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SUY NIỆM 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

Người phụ nữ dân ngoại là mẫu mực của những ai cầu xin. Bà là một người mẹ có một cô con 
gái bị quỷ ám. Quỷ hành hạ cô này một cách khủng khiếp khiến trái tim của người mẹ nhói đau, 
nhưng bất lực. Chúng ta không rõ tại sao bà quen biết Đức Giêsu, và tin Ngài là Đấng Mêsia, 
có quyền năng trừ quỷ. Khi thấy Đức Giêsu, bà mừng quá, chỉ la thật to để Ngài chú ý. “Xin 
thương xót tôi!” Bà xin Ngài thương xót một người mẹ đang đau khổ vì con. Đức Giêsu xem ra 
không màng đến tiếng kêu của bà. Ngài thinh lặng, chẳng nói một lời đáp lại. 

 Nhưng còn hy vọng, bà cứ lẽo đẽo đi theo Đức Giêsu và các môn đệ, vừa đi vừa kêu to, nài 
nẵng, kể lể, than van thống thiết. Các môn đệ không thể chịu được tiếng kêu này, nên xin Thầy 
mau đáp ứng yêu cầu của bà, để họ được yên. Thầy Giêsu đã thẳng thắn từ chối. Ngài cho biết 
hiện nay Chúa Cha chỉ sai Ngài đến với dân Ítraen thôi. Bây giờ chưa phải là lúc để đến với dân 
ngoại. Cần phải ưu tiên cho người Do-thái trước đã. Chính Ngài đã từng nhắc nhở các môn đệ 
như vậy (Mt 10,5-6). 

 Câu trả lời của Thầy Giêsu như đặt một dấu chấm hết. Các môn đệ hiểu là họ không thể làm 
Thầy đổi ý, vì Thầy chỉ làm điều Thầy tin là ý muốn của Cha. Nhưng người phụ nữ vẫn chưa 
mất niềm hy vọng. Bà không đi phía sau mà kêu nữa, nhưng đến ngay trước Đức Giêsu, và quỳ 
gối trước mặt Ngài. Cuộc đối thoại thật sự bắt đầu khi bà có thể nhìn thẳng vào Ngài, và nói với 
Ngài một câu ngắn gọn: “Lạy Ngài, xin giúp tôi!” 

 Câu trả lời của Thầy Giêsu như dập tắt mọi hy vọng còn lại. Một câu từ chối lạnh lùng, dứt 
khoát, và có thể gây tổn thương: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.” Phúc 
lành dành cho Ítraen, Ngài không muốn chia sẻ cho dân ngoại. Nghe câu này, người phụ nữ có 
thể nổi nóng và căm giận bỏ đi. Nhưng lạ thay, bà lại thấy mở ra một lối thoát. Bà khiêm tốn 
nhận mình chỉ là chó con, quanh quẩn dưới gầm bàn, còn người Do-thái là con cái trong nhà, 
được ngồi nơi bàn của chủ. Chó con đâu dám đòi ăn bánh của con cái, nhưng ai cấm chó con 
được hưởng những vụn bánh rơi từ bàn? Người phụ nữ khiêm tốn cũng chỉ dám xin vụn bánh 
thôi. Bà chỉ cần chút vụn bánh cho cô con gái mình yêu quý. 

 Lòng Đức Giêsu tan chảy khi nghe câu nói của bà. Ta có thể nói dường như Ngài chịu thua sự 
kiên trì của bà, dù bao lần bị Ngài thẳng thừng từ chối. Ngài nể phục sự khiêm tốn của bà, khi 
có vẻ bà bị coi khinh. Ngài quý niềm hy vọng của bà, khi mọi sự dường như sụp đổ. Ngài ngỡ 
ngàng trước lòng tin lớn của bà, khiến Ngài đổi ý, vì qua đó Ngài nghe tiếng mời của Cha. Cha 
vẫn nói với Con qua những biến cố đời thường, qua môi miệng những người nghèo hèn bé nhỏ. 
Đối với Con, tiếng của Cha vẫn luôn luôn mới mỗi ngày. 

