
Chúa Nhật 13 Thường Niên - Năm "B"   
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

28/6 Thứ Hai        Bài đọc 1:    Sáng thế     18:  16-33 

         Phúc âm:     Mátthêu       8:  18-22 

29/6 Thứ Ba    Hai Thánh Phêrô và Phalô Tông Đồ. Lễ Trọng      

        Bài đọc 1:    Công vụ     12:    1-11 

        Bài đọc 2:  2 Timôthi       4: 6-8, 16b, 17-18 

         Phúc âm:      Máthêu     16:  13-19 

30/65 Thứ Tư      Bài đọc 1:    Sáng thế     21:  5, 8-20 

         Phúc âm:     Mátthêu       8:  28-34 

1/7 Thứ Năm       Bài đọc 1:    Sáng thế     22:    1-19 

         Phúc âm:     Mátthêu       9:    1- 8 

2/7 Thứ Sáu         Bài đọc 1:    Sáng thế    23:  1-4, 1; 24: 1-8, 62-67 

         Phúc âm:     Mátthêu      9:    9-13 

3/7 Thứ Bảy         Bài đoc 1:    Sáng thế    27:   1-5, 15-29 

         Phúc âm:     Mátthêu      9:   14-17 

Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Êdêkien  2: 2-5  /  Bài đọc 2:  2 Côrintô  12: 7-10  

  Phúc Âm:   Máccô  6: 1-6 

LỊCH SỬ ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

Bức ảnh hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được vẽ trên gỗ, với 

nền vàng theo truyền thống Byzantin vào thế kỷ thứ mười ba. Bức 

ảnh biểu tượng Mẹ Thiên Chúa đang ẵm Chúa Hài Nhi trong khi 

Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en ở phía bên trên góc trái và Ga-

bri-en ở phía bên trên góc phải, đang mang thông điệp về Sự Khổ 

nạn sẽ đến với Ngài. Phía trên các hình tượng trong bức tranh là một 

số chữ cái Hy Lạp tạo thành các từ viết tắt “Mẹ Thiên Chúa, Giêsu 

Kitô”. 

Vào cuối thế kỷ mười lăm, một thương gia rất sùng ái đạo đã 

đưa bức tranh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến Rôma.  Trước khi qua 

đời, ý định của người thương gia này là tấm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu 

Giúp phải được đặt vào nhà thờ cho hết tất cả mọi người đến kính 

viếng và cầu nguyện. Và hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được 

đặt tại Thánh Đường Thánh Mátthêu, do tu sĩ Dòng Thánh 

Augustin trông coi.   

Đền thờ nằm trên con đường Via Merulana nổi tiếng của La 

Mã, nằm ở giữa hai vương cung thánh đường lớn là Saint Mary 

Major và Saint John Lateran.  Đền thờ trở thành nơi hành hương 

của các tín hữu, Rôma và các vùng phụ cận. Qua lời cầu bầu của Mẹ, 

muôn ngàn ơn lành được thi ân giáng phúc và đã ban đến cho những 

ai thành khẩn chạy đến cầu khẩn Mẹ.  

Vào năm 1812, quân đội Pháp đã đánh chiếm Rôma, và ngôi 

Thánh Đường Mátthêu này bị tàn phá bởi chiến tranh.  Chính vì loạn 

lạc và chiến tranh nên Bức Ảnh đã thất lạc và dần dần bị rơi vào 

quên lãng hơn bốn mươi năm. Tuy nhiên, có những dấu chỉ mạc khải 

đã xảy ra từ 1863 đến 1865 và đã dẫn đến việc khám phá, và tìm lại 

được bức tranh này  trong một nhà nguyện của những tu sĩ Dòng  

Augustinô  tại Santa Maria ở Posterula. 

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.  

 

 

 



Vào năm 1865, Cha Bề Trên Tổng Quyền Nicolas Mauron (1818-1893) được Đức Giáo Hoàng Pio IX 

tiếp kiến. Sau khi trình bày một số dữ kiện lịch sử liên quan đến Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha 

Mauron xin Đức Thánh Cha cho phép Dòng Chúa Cứu Thế được đưa Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  trở 

về chỗ cũ, bây giờ là đền thờ Thánh Alphonsô. Vốn có lòng tha thiết yêu mến và tôn kính Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA, Đức Giáo Hoàng Pio IX chấp nhận ngay lời xin của Cha Mauron. Và ngày 19-1-1866, trong 

ngày Khánh Thành Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã có một cuộc Rước Kiệu Ảnh 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất trọng thể chung quanh thị trấn Esquilino ở Rôma. Và sau đó bức ảnh Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp đã được đặt lên Ngai Tòa của Mẹ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Alphonsô. 

