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  Lưu hành nội bộ. 
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    CHUÙA NHAÄT XX THÖÔØNG NIEÂN - NAÊM A 

Baøi ñoïc 1: Is 56,1.6-7  - Baøi ñoïc 2: Rm 11,13-15.29-32 - TM: Mt 15,21-28 

 

    LÔØI CHUÙA:  “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” 

         Suy niệm                     Haønh trình ñöùc tin 

Nếu trong tuần trước, ta học được từ kinh nghiệm của 

thánh Phê-rô về sự kiên trung dẫu gặp những thử thách, thì 

nơi niềm tin của người đàn bà Ca-na-an hôm nay, ta cũng 

học được những điều thú vị về niềm tin.  

Thánh Mat-thêu thuật việc một người mẹ xứ Ca-na-an 

van xin Chúa Giê-su cứu chữa đứa con gái của bà bị quỷ 

ám. Người mẹ này được gọi là người Ca-na-an, bởi thời 

trước, vùng  Tia và  Xi-đôn là nơi  người  Ca-na-an sinh  

sống. Danh xưng “Người Ca-na-an” là cách gọi khinh miệt của người Do-thái 

dành cho dân ngoại. Dù là một người ngoại đạo, nhưng bà lại biết rất rõ lời hứa 

về Đấng Mê-si-a, vì bà đã gọi Đức Giê-su là “Con Vua Đa-vít” (x. Mt 15,22). 

Qua lời khẩn nài của người mẹ với Chúa Giêsu, dường như thánh Mát-thêu 

muốn ngụ ý rằng, sở dĩ người đàn bà ngoại giáo biết tuyên xưng Chúa Giê-su 

là Con vua Đa-vít là vì bà đã đi ra khỏi miền dân ngoại và chỉ trong đất Ít-ra-en 

bà mới được Chúa thi ân. Đấy cũng là lý do tại sao “Người không đáp lại một 

lời”. Nhưng sự im lặng ban đầu của Chúa Giê-su còn để tăng cường niềm tin 

khiêm tốn của bà. Quả thật niềm tin bà học biết đã nhìn nhận quyền ưu tiên của 

người Ít-ra-en trên dân ngoại. 

 Ơn đức tin Chúa ban cho người đàn bà ngoại giáo được khởi đi từ lòng 

mẫu tử. Chính tình mẫu tử đã đưa bà đến gặp Chúa Giê-su. Nhu cầu chữa lành 

của đứa con gái trở thành như thể chính bà cần được chữa lành vậy. Bà đã kêu 

cầu khẩn thiết : “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con  

tôi tin tưởng rằng một giải pháp chính trị hữu hiệu trên bình diện quốc tế và địa 

phương có thể ngăn chặn các tội phạm này và tái lập các quyền lợi hợp pháp. Để bảo 

đảm tốt hơn cho sự gần gũi của tôi, tôi đã gửi Đức Hồng Y Fernando Filoni, như đặc 

sứ của tôi tại Iraq. Ngày mai Đức Hồng Y sẽ lên đường sang nước này. 

Cả tại dải Gaza sau một cuộc ngưng bắn, chiến tranh đã tái diễn, tạo ra thêm 

các nạn nhân vô tội, và chỉ làm cho xung khắc giữa người Israel và người Palestine 

trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta hãy cùng nhau xin Thiên Chúa của hòa bình qua lời bầu 

cử của Đức Trinh Nữ Maria: “Lạy Chúa, xin ban hòa bình cho những ngày sống của 

chúng con, và biến chúng con thành những người xây dựng công lý và hòa bình.” 

Đức Thánh Cha cũng mời mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của vi 

khuẩn Ebola và những ai đang chiến đấu để ngăn chặn nó. 

 THÔNG BÁO CỦA BAN BAXH - CARIATAS GIÁO MIỀN KONTUM 
Kính thưa quý Cha và quý Soeurs, 

Hiện nay văn phòng Caritas giáo Miền Kontum chúng con có một số 

xe lăn. Nếu quý Cha, quý Soeurs thấy trong giáo xứ hay nơi phục vụ có nhu 

cầu, xin in mẫu đơn (mở file kèm) và làm đơn và gửi xuống văn phòng của 

chúng con số 15 Nguyễn Huệ TP Kontum để nhận. Chúng con chỉ có 30 

chiếc, do vậy nơi nào cần xin cho chúng con được biết sớm. 

