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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN THÁNH 

12/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:   Công vụ       4:  23-31 

       Phúc âm:       Gioan       3:    1-8 

13/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:   Công vụ    32:  32-37 

       Phúc âm:       Gioan      3:   7b-15 

14/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:   Công vụ      5:  17-21 

       Phúc âm:       Gioan      3:  16-21 

15/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:   Công vụ      5:  27-33 

       Phúc âm:        Gioan      3:  31-36 

16/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:   Công vụ      5:   34-42 

       Phúc âm:        Gioan      6:    1-15 

17/4 Thứ Bảy     Bài đoc1:    Công vụ      6:     1-7 

       Phúc âm:       Gioan       6:  16-21 

Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Công vụ  3: 13-15, 17-19  /  Bài đọc 2:  1 Gioan  2: 1-5a 

Phúc Âm:   Luca  24: 35-48 

Bài đọc 1:   Công vụ     4: 32-35 

     Sự tiến triển của Hội Thánh thời sơ khai được tô đậm bởi 
những nét đẹp sau đây: 
1. Các tín hữu đông đảo nhưng có sự đồng tâm nhất trí - Hiệp 
Nhất trong Hội Thánh Kitô Hữu sơ khai lúc bấy giờ. 
2. Các tông đồ là những vị lãnh đạo hữu hình: Thiên Chúa ban ơn 
dồi dào cho các ngài để các ngài can đảm làm chứng cho Đức 
Kitô, loan báo sự thật mặc dù bị luôn bị hảm hại bởi con người. 
3. Các tín hữu xem mọi sự là của chung: cộng đoàn có nhiều 
người quảng đại và trung thực như ông Barnabas, vì thế không ai 
trong cộng đoàn gặp cảnh túng thiếu. 
Những nét đẹp này tái khẳng định những điều tốt đẹp nơi đời 
sống cộng đoàn tiên khởi vốn đã được thánh Luca trình bày 
trước đó ở Cv 2,42-47.  
4. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là cũng có một số thành 
viên trong cộng đoàn không sống được những nét đẹp này. Câu 
chuyện có liên hệ đến hai nhân vật Ananias và Sapphira (x. Cv 
5:1-11) là một dẫn chứng cụ thể.  
      Thật vậy, sự hiệp nhất trong cộng đoàn ít nhiều đã bị sứt mẻ 
bởi hai kẻ này, vốn đã giữ lấy một phần tiền cho riêng mình sau 
khi đã bán một thửa đất. Khi làm như vậy, họ đã không sống 
được tinh thần quảng đại và trung thực như đã được thể hiện nơi 
ông Barnabas và nơi nhiều tín hữu khác. 

Bài đọc 2:   1 Gioan    5: 1-6 

     Người yêu mến Thiên Chúa đích thực thì cũng yêu mến anh 
em mình. Không có sự tách biệt giữa việc yêu mến Thiên Chúa và 
yêu mến con người. Kẻ biết yêu thương thì có sự sống nơi mình. 
Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. 
     Nhưng chúng ta không thể yêu thương qua lời nói mà thôi, mà 
phải qua việc làm cụ thể, như thánh Gioan đã dạy chúng ta:  

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.  

 

 

 



 
 
 
“Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc 
làm”.  Tình yêu thương đồng loại cũng phát xuất và được củng cố từ tình yêu thảo kính chúng ta dành cho 
Thiên Chúa, khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa muốn yêu thương hết mọi người. 
      Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và với tha nhân, thực ra, chẳng phải tiên thiên đến từ phía 
chúng ta. Đúng ra, phải nói rằngThiên Chúa đã yêu chúng ta trước, đã sai Con Một của Người đến để cứu 
độ chúng ta. Nơi cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nghiệm thấy tình yêu của Thiên 
Chúa dành cho những tội nhân như chúng ta đã lên đến tột đỉnh, đã đạt mức thập toàn.  

Bài Tin Mừng:   Gioan               20: 19-31 

Đọc kỹ bài Tin Mừng, chúng ta có thể rút ra những điểm chính sau đây: 
1. Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và Ngài đã cho các ông xem tay và cạnh sườn mình, củng cố bằng 
chứng về việc Ngài đã thực sự phục sinh.  
2. Hai lần Đức Giêsu nói, “Bình an cho anh em”, kiện toàn lời Ngài đã hứa trong lúc nói lời chia tay các môn 
đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không 
theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi”. 
4. Đấng Phục Sinh thổi Thánh Thần vào các môn đệ. Sự kiện này nhắc nhớ đến St 2,7 khi Thiên Chúa thổi 
sinh khí vào Adam. Qua quà tặng là Chúa Thánh Thần, Đấng Phục Sinh mang lại sức sống mới cho các môn 
đệ, và qua các ngài, cho toàn nhân loại. Cùng với quà tặng đặc biệt là Chúa Thánh Thần, các môn đệ được 
ban năng quyền tha tội cho con người.  
5. Ông Tôma chẳng dễ tin vào những lời chứng của các môn đệ khác. Ông không chỉ muốn “được thấy 
Chúa”, mà còn được tự mình kiểm chứng dấu đinh nơi tay và dấu đòng nơi cạnh sườn Chúa (x. c25). 
6. Trong lần hiện ra 8 ngày sau đó, Đấng Phục Sinh sẵn lòng cho ông Tôma thực hiện những điều ông 
muốn. Nhưng đồng thời, Ngài cũng mời gọi ông “đừng cứng lòng, nhưng hãy tin”. Dịp này, ông Tôma đã 
diễn tả đức tin ở tầm mức cao nhất của người môn đệ vào Đức Giêsu: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa 
của con”. Toàn bộ Tin Mừng Gioan được viết ra cũng nhằm mục đích này, đó là đưa người đọc đến niềm 
tin vào Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, để qua đó, họ được sự sống nhờ danh Ngài. 
7. “Phúc cho những người không thấy mà tin” là lời chúc phúc Đấng Phục Sinh dành cho tất cả chúng ta, là 
những Kitô hữu đang tin vào Đức Giêsu Kitô không chỉ ngang qua lời chứng vị thánh sử Gioan về Ngôi Mộ 
Trống, về việc Đức Giêsu hiện ra với nhiều môn đệ, mà còn ngang qua kinh nghiệm thường ngày chúng ta 
có được với Đấng Phục Sinh, được thể hiện qua việc suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa, qua đời sống 
Phụng Vụ và các Bí Tích. 

THÔNG BÁO 

• Các em giáo lý Rước Lễ Lần Đầu sẽ trở lại học vào Chúa Nhật ngày 18/4 vào lúc 12:30 chiều. Xin 

phụ huynh lưu ý thông báo này và mang các em đến đúng giờ. 

• Những ai muốn học Giáo Lý Hôn Nhân thì xin ghi danh vào Cuốn Sổ cuối nhà Thờ. Ngày học sẽ 

bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 18 Tháng 4, 2021 lúc 1 giờ chiều. 

• Hôm nay sẽ có bầu cử lại Hội Đồng Giáo Xứ sau Thánh Lễ. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật Phục Sinh: $9,777.00 Online Giving:  $120.05 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ: Ẩn danh $100.  ID# 176 $60. 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH - HAPPY EASTER! 

Kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em luôn được tràn đầy hồng ân - phúc lộc - thánh thiện 

trong Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và một cuộc sống bình an - vui vẻ - hạnh phúc và tràn đầy hy 

vọng và niềm tin trong Mùa Phục Sinh. 

 


