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SUY NIỆM 
Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

“Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa,mà là 
lối nghĩ của loài người” (Mt 16,23). Thầy Giêsu đã mắng anh 
Phêrô như thế khi anh muốn can ngăn Thầy chấp nhận cuộc 
Khổ nạn. Lời can ngăn của Phêrô là một cám dỗ rất mạnh đối 
với Thầy, vì đó là lời can ngăn của người môn đệ đầy mến 
thương: “Xin Thiên Chúa thường đừng để Thầy gặp chuyện 
ấy !” Để thắng được cơn cám dỗ mạnh mẽ này, đến từ Phêrô, 
Thầy Giêsu đã phản ứng mạnh mẽ không kém. Ẩn sau lời của 
Phêrô, Thầy thấy có lời đường mật của Xa-tan, lời mà Thầy đã 
nghe từ buổi đầu trong hoang địa. Xa-tan đã rủ rê Thầy bái lạy nó để được mọi vinh hoa trần 
gian. Nó muốn Thầy chinh phục thế gian bằng con đường tắt (Mt 4,9). Thầy Giêsu đã cương 
quyết bảo nó cút đi. Và bây giờ Thầy cũng đòi Phêrô trở về đúng chỗ của mình. “Hãy lui lại 
đằng sau Thầy !” Môn đệ phải là người đi sau Thầy, chứ không dẫn đường đi trước. 

Thật ra Phêrô can ngăn Thầy là điều hiểu được. Ông mới được Thầy khen, vì nhờ Chúa Cha, 
ông biết Thầy là Đấng Kitô. nhưng khuôn mặt đặc biệt của Đấng Kitô ấy, ông chưa rõ. Từ thời 
vua Đa-vít, Thiên Chúa đã hứa ban cho Ítraen một Đấng Kitô. Đấng này sẽ là một vị vua thuộc 
nhà Đa-vít, mà vương quyền và ngai vàng thì vĩnh cửu (2 Sm,11-16). Trải qua cả ngàn năm, 
dân Ítraen vẫn chờ Thiên Chúa giữ lời hứa. Vào thời Đức Giêsu, người dân vẫn mong có Đấng 
Kitô đến để cứu Ítraen khỏi tay Rôma, và cho dân hưởng thái bình no ấm. Ai cũng nghĩ Đấng 
Kitô phải là Đấng toàn thắng, mạnh mẽ oai hùng, nên khi nghe Thầy Giêsu nói về thân phận 
khổ đau thất bại của mình, Phêrô đã cho thấy ông không thể nào chấp nhận được (Mt 16,22). 
Ông không thể chấp nhận hình ảnh Đấng Kitô bị hành hạ và bị giết. 

“Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa” (Mt 16,23). Kế hoạch của Thiên 
Chúa vượt trên lối nghĩ của loài người. Đức Giêsu Kitô không chỉ cứu dân Ítraen, mà cứu cả 
nhân loại. Ngài không cứu họ khỏi nô lệ Rôma, nhưng cứu khỏi nô lệ tội lỗi. Ngài không cứu 
độ bằng chiến thắng, nhưng bằng thất bại và cái chết. Qua đó, Ngài hiên ngang bước vào vinh 
quang vĩnh cửu (Mt 16,27). Ngài không phải chỉ là một người được Thiên Chúa xức dầu và sai 
đi, Ngài còn là chính Thiên Chúa Ngôi Lời làm người. Điều Thiên Chúa thực hiện vượt xa 
những gì Ngài đã hứa. Ngài làm trọn lời hứa một cách khó hiểu và lạ lùng. “Sự phong phú, 
khôn ngoan và tri thức của Chúa sâu thẳm biết bao! Quyết định của Người khôn dò khôn 
thấu” (Rm 11,33). Thầy Giêsu muốn các môn đệ thuộc mọi thời đại tiếp tục đi sau Thầy, chia 
sẻ cùng một thân phận như Thầy, từ bỏ mình, vác thập giá mình, mất mạng sống mình vì Thầy, 
coi cả thế gian nhẹ hơn cuộc sống đời sau. Họ không lùi bước trước khổ đau, nhục nhã và cái 
chết, vì họ tin Thầy đã được phục sinh và sẽ lại đến trong vinh quang để thưởng phạt từng 
người tùy theo việc họ làm (Mt 16,27). Lạ lùng thay con đường Thầy Giêsu và bao thế hệ môn 
đệ đã đi ! Chỉ mong chúng ta đừng nghĩ theo kiểu thường tình con người, nhưng mỗi ngày chấp 
nhận sống những nghịch lý của Thiên Chúa. 