Chúng con xin chân thành cám ơn. 

                                                                                    Phụ trách 

                                                                     Lm. Giacôbê Trần Tấn Việt 

TIN GIÁO XỨ: 

I. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA: 

 A.- Tại giáo xứ Tân Hương: Thánh lễ mừng bổn mạng vào sáng thứ 

tư, ngày 27.8.2014 vào lúc 05giờ00. Các chị em đi tham dự thánh lễ xin mặc 

áo dài. Tổ chức sinh hoạt, vui chơi vào Chúa nhật, ngày 24.8.2014 tại NSH 

giáo xứ Tân Hương từ 09giờ00 đến 15giờ00 . 

 B.- Tại giáo miền Kontum: Tổ chức vào thứ tư, ngày 27.8.2014 tại 

nhà thờ chính tòa Kontum từ 07giờ00 đến 16giờ30. Chủ đề "Tân Phúc Âm 

hóa gia đình và truyền giáo". 

 Kính mời các chị em trong giáo xứ tham gia đông đủ, đăng ký tham 

dự và đóng góp tiền nơi các chị phụ trách  xóm giáo. 

II. CẢM ƠN:  

01.- gđ ÔB Đường ở xóm giáo Mông Triệu đóng góp 500.000đ ; gđ 

anh Giuse Lê Quang Định đóng góp 1.000.000đ; để tôn tạo và xây dựng lại 

hang đá Đức Mẹ  giáo xứ  Tân Hương.  

02.- 01 gđ ở xóm giáo Giuse đóng góp 500.000đ; để đóng ghế trong 

nhà thờ. 

 Giáo xứ Tân Hương xin chân thành cảm ơn  các gia đình nói trên. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (x. Mt 15,22). Nhu cầu của con gái và bà giờ 

đây đã trở thành một.  

Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn thử thách lòng tin của người mẹ bằng thái 

độ dửng dưng (x. Mt 15,23). Thậm chí Người còn nói ra những phân biệt, 

khinh miệt (x. Mt 15, 24.26) khiến người nghe bị tổn thương, bị súc phạm. 

Tuy nhiên, qua những câu đối đáp và qua nhu cầu cần được chữa lành của cô 

con gái, Chúa Giê-su đã khai sáng cho bà biết một nhu cầu khác thâm sâu hơn 

nhiều. Nhu cầu này không phải của con gái bà, mà chính là của bà, đó là nhu 

cầu của niềm tin. Dẫu bà đã học biết chút ít về niềm tin đó khi bà tuyên xưng 

Chúa Giêsu là “Con vua Đavít”, nhưng bà cần phải có đức tin mạnh hơn nữa, 

đức tin mang màu sắc của sự phó thác. Chính sự khiêm nhường, nhẫn nại của 

bà (x. Mt 15,27) đã làm cho lòng tin nơi bà được triển nở. Đối với bà, chỉ với 

những mảnh bánh vụn thôi cũng làm bà mãn nguyện. Bà nhận ra rằng, bằng 

quyền năng của Chúa Giêsu, chỉ cần phẩy tay, Người cũng đuổi được tên quỷ 

đang hành hạ con gái bà. Thái độ của bà là luôn luôn cầu xin, nhưng không vì 

thế mà có tính ép buộc. Và sau hết, lòng tin đó đã thuyết phục được Chúa Giê-

su (x. Mt, 14,28). 

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta vẫn gặp những khó khăn, đau 

khổ để tôi luyện, kiện toàn lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Đứng trước 

những nghịch cảnh, trái ý đó, chúng ta đã có đủ khiêm nhường nói lên sự giới 

hạn, bất toàn nơi phận người của ta để cầu xin Chúa nâng đỡ hay không, hay 

chúng ta tuyệt vọng, xa ngã và kêu trách Chúa ? Lòng khiêm tốn quả là vốn 

quý của niềm tin. Khiêm tốn luôn đặt chúng ta ở chỗ thấp và dâng lời khẩn nài 

lên Thiên Chúa. 

