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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

21/6 Thứ Hai        Bài đọc 1:    Sáng thế     12:     1-9 

         Phúc âm:     Mátthêu       7:     1-5 

22/6 Thứ Ba         Bài đọc 1:    Sáng thế     13:  2, 5-18 

         Phúc âm:      Máthêu       7:  6, 12-14 

23/65 Thứ Tư      Bài đọc 1:    Sáng thế     15:  1-12, 1-18 

         Phúc âm:     Mátthêu       7:  15-20 

24/6 Thứ Năm    Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Trọng  

        Bài đọc 1:           Isaia    49:    1-6 

        Bài đọc 2:     Công vụ    13:  22-26 

         Phúc âm:           Luca      1:  57-66, 80 

25/6 Thứ Sáu       Bài đọc 1:     Sáng thế    17:  1, 9-10, 15-22 

         Phúc âm:      Mátthêu      8:    1-4 

26/6 Thứ Bảy       Bài đoc 1:     Sáng thế    18:    1-15 

          Phúc âm:     Mátthêu      8:    5-17 

Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Khôn ngoan  1: 13-15; 2: 23-24   

Bài đọc 2:  2 Côrintô  8: 7-9, 13-1  /  Phúc Âm:   Máccô  4: 35-41 

Bài đọc 1:               Gióp               38: 1, 8-11 

     Khi biết bao tai ương thình lình ập xuống trên ông Gióp, gia 
đình và sự nghiệp, ông không thể hiểu và không thể tự mình trả 
lời cho những khúc mắc của mình. Ông Gióp đã đòi Thiên Chúa 
lên tiếng trả lời cho ông tại sao người lành lại gặp hoạn nạn, đau 
khổ. Đoạn trích sách Gióp hôm nay là một phần câu trả lời của 
Thiên Chúa. 
     Thiên Chúa không hề giải thích tại sao một người công chính, 
tốt lành như ông Gióp lại phải chịu bao tai ương; Ngài cũng 
không biện minh lý do Ngài im lặng trước những nỗi thống khổ 
của ông. Quả vậy, Thiên Chúa vượt quá khả năng hiểu biết và 
phán đoán của con người. Những gì ông Gióp đang trải qua liệu 
có sá gì so với những gì đang diễn ra trong vũ trụ này theo một 
trật tự mà chỉ có Thiên Chúa biết.  
     Thiên Chúa quyền năng biết những gì ông Gióp đang trải qua; 
Ngài nghe những lời than vãn của ông và lên tiếng trả lời cho 
ông.       
     Tôi có kêu trách Chúa khi gặp những chuyện không may 
trong đời? Tôi có muốn lèo lái Thiên Chúa theo ý muốn của 
tôi? Tôi có tin kế hoạch Thiên Chúa lớn lao hơn những gì tôi 
thấy, tôi biết? 

Bài đọc 2:   2 Côrintô                   5: 14-17 

     Tình yêu Đức Kitô qua cái chết và sự phục sinh chính là động 
lực sống của người tín hữu. Đối với Phaolô, mọi người đều mang 
nơi mình sự chết và việc Đức Kitô chết và sống lại chính là niềm 
hy vọng thôi thúc con người sống viên mãn hơn. Vì yêu thương 
mà Đức Kitô đã chết cho mọi người thế nào, thì tình yêu tự hiến  
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đó cũng thôi thúc người ta ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình, để không còn sống cho chính mình nữa mà sống 
cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. 
     Đức Kitô Phục Sinh mở ra một thời đại mới. Khi sống lại, Đức Kitô Phục Sinh được hoàn toàn biến đổi 
và những ai ở trong Đức Kitô cũng được đổi mới, được hoà giải với Thiên Chúa và với nhau. Đức Kitô 
phục sinh hoà giải con người với Thiên Chúa thế nào thì trong Đức Kitô Phục Sinh, con người cũng được 
hoà giải với nhau; những rào cản chia cắt và phân ly giữa người với người không còn nữa. 
      Tình yêu Đức Kitô Phục Sinh thôi thúc con người từ bỏ cái tôi ích kỷ để biết sống cho Chúa, được hoà 
giải với Ngài và nhờ đó mà sống với nhau trong thuận hoà. 
     Tôi có dám ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để sống cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi? 

