
CHÚA NHẬT 19 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 9 tháng 8, 2020 

10/8 Thứ Hai      Bài đọc 1:   Êdêkien     1:  1 - 5, 24 - 8c 

          Phúc âm:   Mátthêu   17: 22 - 27 

11/8 Thứ Ba        Bài đọc 1:   Êdêkien     2:  8 - 3: 4 

        Phúc âm:   Mátthêu   18:   1 - 5, 10, 12 - 14 

12/8 Thứ Tư       Bài đọc 1:   Êdêkien    9:   1 - 7, 10: 18 - 22 

        Phúc âm:   Mátthêu  18:  15 - 20  

13/8 Thứ Năm    Bài đọc 1:   Êdêkien  12:   1 -  12 

             Phúc âm:   Mátthêu  18:  21 - 19: 1 

14/8 Thứ Sáu      Bài đọc 1:   Êdêkien  16:  1 - 15, 60, 63 

        Phúc âm:   Mátthêu  19:   3 - 12 

15/8 Thứ Bảy     Lễ:  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

      Bài đoc 1: Khải Huyền  11: 19a; 12: 1 - 6a, 10ab 

     Bài đọc 2:     1 Côrintô  15: 20 - 27 

      Phúc âm:             Luca    1: 39 - 56 

Chúa Nhật 20 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Isaia 56: 1, 6 - 7 /  Bài đọc 2:  Rôma   11: 13 - 15, 29 - 32 

    Phúc Âm:   Mátthêu    15: 21 - 28 

Tiền Lạc Quyên:         

Đóa Hoa Dâng Mẹ:   

 

THÔNG BÁO 

1. Thứ Bảy tới Cha sẽ đi dự Lễ Thụ Phong Linh Mục, một người bạn 
     của Cha ở Tiểu bang Massachusets. Vì thế, Thánh Lễ chiều thứ 
     Bảy vào lúc 6 giờ chiều. Và Chúa Nhật chỉ có một Thánh Lễ lúc 
    11 giờ sáng. Cha Phanxicô Hưng sẽ dâng Lễ cho quý vị Chúa 
    Nhật tới đây.  Mong quý ÔBACE lưu ý thông báo này. 

2. Sau Thánh Lễ, những ai cần khẩu trang cho con em của mình 
    nhập học cho năm nay thì vào Hội Trường Giáo Xứ để nhận. Mỗi 
   em sẽ được nhận 2 cái khẩu trang. 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    1 Vua   (19: 9a, 11-13a) 

Trước hết, đối với dân Israel, Thiên Chúa là Đấng uy nghi, cao 
cả nên những lần Ngài xuất hiện thường đi kèm với tiếng sấm 
chớp, mây mù, gió bão, núi đồi rung chuyển làm cho dân chúng sợ 
hãi (x. Xh 19, 16-19). Tuy vậy, Thiên Chúa tỏ hiện cho ngôn sứ Êlia 
không ở trong gió bão, không ở trong cơn động đất, cũng không ở 
trong ngọn lửa, mà theo sau ngọn gió hiu hiu. Thiên Chúa quyền 
năng, uy nghi, đáng sợ lại tỏ mình ra cách thân thương, dịu dàng. 
Chắc hẳn Thiên Chúa biết vị ngôn sứ vừa trải qua một cuộc chạy 
trốn đầy hiểm nguy và mệt mỏi nên cần được ủi an, vỗ về, nâng đỡ 
để có sức hoàn tất sứ mạng ngôn sứ của  
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Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 

Những ai cần Xức dầu, Rước Mình 

Thánh Chúa, làm Phép nhà hoặc những 

Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin liên 

lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số điện 

thoại ở trên.  

 

 

 



 

 

mình. Quả thật, sau cuộc gặp gỡ này, ngôn sứ Êlia được Thiên Chúa ủy thác thi hành sứ vụ sau cùng trước 
khi chuyển giao sứ mạng ngôn sứ lại cho môn đệ. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới với một môi trường tràn ngập với những tiếng ồn ào, náo 
động bởi vì chạy đua với cuộc sống và tranh dành quyền lực và miếng cơm manh áo. Chúng ta có nhận 
ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày đó không?  