 “Bà muốn sao thì được vậy. Từ giờ đó, con của bà được khỏi.” Như thế Đức Giêsu đã nhận lời 
bà, đã thương xót và cứu giúp bà. Ngài hiểu phía sau lòng tin khiêm hạ và kiên trì của bà là cả 
một tình yêu bao la của tấm lòng người mẹ. Chỉ ai yêu mới dám đi tới cùng. Bây giờ bà đã 
được ăn bánh, không chỉ ăn vụn bánh thôi. Bây giờ chúng ta là dân ngoại, đã được ngồi vào bàn 
tiệc thánh rồi. Chỉ mong chúng ta được ngổi ăn trong bàn tiệc thiên quốc vào ngày cánh chung, 
cùng với muôn người trong khắp cả thiên hạ. 

CHÚA NHẬT XX 

    BĐ I: Is 56,1.6-7     BĐ II: Rm 11,13-15.29-32      TM: Mt 15,21-28 



PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
(Livestream tất cả chương trình dưới đây) 

 
15.08.20 Thứ Bảy, Đức Mẹ Lên Trời, lễ 
trọng 
16.08.20 Chúa Nhật XX TN, Tv IV 
17.08.20 Thứ Hai, 
18.08.20 Thứ Ba, 
19.08.20 Thứ Tư 
20.08.20 Thứ Năm, Thánh Bênađô viện 
phụ, tiến sĩ Hội thánh 
21.08.20 Thứ Sáu, Thánh Piô, giáo hoàng 
22.08.20 Thứ Bảy, Đức Maria Nữ Vương 
23.08.20 Chúa Nhật XXI TN, Tv I 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính ĐM 
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Giuse Hùng Cường (8-20), Giuse Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu và Gioan Phương (9-20) 
Phanxicô Thặng (10.20) Giuse Quyền, Giuse Lơ, Giuse Bộ và Catarina Tưởng (11.20), 
Đaminh Ký (12.20), Phêrô Phát (1.21), Giuse Peter Tran (2.21);  Maria Hỷ, Phanxicô Sáng, 
Giuse Soạn, Gioankim Vinh (4.21); Phaolô Điền (5.21); Lh người thân, Đaminh Giác, Yevina 
Nguyễn, Giuse Cường, Maria Tới (6.2021), Giuse Liêng (7.21), Gioan Baotixita Điền (8.21) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
Ngày Thường 
 Thứ Hai-Thứ Sáu:  
 - Kinh phụng vụ: 07:40 am 
 - Thánh lễ: 08:00am  
Cuối Tuần 
 Thứ Bảy:  
 - Hành hương kính Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp và thánh lễ: 
03:00pm 
 
 Chúa Nhật: 10:00am  
 

LỊCH PV: CN XX TN 

Mới qua đời:  
Anna Kế, Anê Ấu,  Giuse Thụy Anh, Henry 
Trúc, Gioan Baotixita Điền. 
 
Nhân dịp lễ giỗ 

11.8 Maria, Maria Quyên, 14.8 Phao-lô Điền 

(giỗ 1 năm), Maria Thành, An-tôn Bình, 15.8 Tê

-rê-sa, Phê-rô và Maria, Maria Gìn, Phao-lô, Gia

-cô-bê, Phao-lô Toàn, 16.8 Giuse Bộ, Maria, 

GioanBaotixita Nghĩa, 18.8 An-tôn Ngộ, Maria 

Thọ, Phi-líp-phê  Trúc, Simon Thích, 19.8 Giuse 

Hữu, 30.8 Đaminh Thành, 9.9 Anna Tiên. 

