
CHÚA NHẬT 15 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 12 tháng 7, 2020 

13/7 Thứ Hai   Bài đọc 1:         Isaia     1: 10 - 17 

       Phúc âm:   Mátthêu   10: 34 - 1: 1 

14/7 Thứ Ba     Bài đọc 1:         Isaia    7:   1 - 9 

     Phúc âm:   Mátthêu   11: 20 - 24 

15/7 Thứ Tư    Bài đọc 1:         Isaia   10:   5 - 7, 13 - 16 

     Phúc âm:   Mátthêu   11:  25 - 27 

16/7 Thứ Năm  Bài đọc 1:        Isaia   26:   7 - 9, 12, 16 - 19 

           Phúc âm:   Mátthêu   11: 28 - 30 

17/7 Thứ Sáu   Bài đọc 1:         Isaia   38:   1 - 6, 21 - 27, 7 - 8 

     Phúc âm:   Mátthêu   12:   1 - 8 

18/7 Thứ Bảy   Bài đoc 1:      Mikha     2:   1 - 5 

     Phúc âm:   Mátthêu   12: 14 - 21 

Chúa Nhật 16 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Khôn Ngoan  12: 13, 16-19 /  Bài đọc 2:  Rôma   8: 26-27 

    Phúc Âm:   Mátthêu    13: 24-43 

Tiền Lạc Quyên của Hai Chúa Nhật:     

Đóa Hoa Dâng Mẹ & Tòa Mẹ Fatima:    

THÔNG BÁO 

1. Bắt đầu từ tuần này, các lớp Giáo lý sẽ ghi danh cho đến ngày 2/8. 
    Quý phụ huynh có thể ghi danh trên trang mạng nhà Thờ và tờ 
    đơn để cuối nhà thờ. Mong quý vị phụ huynh ghi danh cho con em 
    mình càng sớm càng tốt.  

2. Bắt đầu năm nay, chương tình Giáo Lý sẽ có những thay đổi như 
     sau: 
   ● Chương trình Giáo Lý sẽ dời vào ngày Chúa Nhật. Các em sẽ được 
      học vào sau Thánh Lễ 11:00 giờ sáng, thay vì vào ngày thứ Bảy  
      như mọi năm. 
  ● Vì dịch Coronavirus, sẽ không có lớp Việt Ngữ trong năm nay. 

3. Các Thánh Lễ vào sáng Chúa Nhật sẽ là 9:00 và 11:00 giờ sáng. 
   ● Thánh Lễ 11:00 giờ sáng sẽ dành cho giới trẻ. Và Cha sẽ làm Lễ 
       bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh. 
   ● Và Thánh Lễ này sẽ bắt đầu vào Tuần đầu tiên của tháng 9. 

4. Chương trình lớp Giáo Lý Hôn Nhân sẽ bắt đầu vào chiều Chúa 
     Nhật ngày mai vào lúc 3:00 chiều. Những anh-chị nào đã ghi 
     danh thì xin gặp Cha vào chiều mai (chiều nay). 
 Những anh chị nào có dự định Hôn Nhân cho mình vào năm 
    tới thì cũng xin tới dự và ghi danh vào chiều mai (chiều nay).  

5. Vì Đại dịch Coronavirus đang hoành hành hiện nay, vì thế, Giáo Xứ  
    sẽ không có Hội Chợ cho năm nay. 

 

 

 

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.  

 

 

 



SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:      Isaia      (55: 10-11) 
Trong bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ  đã lấy hình ảnh quen thuộc của nhà nông đi gieo giống để nói lên 

tầm quan trọng và sức mạnh của lời Chúa. Nếu tuyết sa mưa thấm xuống đất để làm cho hạt giống nảy 
mầm dẫn đến mùa gặt bội thu cung cấp lương thực nuôi sống con người, và bao lâu chưa đạt kết quả, 
nước “không trở về trời” thì lời Chúa cũng vậy.  