2. Bài đọc 2:    Rôma    (9: 1-5) 

Trước hết, vì là con cháu của các tổ phụ, dân Israel đã được Thiên Chúa nhận làm con, được phúc thấy 
vẻ uy phong và quyền năng của Ngài; họ còn được Thiên Chúa ký giao ước và ban cho lề luật; đồng thời, họ 
còn có một nền phụng tự bài bản cùng với các lời hứa của Thiên Chúa. Và điều quan trọng hơn cả là Đức 
Kitô, xét theo huyết thống cũng cùng một giống nòi với họ, nhưng họ lại không tin Người là Con Thiên Chúa 
và không đón nhận Tin Mừng cứu độ mà Đức Kitô mang đến.  

Sau nữa, Thánh Phaolô phải đau đớn nhìn nhận một sự thật là dù dân Israel đã được Thiên Chúa tuyển 
chọn ngay từ đầu để chuẩn bị cho công trình cứu độ, nhưng phần nhiều trong số họ lại khước từ Tin Mừng, 
không tin Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Đó là điều mà thánh Phaolô thừa nhận nỗi khổ tâm và sự day dứt tột 
cùng. Bởi vì thánh nhân ước sao ngài có thể trả một cái giá thật đắt, thậm chí bị nguyền rủa lìa xa Chúa Kitô, 
thì ngài cũng cam lòng chấp nhận miễn sao những người đồng bào tin nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa thực 
hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Tuy vậy, thánh Phaolô phải chấp nhận sự thật phũ phàng về sự cứng lòng tin của 
những đồng bào mình, để rồi nhìn ra một niềm hy vọng mới dành cho dân ngoại. Sự cứng lòng không đón 
nhận Đức Kitô của dân Israel là cơ hội để dân ngoại được mời gọi đón nhận Tin Mừng (x. Rm 9,25-33). 

Chúng ta là người Chúa chọn để trở nên những người con nghĩa tử của Chúa. Thế mà có bao nhiêu 
người trong chúng ta bởi vì tham quyền và tiền bạc đã quay lưng vong ơn, phản bội Ngài. Còn chúng 
ta thì sao? 

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (14: 22-33) 

Khi các môn đệ đang phải vất vả chèo chống vì sóng gió giữa biển thì Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà 
đến với các ông nhưng các ông không tin đó là Người. Chúa Giêsu truyền cho ông Phêrô đi trên mặt biển 
mà đến với Người nhưng ông đã chìm vì không đủ đức tin.  

Dù mới được chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng các môn đệ vẫn chưa vững tin vào quyền 
năng của Chúa Giêsu. Chỉ khi Chúa Giêsu bước lên thuyền và sóng yên biển lặng, các môn đệ mới hoàn toàn 
xác tín và bái lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Cũng như các môn đệ, mỗi Kitô hữu ngày nay cũng cần một 
đức tin trưởng thành vào Chúa Giêsu giữa cuộc sống đầy bấp bênh và thách đố này. 

Nơi đâu có Chúa Giêsu thì sức mạnh của bóng tối, của sự dữ không thể đe dọa các môn đệ. Khi các môn 
đệ có Chúa Giêsu ở cùng thì quyền lực của biển cả, của đêm đen không thể làm hại các ông. Nơi đâu có Chúa 
Giêsu, ở đó có sự an toàn, bình yên. Những ai đặt niềm tin vững vàng vào Chúa Giêsu thì luôn được bình 
yên, hạnh phúc, an vui và được bảo vể che chở; bởi  vì luôn có Chúa Giêsu ở cùng. Như Ngôn sứ Êlia nhận 
ra Chúa đã đến bên ông với sự bình yên, nhẹ nhàng và an toàn.  

Trong cuộc sống đầy gian truân, thử thách và đầy phong ba bão táp hằng ngày, chúng ta có nhận 
ra và tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện và ở cùng chúng ta trong cuộc sống này không? Chúng ta có 
siêng năng chạy đến Chúa Giêsu để khẩn cầu và nương tựa bên Ngài không? 

 

CHA XIN QUÝ VỊ ĐẬU XE ĐÚNG CHỖ QUY ĐỊNH. XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN! 

 

 


