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MÙA PHỤC SINH 
  Hôm nay chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể Đại Lễ 
Phục Sinh là một biến cố và sự kiện Lịch Sử của Giáo Hội Công 
Giáo và toàn thể nhân loại bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã đánh tan và 
phá huỷ mọi gông cùm, xiềng xích, bóng tối quyền lực của satan 
và giải thoát mọi người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi qua mọi sự sỉ 
nhục, đau khổ cực hình, bị đóng đinh và chết thảm hình như một 
tội nhân trên Thập Tự Giá.  
     Cuối cùng Chúa Giêsu đã chiến thắng khải hoàn tội lỗi và sự 
chết. Bóng tối quyền lực của tử thần bị đánh đuổi và bị xua tan ra 
khỏi thế giới hôm nay bằng sự sống lại vinh hiền của Con Một 
Chúa, Đức Giêsu Kitô. 
     Để rồi Ngài ban cho chúng ta một nguồn sống mới, sự sống 
đích thật qua sự sống lại, sự Phục Sinh vinh quang của Người. 
Ngài đã ban một sự sống mới và đem niềm hy vọng cho toàn thể 
nhân loại và tất cả tạo vật trong vũ trụ này khi Ngài đã sống lại từ 
cõi chết như Ngài đã hứa.      

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN THÁNH 

5/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:   Công vụ       2: 14, 22b-33 

     Phúc âm:   Mátthêu     28:    8-15 

6/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:   Công vụ      2:  36-41 

     Phúc âm:       Gioan    20:  11-18 

7/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:   Công vụ      3:    1-10 

     Phúc âm:         Luca    24:  13-35 

8/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:   Công vụ      3:  11-26 

     Phúc âm:         Luca    24:  35-48 

9/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:   Công vụ      4:    1-12 

     Phúc âm:        Gioan   21:    1-14 

10/4 Thứ Bảy   Bài đoc1:    Công vụ     4:   13-21 

     Phúc âm:      Máccô    16:    9-15 

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm "B" 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  
Bài đọc 1:  Công vụ  4: 32-35  /  Bài đọc 2:  1 Gioan  5: 1-6 

Phúc Âm:   Gioan  20: 19-31 

Bài đọc 1:   Công vụ    10: 34a, 37-43 

     Bài đọc 1 ghi lại lời rao giảng của Thánh Phêrô tại nhà ông 
Cônêliô ở Xêdarê. Cũng giống với các lời giảng trước đó, thánh 
nhân  tập trung vào con người và sứ vụ của Chúa Giêsu: kể từ khi 
Người bắt đầu sứ vụ công khai cho đến lúc phục sinh và thăng 
thiên. công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa và thi ân giáng phúc 
cho mọi người. Đức Giêsu đã giải thoát người ta khỏi bị giam cầm 
của bệnh tật thể lý và khỏi ma quỷ về mặt tinh thần.  
     Thế nhưng Người đã bị người ta kết án tử bằng cách đóng 
đinh vào cây thập giá và đã chết. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho 
Người sống lại. Sau khi đã sống lại, Người đã hiện ra với thánh 

HIỆP THÔNG 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

4360 West 5415 South 

Kearns City, Utah 84118 

Phone: (801) 968 - 8981 

Website:  https://vietnamcatholicslc.org   

Cha Xứ / Pastor:  

Phaolô Nguyễn Trọng Tài 

Thánh Lễ Chúa Nhật / Sunday Masses: 

Thứ Bảy / Saturday  5:00 chiều/pm   

Chúa Nhật / Sunday  

9:00 am & 11:00 am/sáng 

Thánh Lễ Trong Tuần/Weekday Masses: 

Thứ Hai đến Thứ Bảy 8:45 am/sáng 

Giờ Chầu Thánh Thể /  

Holy Eucharist Benediction: 
Thứ Năm &Thứ Sáu 8:10 - 8:45 am/sáng 

Giải Tội / Confession: 

Thứ Bảy / Saturday:  4:30 - 4:50 pm/chiều 

Chúa Nhật / Sunday:  8:30 - 8:50 am; 

10:30 - 10:50 am/sáng 

hoặc / or 

By Appointment / Theo Giờ Hẹn 

 

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.  

 

 

 



Phêrô và các Tông Đồ và những người theo Chúa, cùng ăn uống và trò chuyện với họ. Không những chỉ 
thấy mà các Tông Đồ còn được truyền đi rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh và Người là thẩm phán sẽ xét 
xử muôn người. 

