
CHÚA NHẬT 12 Quanh Năm"A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 21 tháng 6, 2020 

22/6 Thứ Hai     Bài đọc 1:       2 Vua   17:  5 - 8, 13 - 15, 18     

           Phúc âm:   Mátthêu     7:   1 - 5 

23/6 Thứ Ba       Bài đọc 1:       1 Vua  19: 9b - 11, 14 - 2, 31 - 35a, 36 

       Phúc âm:   Mátthêu     7: 6, 12 - 14 

24/6 Thứ Tư    Lễ:   Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả   

      Bài đọc 1:       Isaia    49:   1 - 6 

      Bài đọc 2: Công Vụ   13: 22 - 26 

       Phúc âm:       Luca      1: 57 - 66, 80 

25/6 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Huấn Ca   24:   8 - 17 

            Phúc âm:   Mátthêu     7: 21 - 29 

26/6 Thứ Sáu     Bài đọc 1:      2 Vua   25:   1 - 12 

       Phúc âm:   Mátthêu     8:   1 - 4 

27/6 Thứ Bảy   Lễ Kính:    Đức Mẹ Hằng cứu Giúp 

      Bài đoc 1:        Isaia     7:  10 - 14 

      Bài đọc 2: Khải Huyền 11: 19a, 12: 1 - 6a, 10ab 

       Phúc âm:       Gioan    19: 25 - 27 

Chúa Nhật 13 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:   2 Vua  4: 8-11, 14-16a.  Bài đọc 2:  Rôma   6: 3-4, 8-11 

    Phúc âm:   Mátthêu    10: 37 - 42 

Tiền Lạc Quyên:  Hai Tuần- Chúa Nhật 10 & 11:   $4, 978.00    

Đóa Hoa Dâng Mẹ:  

THÔNG BÁO 

1. Thứ Bảy tới, là Lễ kính: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng là ngày lễ 
     Mừng Bổn Mạng của Giáo Xứ. Vì thế: 
    ● 7:00 tối sẽ có Thánh Lễ trọng thể Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu 
       Giúp. Sẽ không có Thánh Lễ 5 giờ chiều. Và Thánh Lễ 7:00 tối 
       cũng được xem như là Thánh Lễ Chúa Nhật như thường lệ. 
    ● Vì Đại Dịch Coronavirus đang còn tiếp diễn, chúng ta không thể 

       dùng tiệc mừng chung với nhau được. Cho nên sau mỗi Thánh Lễ:  

       7:00 tối thứ Bảy; 9:00 và 11:00 sáng Chúa Nhật sẽ có phát thức ăn 

       mang về. 

    ● Sẽ không có Thánh Lễ vào lúc 1:00 giờ chiều Chúa Nhật 28/6.  

2. Chương trình lớp Giáo Lý Hôn Nhân sẽ bắt đầu vào ngày Chúa 
    Nhật 5/ 7/ 2020 vào lúc 3:00 chiều. Những anh chị nào có dự 
     định Hôn Nhân cho mình vào năm tới thì xin ghi danh vào cuốn sổ 
    cuối nhà thờ.  
   ● Mọi Hôn Nhân phải ghi danh trước 6 tháng. Và Lớp Giáo Lý 
      Chuẩn Bị Hôn Nhân chỉ được mở một năm một lần: từ tháng 5 
      cho đến cuối tháng 10.  
3. Trong buổi họp vào ngày 27/5/2020, Hội Đồng Giáo Xứ Đức Mẹ 

    Hằng Cứu Giúp đã đồng ý và ra quyết định sau đây: 

    a. Sẽ làm các chổ đậu xe dành riêng cho những vị cao niên đang 

        gặp khó khăn trong khi đi đứng và di chuyển trước hai cửa 

        đi vào nhà Thờ. 

    b. Sẽ thành lập một đội An Ninh Trật Tự của nhà thờ để: 

HIỆP THÔNG 
 

         
          

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

4360 West 5415 South 

Kearns City, Utah 84118 

Phone: (801) 968 - 8981 

Cha Xứ / Pastor: Phaolô Nguyễn Trọng Tài 

Thánh Lễ Chúa Nhật / Sunday Masses: 

Thứ Bảy / Saturday  5:00 pm / giờ chiều 

Chúa Nhật / Sunday  

8:00am & 10 am / giờ 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:  4:15-4:45 pm/chiều 

Chúa Nhật / Sunday:  7:30 - 7:50 am; 

9:30 - 9:50 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.  

 

 

 



• Gìn giữ trông coi ở trong và ngoài nhà Thờ trong các Thánh Lễ. 

• Điều hành - xắp xếp chổ đậu xe cho mọi người ở bãi đậu xe khi tới nhà Thờ dự Lễ. 

