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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

7/6 Thứ Hai        Bài đọc 1:   2 Côrintô     1:     1-7 

         Phúc âm:     Mátthêu     5:     1-12 

8/6 Thứ Ba           Bài đọc 1:   2 Corintô     1:  18-22 

         Phúc âm:      Máthêu     5:   13-16 

9/65 Thứ Tư        Bài đọc 1:   2 Côrintô     3:    4-11 

         Phúc âm:     Mátthêu     5:  17-19 

10/6 Thứ Năm     Bài đọc 1:   2 Côrintô     3:  15-4: 1, 3-6 

         Phúc âm:     Mátthêu     5:  20-26 

11/6 Thứ Sáu      Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ Trọng 

        Bài đọc 1:         Hôsê    11:  1, 3-4, 5c, 8ac-9 

        Bài đọc 2:     Êphêxô      3: 8-12,14-19 

         Phúc âm:        Gioan    19:  31-37 

12/6 Thứ Bảy       Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - Lễ Kính 

        Bài đoc 1:   2 Côrintô     5:  14-21 

         Phúc âm:           Luca     2:  41-52 

Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Êdêkien  17: 22-24  /  Bài đọc 2:  2 Côrintô  9: 11-15 

Phúc Âm:   Máccô  4: 26-34 

Bài đọc 1:            Xuất Hành         24: 3-8 

     Nói về giao ước giữa dân Israel và Thiên Chúa sau khi họ được 
Thiên Chúa giải thoát khỏi Ai Cập (Xh 19,1). Dân chúng đã tụ tập 
dưới chân núi Sinai và Môsê, sau khi lên núi để đàm đạo với 
Thiên Chúa, đã truyền đạt tất cả những lời và mọi điều luật của 
Thiên Chúa cho dân chúng. Môsê đã lập bàn thờ và xung quanh 
bàn thờ ông dựng 12 trụ đá. Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, 
ông thi hành nghi thức giao ước bằng việc lấy máu chiên bò rảy 
trên bàn thờ và trên dân chúng. Với Giao ước này Thiên Chúa trở 
nên Thiên Chúa của dân Israel, Người là Đấng chăm sóc, hướng 
dẫn và bảo vệ họ; phần họ trở nên dân của Thiên Chúa; họ tuyên 
hứa sẽ tuân giữ tất cả những gì Đức Chúa phán. 
      Máu là biểu tượng của sự sống. Vì thế, giao ước tại Sinai được 
thiết lập thành một sự hiệp nhất thâm sâu giữa Thiên Chúa và 
dân Ngài. Thế nhưng, trong hành trình lịch sử của mình, dân Do 
Thái đã nhiều lần vi phạm những gì đã cam kết với Thiên Chúa 
trong Giao ước Sinai. 
      Giao Ước mới mà trong thư gởi tín hữu Do Thái và Tin Mừng 
Marcô nói tới là giao ước không còn dùng những nghi thức bên 
ngoài hay dùng máu chiên bò làm biểu tượng của giao ước. Giao 
ước mới là chính thịt và máu của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa. 
 Là những người được chính Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bởi 
Giao Ước bằng chính mình và máu của Ngài. Chúng ta có Tin 
và xác tín rằng: Chính Chúa đang hiện diện trong Bí Tích 
Thánh Thể chúng ta lãnh nhận không? 

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.  

 

 

 



 

Bài đọc 2:   Hípri                              9: 11-15 

     Tác giả thư Do Thái nhận biết hiến tế của Đức Giêsu có giá trị duy nhất và cao cả nhất của Giao Ước 
mới. “Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, 
Ngài vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta”. Dân Do Thái vào dịp đầu 
năm mới, họ cử hành lễ Yom Kippur, ngày lễ xá tội, trong đó họ ăn chay, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa 
và cử hành các nghi thức hiến tế máu các vật hi tế. Đỉnh điểm của lễ Yom Kippur đó là vị thượng tế rảy 
máu các con vật hiến tế lên hòm bia giao ước. Hành vi nói lên sự tái lập lại mối tương giao sống còn giữa 
Thiên Chúa và dân Ngài. 
      Của lễ xá tội độc nhất và hữu hiệu nhất là hi tế của Đức Giêsu: “máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn 
biết mấy” so với máu của chiên bò, bởi vì “Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc 
đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống”. 
Thiên Chúa Cha luôn tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta qua Máu Con Chiên là chính Chúa Giêsu, người 
Con yêu dấu của mình. Vậy chúng ta có siêng năng chạy đến Bí Tích Giao Hòa để xin ơn tha thứ? 

