
CHÚA NHẬT 13 Quanh Năm"A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 21 tháng 6, 2020 

29/6 Thứ Hai    Hai Thánh: Phêrô - Phaolô Tông Đồ.   Lễ trọng  

    Bài đọc 1: Tông Đồ Công Vụ  12:  1 - 11 

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

         Phúc âm:                  Mátthêu  16: 13 - 19 

30/6 Thứ Ba     Bài đọc 1:       Amốt    3:   1 - 8; 4: 11 - 12 

     Phúc âm:   Mátthêu    8: 23 - 27 

1/7 Thứ Tư       Bài đọc 1:      Amốt    5:  14 - 15, 21 - 24 

     Phúc âm:   Mátthêu   8:  28 - 34 

2/7 Thứ Năm   Bài đọc 1:       Amốt    7:  10 - 17 

          Phúc âm:   Mátthêu    9:    1 - 8 

3/7 Thứ Sáu     Thánh Tôma Tông Đồ.   Lễ trọng 

    Bài đọc 1:    Êphêsô     2: 19 - 22 

     Phúc âm:      Gioan   20: 24 - 29 

4/7 Thứ Bảy     Bài đoc 1:       Amốt    9:  11 - 15 

     Phúc âm:   Mátthêu    9:  14 - 17 

Chúa Nhật 14 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:   Dacaria  9: 9 - 10   /  Bài đọc 2:  Rôma   8: 9, 11 - 13 

    Phúc âm:   Mátthêu    11: 25 - 30 

Đóa Hoa Dâng Mẹ & Tòa Mẹ Fatima của Tháng 6:   $558.00 
Ẩn danh:   $40.00.      ID#305:  $100.00.        ID#333:  $40.00.  
C. Chi Nguyễn:  $20.00.   Bà Do:  $20.00.   Tiền mặt:  $135.00. 

THÔNG BÁO 

1. Chúa Nhật ngày 5/7/2020 Cha sẽ vắng nhà. Vì thế,  
● Thánh Lễ chiều thứ Bảy vào lúc 6:00 giờ; thay vì 5:00 giờ chiều. 
● Thánh Lễ 11:00 giờ sáng Chúa Nhật vẫn như thường lệ. 
● Sẽ không có Thánh Lễ vào lúc 9:00 giờ sáng và 1:00 giờ chiều ngày  

   Chúa Nhật. 

2. Lớp Giáo lý Việt ngữ bắt đầu ghi danh từ ngày 11/7 đến ngày 2/8 
     trên trang mạng nhà Thờ và giấy đơn. Mong quý vị phụ huynh lưu 
    ý thông báo này để ghi danh cho con em mình.  
3. Chương trình lớp Giáo Lý Hôn Nhân sẽ bắt đầu vào ngày Chúa 
     Nhật 12/ 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: 

       ● 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 

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.  

 

 

 



          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:   Các Vua Quyển thứ 2   (4: 8-11, 14-16a) 
 Trong Bài đọc I Ngôn Sứ Êlisa đã được gia đình một phụ nữ sang trọng ở thành Sunam tiếp đón nồng 

hậu. Bà đã quảng đại khi quyết định: “Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở 
đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui 
vào đó” (2V 4,9-10). Và sự quãng đại , bác ái và khiêm nhường của bà đã được đáp trả và đền bù một cách 
thỏa đáng mà bà có dám mơ ước cũng không thể nào trở thành hiện thực. Khi Tiên Tri Êlisha biết vợ 
chồng bà tủi nhục vì đã già rồi mà chưa có con, Êlisa đã khẩn cầu cùng Chúa ban cho gia đình bà một 
người con trai nối dòng và ông nói với bà: “vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng”.  