Đã qua đời:   
Giuse, Phê-rô, Maria, Mợi Nguyễn, Jessica Hân, 
Cháu Tuấn, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Gi-
oanBaotixita Thụy, Maria Mừng, Martha Mừng, 

An-tôn Đính, Giuse Long, Anna Hồng,  các linh 
hồn nạn nhân dịch bệnh Covid, các linh hồn tiên 
nhân, các linh hồn thai nhi, các linh hồn nơi 
luyện tội. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

 Tạ ơn Chúa đã được bình an và như ý 

 Tạ ơn nhân lễ bổn mạng Đức Mẹ Lên Trời 

 Tạ ơn và cầu bình an, như ý 

 Xin cho công ăn việc làm thuận lợi 

 Xin ơn chữa lành và bình an 

 Xin cho việc phổng vấn xin việc làm được 
đạt kết quả tốt đẹp 

 Xin cho gia đình hòa thuận thương yêu nhau 

 Xin cho có con cái, sinh nở bình an 

 Cầu cho ca đoàn Tình Mẹ nhân ngày bổn 
mạng lễ Đức Mẹ Lên Trời. 

 Cầu cho thế giới được bình an và mau qua 
cơn bệnh dịch 

 

THÔNG BÁO 

Ủng Hộ Nước Lebanon 

TGP Melbourne kêu gọi ÔBACE thể 
hiện tình tương thân tương ái bằng 
việc đóng góp quỹ hỗ trợ cho người 
dân nước Lebanon đang khủng hoảng 
trong cơn đại dịch Covid-19 và tai 
nạn cháy nổ tại thành phố Beruit, 
Lebanon. Rất mong cộng đoàn quảng 
đại thể hiện tinh thần bác ác Tin 
mừng. Chân thành cảm ơn cộng 
đoàn. 

 

Liên Quan Phong Bì Dâng Cúng 

 Đầu tháng 9 chúng ta sẽ phát hành 
PBDC, tài khóa 2020-2021. 

 Những ai đóng góp cho trung tâm 
dưới dạng phong bì dâng cúng, có 
những thay đổi gì thì xin vui lòng 
cho ban gây quỹ TT biết hạn chót 
Thứ Sáu, ngày 28/08 

 (Xin xem chi tiết trên trang cuối 
bản tin) 

Cùng Nhau Phòng Chống Đại Dịch 

Trong hoàn cảnh cách lý xã hội tình 
trạng 4, con kêu gọi ÔBACE hạn chế 
tối đa việc ra khỏi nhà. Như vậy con 
cũng kêu gỏi ÔBACE hạn chế việc 
đến Trung tâm, trừ những việc rất 
khẩn thiết. Tuy nhiên, nếu vì việc 
khẩn thiết, trước khi đi xin gọi điện 
cho các cha trước. Rất mong ÔBACE 
thông cảm 

Liên Quan Thánh Lễ An táng: 
Sau khi bàn thảo với Ban Thường Vụ 
cộng đoàn, xin thông báo từ nay  
trong việc cử hành nghi thức an táng 
tại TTTMLV sẽ không có mở nắp 
quan tài trong nhà thờ nhằm giữ gìn 
sức khỏe chung cho mọi người. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Phong Bì Dâng Cúng: 
Tiền Rời Dâng Cúng …. 
Đợt II:………………………. 
An Vị:…………………………. 

$2,010.0 
$500.0 
$120.0 
$50.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu  
 Đt: 0469264761 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận 
Đt: 0403 233 478 

Trước tiên, chân 
hành cảm ơn 
những ai trong 
tuần qua đã đóng 
góp cho trung tâm 
bằng tiền mặt 
hoặc chuyển 
khoản. 

Trong hoàn cảnh cách ly xã hội để 
chống dịch bệnh– tình trạng cấp 4, 
nếu ÔBACE có ý định đóng góp 
cho trung tâm: 

 bằng tiền mặt: Xin giữ lại số 
tiền đó cho đến khi hết cách 
ly xã hội rồi mới mang tới 
trung tâm. 

 bằng chuyển khoản, thì xin 
gởi vào tài khoản Trung 
Tâm: 

Account name: Our Lady of La 
vang Shrine 

Account No:  529783746 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 