CHÚA NHẬT XXII 

    BĐ I: Gr 20,7-9               BĐ II: Rm 12,1-2      TM: Mt 16,21-27 



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

 
29.08.20 Thứ Bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả 
bị trảm quyết 
30.08.20 Chúa Nhật XXII TN, Tv II 
31.08.20 Thứ Hai 
01.09.20 Thứ Ba 
02.09.20 Thứ Tư 
03.09.20 Thứ Năm, Thánh Grêgôriô 
04.09.20 Thứ Sáu, 
05.09.20 Thứ Bảy 
06.09.20 Chúa Nhật XXIII TN, Tv III 
 
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 XXII TN 

Mới qua đời:  
Giuse, Bà cố Anna Sưu, Maria Lê, Maria Oanh,  
Giuse Quốc Anh 

 
Nhân dịp lễ giỗ 

24.8 Maria Oanh, Maria Hạt, 25.8 Giuse Trung, 

26.8 Augustinô,  27.8 Maria Trừng, Phê-rô, 30.8 

Giuse Mạnh, Đaminh Thành, 1.9 Teresa, 9.9 

Anna Tiên, 17.9 Anna 

Đã qua đời:   
Anna Khoa, Maria Lệ, Gioan Baotixita Điền, 
Augustinô Đăng, Isave, Maria, linh hồn người 

hiến tạng,  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 vì mổ được bình an 

 Tạ ơn Chúa đã được bình an và như ý 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật 

 Tạ ơn Chúa trong ngày lễ bổn mạng thánh 
Monica và Augustino 

 Xin cho thi cử làm bài tốt 

 Xin ơn chữa lành và bình phục 

 Xin cho có công ăn việc làm 

 Xin Chúa chúc lành và thánh hóa công việc 
bác ái của nhóm trẻ Trung Tâm 

 Xin cho có con cái, sinh nở bình an 

 Cầu bình an cho gia đình 

 Cầu cho các du học sinh đang gặp khó khăn 

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

 

THÔNG BÁO 

Cảm ơn Việc Ủng Hộ Nước Lebanon 

Xin chân thành cảm ơn ông bà anh chị em 
gần xa đã tích cực đáp lại lời mời gọi của 
TGP Melbourne trong việc ủng hộ đất nước 
Lebanon đang trong cơn khủng hoảng đại 
dịch covid-19 và tai nạn cháy nổ tại thành 
phố Beirut làm thiệt hại nặng nề về con 
người và vật chất.  

Tổng Số tiền ÔBACE đóng góp được: 
$24,400. Nguyện xin Chúa thưởng công bội 
hậu cho lòng quảng đại tương thân tương ái 
của ông bà anh chị em. 
 

Sử Dụng Zoom Cho Hội Họp 

Vì hoàn cảnh cách ly xã hội sẽ còn kéo dài, 
tuy nhiên nhu cầu hội họp và sinh hoạt hội 
đoàn vẫn cần được tiếp diễn, do đó ban 
truyền thông TTTMLV đã đăng ký  cho cộng 
đoàn một phương tiện truyền thông Zoom. 
Vậy hội đoàn nào muốn sử dụng Zoom để 
hội họp hoặc sinh hoạt xin liên hệ với ông 
Giuse Trần V. Thuận Đt: 0403 233 478 
 

Chiến Dịch ẤM LÒNG MÙA COVID 

Trong thời gian qua, bệnh dịch kéo dài, hậu 
quả nhiều người mất việc, không có thu 
nhập, hoặc neo đơn khó khăn vì sống cách 
ly. Bắt nguồn từ lời Chúa, 

“Chính anh em, hãy cho họ ăn”  
(Mt 14,16) 

Giới trẻ TTTM La vang phát động phong 
trào “Ấm Lòng Mùa Covid” bằng việc thiện 
nguyện phục vụ và sẻ chia những nhu yếu 
phẩm cho những ai cần đến sự hỗ trợ. Vậy 
tất cả những ai có nhu cầu xin liên lạc: 

Quang: 0431 155 776, Hải:   0401 915 133,      
Mạnh:  0426 730 373, Vivian: 0402 445 569   

 

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 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

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

$2,990.0 
$3,950.0 

$410.0 
$3.850.0 

  

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: 

Act name:  Our Lady of La vang 
Shrine 
Account No:   529 783 746 
BSB:   083-347 

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE. 

 

Liên Quan Phong Bì Dâng Cúng 

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

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 