Về phần người phụ nữ, bà đã đón tiếp vị Ngôn Sứ vô vị lợi, nhưng qua đó bà đã góp phần vào sứ vụ của 
vị Ngôn Sứ, vì “kẻ nào đón tiếp một Ngôn Sứ với danh nghĩa là Ngôn Sứ, thì sẽ lãnh phần thưởng của Ngôn 
Sứ” (Mt 10,42). Ở đây, phần thưởng mà bà nhận được đó là niềm vui khi được Chúa ban cho người con 
trai nối dòng, niềm vui được cất nỗi nhục khỏi ánh mắt người đời. 

Là tín hữu của Chúa Giêsu, chúng ta có sẵn lòng quãng đại tham gia đóng góp những tài năng, 
công sức, tài chính và những phục vụ khác cho Giáo Hội và các vị Tu Sĩ nam-nữ do Thiên Chúa gởi 
đến với chúng ta? 

2. Bài đọc 2:   Rôma    (6: 3-4, 8-11) 

Bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Rôma diễn tả việc đòi hỏi từ bỏ và hy sinh khi theo Chúa. Thánh Phaolô 
cho biết rằng nhờ được chịu Phép Rửa, các Kitô hữu đã cùng chịu đau khổ với Đức Kitô: “Chúng ta biết 
rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Ðức Kitô”. Đây chính là một cuộc từ bỏ, 
là cái mất. Nhờ đó, các Kitô hữu đạt được hệ quả thật to lớn: “con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, 
để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi”. Đó là cái 
được, cái lợi khi theo Đức Giêsu. Như vậy, chịu Phép Rửa để trở thành Kitô hữu là chấp nhận bước vào 
một cuộc từ bỏ và sẵn sàng chịu đau khổ. Tuy nhiên, nhờ liên kết với sự đau khổ và cái chết của Đức Giêsu 
Kitô, mà Đức Kitô đã sống lại, nên các tín hữu đã đón nhận một phần thưởng xứng đáng, đó là có được 
tình trạng mới và đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô. 

Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Vậy chúng ta có sẵn sàng chết đi cho cái tôi của chúng 
ta để cùng sống với Chúa Giêsu qua hành động yêu thương bác ái và phục vụ hy sinh khiêm nhường? 

3. Bài Tin Mừng:  Mátthêu   (10: 37-42) 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về những cuộc bách hại mà người môn đệ sẽ gặp phải, 
những khó khăn từ nhiều phía, ngay cả từ trong gia đình, nhưng các ông phải đón nhận vì cả Thầy lẫn trò 
đều bị như thế. Đó là những cái mất, những thiệt thòi. Tuy nhiên, các ông cũng có nhiều cái được khi 
theo Chúa. 

Về phía mất: Ơn gọi làm môn đệ đòi hỏi những điều kiện khắt khe, đôi lúc phải trả giá đắt, 
phải mất nhiều thứ. Có khi phải mất  ngay cả tương quan cao quý nhất như gia đình ruột thịt. Nếu những 
điều đó ngăn cản sống đức tin, cản trở ơn gọi làm môn đệ Chúa, thì cũng phải từ bỏ. 

Với bản thân, có một sự “đối nghịch tương ứng” đáng kể theo cách của con người. Ai tự khẳng định 
mình, tự tìm cách để vun quén cho cuộc sống hiện tại, đề cao bản thân với bất cứ giá nào thì sẽ mất cuộc 
sống đời đời. Ngược lại, ai chịu mất mạng sống mình ở đời này, dành cuộc sống mình để phục vụ Thiên 
Chúa, đặt Nước Trời làm ưu tiên trên mọi thứ tương quan và giá trị khác, ngay cả bản thân mình, sẽ là 
những người tìm được hay đạt được sự sống đời đời. 

Là người Môn đệ theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có dám chịu mất đi những quyền lợi ích kỷ cá 
nhân của bản thân mình để quan tâm và giúp đỡ cho lợi ích chung của mọi người để chúng ta đạt 
được niềm vui, hạnh phúc,sự tôn trọng và yêu thương từ nơi mọi người và sự sống đời sau? 

 