Bài Tin Mừng:     Máccô                        4: 35-41 

     Biển, sóng, nước bình thường là những thực tại quá quen thuộc đối với các môn đệ xuất thân làm nghề 
chài lưới. Họ sành nghề đi biển và biết cách làm thể nào để ứng phó với những cơn cuồng phong ập đến 
bất chợt. Sự hoảng sợ của các môn đệ trong cơn giông tố cho thấy các ông đang phải đối diện với thứ sức 
mạnh tột cùng phong ba của sóng gió và biển nước. Thứ sức mạnh ấy bất ngờ xuất hiện trong đêm tối 
càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi, hoang mang và khủng hoảng. Sức mạnh trong đêm tối là dấu hiệu của sức 
mạnh và quyền lực của sự dữ, sức mạnh của sự chết, sự tiêu diệt, sự hủy hoại, sự chia rẻ, sự đau thương, 
sự đau khổ tột cùng mà mỗi một người trong chúng ta đã và đang đương đầu trong cuộc sống hằng ngày. 
    Thứ sức mạnh của bóng đêm mà các tông đồ sợ hãi lại chẳng mảy may tác động đến Chúa Giêsu. Mặc 
cho các môn đệ cuống cuồng, Người vẫn dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Trong cơn hoảng loạn, các môn đệ 
mới chạy đến với Người, “Chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Chắc chắn các môn đệ không 
chạy đến với Chúa Giêsu để xin Người chỉ cách thoát trận cuồng phong. Các ông kêu cứu Người vì các ông 
nhận ra rằng các ông đang phải đối diện với thứ sức mạnh của đêm tối, thứ sức mạnh như đang đe doạ 
tính mạng các ông. 
     Dù được ở với Người trên cùng một chiếc thuyền nhưng các ông vẫn chưa tin Người, chưa thật sự biết 
Người là ai. Câu hỏi trách khéo của Chúa Giêsu vẫn mang tính thời sự: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em 
vẫn chưa có lòng tin?” Dù tin hay không, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ở đó, ngay bên các môn đệ. 
     Qua những khi tôi gặp cùng những sóng gió trong đời, tôi có tin Chúa vẫn ở bên tôi? Tôi có tin 
Thiên Chúa quyền năng vẫn hằng quan phòng trong cuộc đời tôi, dù lắm khi tôi phải đi trong bóng 
tối của đêm đen? 

THÔNG BÁO 

• Hôm nay có lạc quyên lần hai cho Đức Thánh Cha: Peter's Pence 
• Thứ Năm Mừng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ trọng.  
• Trong niềm hân hoan Mừng Trọng Thể Đại Lễ "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" Bổn Mạng Giáo Xứ chúng ta, 

Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ Trọng Thể vào ngày Chúa Nhật tới ngày 27 Thánhg 6, lúc 10 giờ sáng. 
Trước Thánh lễ lúc 9 giờ, sẽ có rước kiệu Mẹ xung quanh nhà Thờ. Sau đó làm phép Ảnh Mẹ trong nhà 
Thờ và Múa "Dâng Hoa" tôn kính Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin mọi người tham dự đông đủ. 

• Happy Father's Day. Chúc mừng quý vị làm cha và chuẩn bị làm cha trong gia đình. 
♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật: $2,877.00  Online Giving:    $100.50 
♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   Tổng Cộng:  $235.        Tiền mặt: $95.     Tòa Mẹ Fatima:  $30. 

●Ô. Cửu  $20.     ●ID#68  $20.     ●ID#333  $20.   Ẩn danh: $40; $20; $20.    

HAPPY FATHER'S DAY! 