Hơn thế, nếu chúng ta biết đón nhận những gian truân đó với cái nhìn 

của niềm tin thì khi đó ta sẽ khám phá ra rằng, trên thập giá cuộc đời đang 

chớm nở những “nụ hoa thiêng thần linh” mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho con 

cái của Người. Như người mẹ xứ Ca-na-an đều dùng những khó khăn, những 

cản trở, những giới hạn làm động lực cho niềm tin của bà. Do đó, bà là người 

thứ hai trong dân ngoại được Chúa Giêsu khen ngợi : “này bà, lòng tin của bà 

mạnh thật!” (x. 15,28). 

Lạy Chúa, xin Người thương nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con và 

đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường đời trần gian. Amen. 
 

Linh muïc Giuse Hà Đăng Hội, OP.                                                                     

                                                            Giaùo xöù KonRôbang 

 

 

LÒNG TIN 

      Có những căn bệnh nan y, các bác sĩ đã bó tay và khuyên gia đình đem bệnh 

nhân về nhà chăm sóc được ngày nào hay ngày đó… 

Thế là số phận đã được định đoạt? bệnh nhân buông xuôi, gia đình chấp 

nhận thương đau vì sẽ mất một người thân trong nay mai. 

Nhưng LÒNG TIN đã cứu chữa không ít bệnh nhân, mà y học từ thời sơ khai 

đến nền khoa học tiên tiến hiện đại phải kinh ngạc. 

Những người đã trải qua cơn thập tử nhất sinh thì mới cảm nhận được điều 

đó. “Lòng tin đã cứu chữa con, con hãy ra về bình an”. 

Khi đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã thể hiện Lòng thương xót để chữa 

trị cho những người tin vào Ngài. 

Tất cả các phép lạ Ngài làm điều phát xuất từ lòng tin của bệnh nhân, hiện 

tại các nhà khoa học vẫn không chứng minh được những phép lạ siêu nhiên mà 

Thiên Chúa đã làm cho nhân loại trên khắp thế giới. 

Tháng 6 năm 2000, bộ giải mã gen người được công bố tại căn phòng phía 

Đông của Nhà Trắng Hoa Kỳ. Tổng thống Bill Clinton đã nói: “Ngày hôm nay, 

chúng ta được hiểu về loại ngôn ngữ mà Chúa đã sử dụng để sáng tạo nên sự sống. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta nghiêng mình trước sự phức tạp, trước vẻ đẹp và sự diệu 

kỳ của món quà thần thánh nhất, thiêng liêng nhất của Người”.  

Ngày nay dân chúng vẫn lũ lượt kéo đến với Thiên Chúa tại các trung tâm 

hành hương như: Fatima, Lộ Đức, La Vang, Măng Đen… Không phân biệt tôn giáo, 

quốc gia, vô số những bia đá với những lời tạ ơn đã minh chứng Lòng Chúa Thương 

Xót. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu nhân loại, Ngài sẵn sàng cứu chữa họ, nhờ lời 

chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Lòng tin của họ. 
Hướng về Đại hội Thánh mẫu La Vang và Ngày giới trẻ Công giáo Á châu 

tại Hàn Quốc, Xin Thiên Chúa ban cho chúng con luôn giữ vững Lòng tin để đem 
ngôn ngữ tình yêu của Ngài đến với mọi người.   

                                       Micae NĐC. 
 

TIN VATICAN: 
 
 

Đức Thánh Cha nói: "Không thể nại đến danh Thiên Chúa để gieo rắc thù hận" 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín 

hữu và du khách hành hương trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh 

Phêrô trưa Chúa Nhật 10 tháng 8. Ngài đã tái khẩn thiết kêu gọi hòa bình cho Iraq và 

Thánh Địa. Đức Thánh Cha nói: 

“Anh chị em thân mến, các tin tức đến từ Iraq khiến cho chúng ta không thể 

tin được: hàng ngàn người, trong đó có các tín hữu Kitô, bị đuổi khỏi nhà cửa của họ 

một cách tàn bạo; trẻ em chết đói chết khát trong khi chạy trốn; phụ nữ bị bắt cóc; 

con người bị tàn sát; đủ mọi thứ bạo lực; rồi đến việc tàn phá các gia sản tôn giáo, 

lịch sử và văn hóa. Tất cả những điều này xúc phạm trầm trọng đến Thiên Chúa và 

nhân loại. Không thể nại đến danh Thiên Chúa để gieo rắc thù hận! Không thể gây 

chiến nhân danh Thiên Chúa!" 

Tôi xin  cám  ơn những  người đang can đảm trợ giúp các anh chị em này, và  