Bài đọc 2:   Côlôxê    3: 1-4 

     Khi chịu Phép Rửa Tội, người Kitô hữu được trỗi dậy khỏi quyền lực của sự dữ và thế gian để tham dự 
vào đời sống mới trong Chúa Kitô phục sinh ở thượng giới. Do đó, Thánh Phaolô kêu gọi các Kitô hữu hãy 
tìm kiếm những sự trên trời, nơi Chúa Kitô, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 

     Đối với Thánh Phaolô, vì đang sống trong trần thế, người Kitô hữu cần phải chu toàn những bổn phận 
và trách nhiệm của mình để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn (x. Rm 12-13), nhưng thay vì chú tâm tìm 
kiếm những thứ tạm thời chóng qua ở đời này thì hãy tìm kiếm những điều có giá trị vĩnh cửu thuộc 
thượng giới, và điều quan trọng nhất là sự sống đời đời. 

Bài Tin Mừng:   Gioan         20: 1-9 

     Tin Mừng thuật lại: "Lúc tảng sáng, Maria Mácđala đã đi ra mộ Đức Giêsu." Ở đây tác giả làm nổi bật 
chủ đề ánh sáng đã nói đến trong Lời Tựa ở Ga 1: 9; nhất là khi Đức Giêsu tuyên bố Người là “Ánh sáng 
cho trần gian”, ngược lại với khi Giuđa bỏ Người để đi vào bóng tối trong Ga 13: 30. Trong bài Tin Mừng 
hôm nay, vì Đức Giêsu đã chết, nên ánh sáng đã tắt. Tuy nhiên, trời đã tảng sáng như là một dấu chỉ cho 
biết ánh sáng Đức Giêsu Phục Sinh đã chiếu sáng. Dầu vậy, đối với bà Maria Mácđala lúc này vẫn là  “Lúc 
trời còn tối”; tối ở đây là “tối” của đức tin, vì vẫn chưa nhận ra Đức Giêsu đã sống lại. 
     Tin Mừng Gioan dùng 4 động từ để diễn tả hành động “Thấy” từ cái nhìn hoàn toàn thể lý bên ngoài 
đến cái nhìn chiêm ngưỡng sâu sắc nhất ở bên trong.  
     Ở đây, khi đến mộ, bà Maria Mácđala “thấy/ quan sát ngôi mộ trống và đối với bà, xác Đức Giêsu đã bị 
người ta đem đi, nên bà về báo tin cho Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Điều này khiến các 
ông hốt hoảng, và hai ông chạy ra mộ.  
     Người môn đệ Đức Giêsu yêu thương đến mộ trước. Ông không chỉ nhìn từ bên ngoài, mà còn nghiêng 
mình nhìn vào bên trong và “thấy” /quan sát những băng vải.  
     Phêrô đi vào trong mộ, ông cũng “thấy/” thấy để tin là các băng vải và khăn liệm gấp lại để riêng ra 
một góc. Nếu ngôi mộ là nơi của sự chết và băng vải tượng trưng cho xiềng xích trói buộc của tử thần, thì 
ngôi mộ trống và các băng vải cuộn để riêng là những dấu chỉ cho biết rằng Đức Giêsu đã rời bỏ cõi chết 
và đã chiến thắng tử thần: Người đã loại bỏ xiềng xích Tử thần và đi vào Phục sinh vĩnh cửu. 
     Sự kiện Đức Giêsu phục sinh xảy ra vào “lúc tảng sáng” (Ga 20: 1) nhưng các môn đệ còn đang ở trong 
tình trạng “trời còn tối”, tối của đức tin. Cảnh tượng này là những dấu chỉ tiên báo và chờ đợi nhưng cũng 
xen lẫn hoài nghi. Chỉ khi họ gặp Đấng Phục Sinh, mọi điều mới được sáng tỏ. Đêm đen và bóng tối, cái 
chết và nỗi đau, sự yếu đuối và hoài nghi đều được ánh sáng vinh quang của Đấng Phục Sinh chiếu soi. Đó 
là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi vào thời hậu Phục Sinh và cũng là kinh nghiệm của 
chúng ta hôm nay. 

THÔNG BÁO 

• Mừng lễ Chúa Sống lại, sau Thánh Lễ sẽ phát "Easter Eggs" - Trứng Phục Sinh cho các em. 

• Các em giáo lý Rước Lễ Lần Đầu sẽ trở lại học vào Chúa Nhật ngày 18/4 vào lúc 12:30 chiều. Xin 

phụ huynh lưu ý thông báo này và mang các em đến đúng giờ. 

• Những ai muốn học Giáo Lý Hôn Nhân thì xin ghi danh vào Cuốn Sổ cuối nhà Thờ. Ngày học sẽ 

bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 18 Tháng 4, 2021 lúc 1 giờ chiều. 

• Bầu cử lại Hội Đồng Giáo Xứ vào ngày 11 Tháng 4, 2021. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật Lễ Lá, Mùa Chay: $3,848.00 Online Giving:  $80.00 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ: ID# 88    $30. 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH - HAPPY EASTER! 

Kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em luôn được tràn đầy hồng ân - phúc lộc - thánh thiện 

trong Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và một cuộc sống bình an - vui vẻ - hạnh phúc và hy vọng. 

 