4.  Cha yêu cầu tất cả mọi người khi đi tới nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ phải mang khẩu trang cho tới khi 

     ra về, để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta không biết ai là người đã bị nhiễm covid 19  

     đang dự Lễ với chúng ta.  

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:   Giêrêmia   (Gr 20: 10-13) 
Bài đọc diễn tả hai nỗi day dứt lớn mà Giêrêmia đang phải đối diện: 1. Ông bị mọi người coi là ‘kẻ gieo 

khủng bố khắp nơi’ nên cần phải bị lên án, bị loại trừ. 2. Ông bị bạn bè soi mói, mong ông là kẻ sai lầm khi 
thi hành sứ vụ, để tìm cơ hội trả thù. 

Một đàng, Giêrêmia nhận ra rằng đau khổ, lo lắng, mệt mỏi . . . là cái giá mà ông phải trả khi thi hành sứ 
vụ, nhưng đàng khác ông cũng luôn xác tín rằng có Chúa ở cùng, có Chúa chiến đấu, có Chúa chiến thắng. 
Vì thế, công việc chính mà vị ngôn sứ cần làm trước tiên là giãi bày tâm sự cùng Chúa, ca ngợi tán dương 
Ngài, rồi đợi chờ trong tín thác chính Chúa sẽ ra tay.  

Là người Công Giáo, chúng ta có luôn tìm cách để vu khống và tìm cách để trả thù và hảm hại 
người khác bởi vì những sự ích kỷ và quyền lợi cá nhân? 

2. Bài đọc 2:   Rôma    (5: 12-15) 

Thánh Phaolô đưa ra một so sánh tương phản giữa Adam và Đức Giêsu khi lý luận rằng: Chính bởi thái 
độ bất tuân phục của một mình Adam, mà tội đã đi vào trần gian cùng với sự chết tràn lan tới mọi người, 
dù cá nhân mỗi người có phạm tội hay không. Trái lại, nhờ sự vâng phục cũng chỉ của một mình Đức 
Giêsu, ân sủng của Thiên Chúa được thông ban cho mọi người ở mọi thời. 

Chèn lồng vào lý luận đó, thánh Phaolô còn cho thấy hai điều căn bản: 1. Luật Môsê đã chẳng thể làm 
thay đổi số phận phải chết của con người, dù mỗi người phạm tội hay không. 2. Tội đã hiện diện ở trần 
gian trước khi có luật, nhưng ‘không bị kể là tội’, đang khi tội bị coi là tội từ khi có luật được ban hành 
(Rm 5: 13). 

Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta; và Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự 
sống mới qua sự Phục Sinh của Ngài. Vậy chúng ta có sẵn sàng sống và loan truyền Tin Mừng yêu 
thương của Chúa qua đời sống hằng ngày của chúng ta? 

3. Bài Tin Mừng:  Mátthêu   (10: 26-33) 

Trong bài đọc 1 đề cập nhiều tới những ưu tư lo lắng của vị ngôn sứ, thì trong bài Tin mừng, Đức Giêsu 
ba lần trấn an các môn đệ: ‘Các con đừng sợ . . .’ (x. Mt 10,26.28.31). 

Trong lời trấn an ‘Đừng sợ’ thứ nhất, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ mạnh mẽ công bố mọi sự khi loan 
báo Tin mừng, bởi vì nội dung Tin mừng chính là Đức Kitô, Con Đường–Sự Thật–Sự Sống để dẫn đưa mọi 
người đến ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. 

Trong lời trấn an ‘Đừng sợ’ thứ hai, Đức Giêsu khích lệ các môn đệ can đảm đối diện với cái chết thể lý 
khi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sống tâm linh mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có toàn quyền 
quyết định. Chính vì thế, lòng tín thác vào một Thiên Chúa công minh và quan phòng sẽ giúp người môn 
đệ bình an để nhận ra giá trị cứu độ của những hy sinh, lao nhọc, thử thách, cả cái chết trên hành trình của 
sứ vụ. 

Trong lời trấn an ‘Đừng sợ’ thứ ba, Đức Giêsu chỉ ra vị trí thật quan trọng của người môn đệ trong ánh 
mắt của Thiên Chúa, khi xác quyết: ‘. . . mọi sợi tóc trên đầu đã được đếm, . . . quý giá hơn muôn vàn chim 
sẻ.’  

Ba lời khuyến cáo ‘Đừng sợ’ của Đức Giêsu nhằm dẫn người môn đệ đi đến một chọn lựa nền tảng khi 
thi hành sứ mạng: tuyên xưng để được tuyên xưng hay chối bỏ để bị chối bỏ.  

Là người Môn đệ theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có can đảm làm những việc tốt lành và thánh 
thiện và dám chịu đựng và chấp nhận mọi sự xỉ nhục, đau khổ và hy sinh đề tiếp tục làm chứng cho 
Đức Giêsu Kitô của chúng ta? 

Happy Father's Day! 
 


