện săn sóc trẻ em bị bỏ rơi và
40.000 tình nguyện viên khắp thế giới sẵn
lòng giúp bà. Người phụ nữ đó không ai khác
chính là Mẹ Têrêsa Calcutta, ngày nay đã
được phong lên hàng hiển thánh.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : 2V 4,42-44.
Trích đoạn sách Các Vua trùng hợp với
bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức
Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Lúc ấy tại Israel xẩy ra nạn đói, tiên tri
Êlisê làm phép lạ 20 chiếc bánh lúa
mạch hoá ra nhiều cho 100 người ăn
no nê mà vẫn còn dư. Phép lạ này minh
chứng cho lòng tốt lành vô cùng của
Thiên Chúa,
+ Bài đọc 2 : Ep 4,1-6.
Các tín hữu ở Êphêsô đang chia rẽ nhau.
Tuy đang ngồi trong tù, thánh Phaolô
rất băn khoăn lo lắng cho họ nên đã viết
thư khuyên họ hãy sống hoà thuận hiệp
nhất với nhau, hãy sống xứng đáng với
ơn gọi của mình. Theo Ngài, phương
cách chữa trị sự chia rẽ đó là sống bác ái
đối với nhau, chịu đựng lẫn nhau trong
sự khiêm tốn, nhẫn nại và hiền hoà.

+ Bài Tin mừng : Ga 6,1-15.
Chạnh lòng thương đoàn dân đã theo
Ngài tự bên kia Biển hồ Tibériade, Đức
Giêsu làm phép lạ cho bánh hoá nhiều từ
5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5000 người
đàn ông ăn no, còn dư lại 12 thúng đầy
những miếng bánh vụn.
Đây là phép lạ duy nhất được bốn tác giả
sách Tin mừng thuật lại. Phép lạ này gợi
lên hình ảnh Manna trong sa mạc, một
thứ bánh vật chất mau hư nát, còn thứ
bánh mà Đức Giêsu ban cho là một thứ
manna mới ban sự sống trường sinh.
Phép lạ này báo trước về phép Thánh Thể
mà Đức Giêsu sẽ lập. Quả vậy, vài ngày
sau trong bài giảng thuyết về bánh sự
sống, Ngài tuyên bố là Ngài sẽ ban thịt
mình cho người ta ăn và máu Ngài cho
người ta uống:”Thịt Ta thật là của ăn, và
máu Ta thật là của uống”(Ga 6,55).

Phải tiết kiệm những của Chúa ban
Đức Giêsu đã nói:”Các con đã lãnh nhận
nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng
không”(Mt 10,8). Thánh Phaolô cũng xác
nhận : Mọi sự chúng ta có đều là hồng ân
Chúa ban khi Ngài nói:”Tất cả là hồng ân”.
Ngày nay đói khát và dư thừa, thiếu thốn và
phung phí. Đó là hai trạng thái trái nguợc
hiện nay trên thế giới. Những người vừa trải
qua cơn đói, nay đã vứt bừa bãi những mẩu
bánh thừa. Đức Giêsu bảo các môn đệ đi thu
lượm những miếng bánh thừa ấy. Ngài dạy
cho mọi người biết tiết kiệm. Tiết kiệm là biết
trân trọng những cái Chúa ban. Tiết kiệm là
ý thức rằng của cải trên thế giới là của mọi
người. Nếu tôi phí phạm, anh em tôi sẽ thiếu
thốn. Ngày nay, người ta có mối bận tâm về
lương thực nhưng vấn đề khác nhau tùy từng
khu vực của thế giới.
Trong thế giới phát triển, chúng ta có quá
nhiều lương thực. Lo lắng chính của nhiều
người là làm thế nào giảm bớt phần ăn để
được giảm cân. Nhưng những người cứ mãi
bận tâm về mình với vấn đề đó, không còn có
chỗ dành cho yêu thương. Còn trong thế giới
thứ ba, vấn đề là làm sao có được cái ăn cho
mọi người.
Phép lạ của Đức Giêsu phải làm cho chúng ta
biết ơn Thiên Chúa về lương thực mà chúng
ta có được và cẩn thận không hoang phí nó.

Phép lạ ấy cũng phải làm cho chúng ta tích
cực quan tâm đến những người không có
lương thực. Người ta biết rằng có hơn 700 triệu
người trên thế giới ngày nay không đủ ăn. Một
phần ba trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng.
Phải làm gì với lương thực dư thừa là một vấn
đề gây bối rối cho các Kitô hữu. Một câu trả lời
là dự trữ lương thực. Nhưng chắc chắn việc dự
trữ lương thực dư thừa cũng gây ra sự phẫn nộ
lớn như dự trữ các võ khí hạt nhân. Một câu trả
lời khác là giảm số lượng lương thực sản xuất.
Nhưng điều này dẫn đến sự phẫn nộ của các
nông dân được trả tiền để bỏ không đất đai
mầu mỡ. Hầu hết nông dân không hài lòng với
sự dàn xếp ấy (Flor MacCarthy).
Thế giới văn minh ngày nay vẫn còn là một
thế giới đói nghèo, vì 80% của cải trên trái đất
này đang nằm trong tay 20% những người
giầu sang phú qúi. Vậy cái đói trên thân xác
vẫn còn làm quay quắt con người thời nay. Có
biết bao tâm hồn thiện nguyện xót xa trước
cảnh đói nghèo đã bắt tay vào việc với niềm tin
: dù chi với “năm chiếc bánh và 2 con cá”, Thiên
Chúa cũng sẽ làm cho con người được no nê ân
phúc. Ngài sẽ biến đổi khuôn mặt thế giới nên
nhân bản hơn, Ngài sẽ tô điểm cho bộ mặt trái
đất trở nên tốt tươi hơn.