Sau khi bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Alphonsô, thì  

có rất nhiều câu chuyện tường thuật lại về những phép lạ và ơn chữa lành của Mẹ đã được lan truyền nhanh 

chóng khắp thành phố Rôma và hàng trăm, hàng trăm người đã đến đó cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, toàn bộ 

khu vực xung quanh Cung Vương Thánh Đường đã tràn ngập những cái nạng và gậy bị bỏ lại; và một số tủ làm 

bằng kính được lấp đầy bằng các lễ vật tạ ơn bằng vàng và bạc trong hình dạng của trái tim thu nhỏ, cánh tay, 

chân và nhiều lễ vật tạ ơn khác.  

Giáo hoàng Leo XIII, giáo hoàng tiếp theo, đã có một bản sao của bức tranh trên bàn để ông có thể nhìn 

ngắm Mẹ liên tục trong ngày làm việc của mình. Thánh Piô X đã gửi một bản sao của biểu tượng cho Hoàng 

hậu Ê-ti-ô-a và ban một ân xá 100 ngày cho bất cứ ai đọc lời nguyện: “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho 

con”. 

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG của ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

Trong bức tranh, khuôn mặt của Đức Mẹ hiện lên đầy đau khổ, nhưng biểu hiện sự suy niệm đặc tính 

đau khổ tận cùng về Con mình. Sự đau khổ của Chúa Giêsu được biểu hiện  qua hình ảnh các Thiên Thần 

đang cầm trong tay những công cụ có liên quan  đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là: Cây Thập giá, ngọn giáo, 

miếng bọt biển và những cây đinh.  

Tuy nhiên, trong bản chất con người của Ngài khi còn nhỏ, Ngài sợ hãi và chạy đến với Mẹ để được bảo 

vệ. Đức Mẹ vội vàng bế Ngài lên và siết chặt Ngài vào lòng. Hành động này được chỉ ra là bàn chân phải của 

Chúa đang cuộn tròn vào mắt cá chân trái và trong sự vội vàng đến nỗi đôi dép phải của Ngài đã bị lỏng ra và bị 

treo bởi một sợi dây duy nhất. Hành động tiếp theo được biểu thị bằng cách Chúa Giêsu Hài nhi nắm chặt bàn 

tay phải của Mẹ bằng cả hai tay, giữ chặt lấy ngón tay cái của Đức Mẹ. 

Áo trong của Đức Mẹ là màu đỏ sẫm vốn được dành riêng cho Hoàng Hậu, biểu thị cho cương vị Nữ 

hoàng của Mẹ Maria. 

Một số nhà bình luận về màu sắc cho rằng màu tím xanh trở thành màu sám hối trong Giáo hội phương 

Tây trong Mùa Chay và Mùa Vọng vì màu tím là sự kết hợp của màu xanh và đỏ. Màu xanh nhắc nhở chúng ta 

về thiên đàng, nơi chúng ta mong muốn đến qua việc hảm mình đền tội, và màu đỏ nhớ lại sự tử đạo, bởi vì tất 

cả sự đền tội đòi hỏi phải chết đi chính bản thân mình. Các tổng lãnh thiên thần Gá-bri-en và Mi-ca-e mặc áo 

dài màu tím vì họ mang theo các công cụ của sự khổ nạn và sự chết của Chúa Kitô. Các chữ phía trên trong 

trong tấm hình được xác định là tên họ viết tắt của hai Tổng Lãnh Thiên Thần; và danh hiệu vinh quang của Mẹ 

được xác định là: Mẹ Thiên Chúa. 

Khuôn mặt của Đức Mẹ là sự uy nghi và điềm tĩnh không thể tả được, nhưng đôi mắt to của Mẹ , một 

phần khép lại, biểu lộ nỗi buồn và sự cảm thông không thể tránh khỏi. Đức Mẹ không nhìn vào Chúa Giêsu, mà 

là cho chúng ta, để bày tỏ lòng trắc ẩn đối với chúng ta trong nỗi lo lắng và buồn sầu. 

THÔNG BÁO 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật: $4,054.00  Online Giving:    $100.50 

Thay mặt cho Giáo Xứ, Cha xin chân thành Cám ơn: 
♥ A. Tỉnh đã lo nấu ăn cho Giáo xứ trong dịp lễ này.  
♥ C. Thể đã tập múa dâng hoa cho các em. Và các em trong đội muá dâng hoa. 
♥ Cô Hương tặng tiền mua hoa cho các em dâng hoa và phụ nấu ăn cho đội dâng hoa và tất cả những ai 

phụ giúp chuẩn bị cho ngày lễ vàoi tối thứ Bảy hôm qua. 
♥ Ba Ca đoàn đã tập hát cho Thánh Lễ. 
♥ Bác Lâm đóng bục để bức ảnh Mẹ. Chị Đan cắm hoa cho ngày Lễ hôm nay và cho kiệu Mẹ. 

♥ A Trúc lâm đã xắp xếp mọi công việc trong phụng vụ cùng với những anh chị em khác đã tích cực tham 
gia góp sức cho Ngày Lễ Mừng Bổn mạng Giáo Xứ của chúng ta được hoàn thành tốt đẹp. 