Lời Chúa, một khi đã hứa, sẽ không trở về với Chúa nếu chưa sinh hoa kết quả, chưa thực hiện ý muốn 
của Người và chưa chu toàn sứ mạng Người trao phó. Đó là sứ điệp an ủi quan trọng đem lại niềm hy vọng 
cho Israel đang sống trong tình trạng bi đát vào thời lưu đày trở về. Chúa đã hứa với họ những điều tốt 
đẹp, thì Người sẽ thực hiện lời hứa đó khi đến thời đến buổi nhằm phục hồi lại cảnh thái bình cho họ, 
miễn sao họ để cho lời Người thấm vào tâm hồn và cuộc sống của họ như mưa thấm xuống đất. 

Trong đời sống Đức Tin, Lời Chúa có được thấm nhuần và sinh hoa kết qủa trong cuộc sống hằng 
của chúng ta hay không? 

2. Bài đọc 2:      Rôma      (8: 18-23) 

Trong bài đọc 2, thánh Phaolô cho biết thế nào là niềm hy vọng của Kitô giáo: đó là sự chờ đợi được 
giải thoát và hưởng vinh quang cứu độ vào ngày sau hết. Dù đang sống trong cảnh hư nát, mất mát và khổ 
đau do chính con người gây ra vì đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng cùng với 
muôn thụ tạo, các kitô hữu vẫn chờ đợi ngày được phục hồi vinh quang đó.  

Thật vậy, với niềm tin và hy vọng, các kitô hữu biết rằng “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh 
sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta”; chúng ta hy vọng “có ngày cũng sẽ 
được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được hưởng tự do và vinh quang”. Nói cách 
khác, các kitô hữu luôn trông đợi ngày Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là được cứu chuộc 
cả hồn lẫn xác.  

Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận mọi sự đau khổ trong cuộc sống cần lao hôm nay vì danh Chúa, 
để hy vọng có cuộc sống vinh quang cùng với Người  mai sau trên nước Thiên Đàng? 

3. Bài Tin Mừng:     Mátthêu     (13: 1-3) 

Qua bài Tin Mừng, chúng ta xác tín rằng Hạt giống Nước Trời là Đức Giêsu - Ngôi Lời của Thiên Chúa 
Nhập thể, và là Lời của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Hạt giống này sẽ được Giáo Hội, được các 
môn đệ của Đức Giêsu mọi nơi và mọi thời gieo vào khắp nơi, trong lòng mọi người, không phân biệt một 
ai, nhưng việc sinh hoa kết quả hay không thì sẽ tùy thuộc vào lòng người đón nhận. Đây cũng là một lời 
động viên đối với các môn đệ và tất cả những ai đang nỗ lực loan báo Tin mừng: họ cứ mạnh dạn đi gieo 
hạt giống Nước Trời, còn việc sinh hoa kết quả là của Thiên Chúa và tùy thuộc vào tâm tình của người 
nghe. 

Bên cạnh, mỗi người chúng ta cũng được nhắc nhở rằng đừng để cho lòng mình thành sỏi đá khô khan 
hay thành đường đi với lối mòn vô tâm và lạnh nhạt; cũng đừng biến lòng mình thành bụi gai của lòng 
tham tiền tài - danh vọng - ích kỷ và đố kỵ bóp nghẹt hạt giống lời Chúa. Nhưng hãy là mảnh đất được cày 
xới làm cho mầu mỡ phì nhiêu để cho hạt giống lời Chúa nảy mầm và sinh hoa kết quả dồi dào.   

Chúng ta nên xét mình và tự hỏi: Mình thuộc loại mãnh đất nào để cho Lời Chúa được gieo vào để 
sinh hoa kết quả?  

Trong Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật hai tuần trước, có bốn chiếc xe đậu sau lưng các xe khác 

trong khi Lễ; mặc dầu bãi đậu xe của Giáo Xứ còn rất nhiều chổ trống. Bốn xe có biển số sau đây:     

1. F54 6JC.       2. 9999999.        3. Z31 7WV.       4.  7B4XZ.     

 

MONG QUÝ VỊ ĐẬU XE ĐÚNG CHỖ QUY ĐỊNH. XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN! 