Bài Tin Mừng:     Máccô                        14: 12-16, 22-26 

      Chúa Giêsu đã thiết lập Giao Ước mới trong bữa ăn Vượt Qua, trong những giây phút cuối cùng của 
Ngài trước khi chịu cuộc thương khó. Trong khi dùng bữa với các môn đệ, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và 
rượu, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói: “Đây là mình Thầy và đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì 
muôn dân”. Qua lời của Chúa Giêsu chúng ta hiểu rằng Ngài thiết lập Giao Ước mới bằng chính hi tế của 
cuộc sống Ngài vì muôn người. Ngài đã không tìm kiếm một vật hiến tế nào để thay thế, mà Ngài lấy sự 
đau khổ, sự hiến dâng chính bản thân để làm của lễ Giao Ước. Giao Ước mới này được dành cho “muôn 
người”, chứ không dành riêng cho một dân tộc nào. 
     Chính Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để tình yêu và ơn sủng của Ngài luôn ở lại và hiện 
diện trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Vậy chúng ta có siêng năng đến tham dự bữa Tiệc 
Thánh mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta?  

THÔNG BÁO 

• Quý phụ huynh nào muốn con em mình giúp lễ vào chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật thì xin ghi danh 
vào danh sách cuối nhà Thờ. Các em giúp lễ phải nhận xong Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu. 

• Thánh Lễ On-Line cho những vị cao niên sức khỏe yếu kém và những ai bệnh nặng không thể đến nhà 
Thờ để tham dự Thánh Lễ được, sẽ truyền hình trực tiếp vào Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật.  

• Để Mừng Trọng Thể Đại Lễ "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" Bổn Mạng Giáo Xứ chúng ta, Giáo Xứ chỉ có một 
Thánh Lễ Trọng Thể vào ngày Chúa Nhật, lúc 10 giờ sáng. Và những chi tiết Phụng Vụ cụ thể để Mừng 
Kính Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được thông báo sau. 

• Quý Giáo Dân tham dự Lễ vào ngày Chúa Nhật khi thấy không còn chỗ đậu xe trong bãi đậu xe của Nhà 
Thờ thì xin vui lòng đậu xe ở bãi đậu xe bên Thư Viện Thành Phố. 

Sau đây lã những điểm vắn tắt chính yếu trong bản Thơ Báo "Memorandum" từ Đức Cha Oscar 
Solid về sự cập nhật mới nhất trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay để áp dụng trong các Thánh 
Lễ Chúa Nhật, Lễ Trọng và buộc cũng như các Nghi Thức Phụng Vụ khác: 

• Tất cả mọi Tín hũu phải tham dự Thánh Lễ tại nhà Thờ bắt đầu ngày Chúa Nhật, ngày 5 - 6 Tháng 6, 
Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa "Corpus Christy". Đức Giám Mục đã tháo gỡ phép "Tham dự Thánh Lễ 
qua On Line", có nghĩa là: Giáo dân không được phép tham dự lễ qua Mạng - On Line nữa. Ai không tham 
dự Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ Buộc tại nhà Thờ sẽ phạm tội trọng và phải đi xưng tội trước khi nhận 
Mình Thánh Chúa. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật tuần trước: $3,736.00 Online Giving:  $80. 
♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   Tổng cộng:   $425.    Tòa Mẹ Fatima:   $55. Tiền mặt:   $65. 

ID#220  $50.   ID#333  $40.   ID#305  $20.   ID#275  $50.   ID#88  $30.   Ẩn danh  $50.  Ẩn danh  $20.   
Ẩn danh  $20. Nguyễn Văn Cửu  $40.   Bà Kim Do  $20. GĐ a Lãm  $50. 

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn ban muôn ơn lành cho tất cả mọi thành viên trong Giáo xứ. 


