
CHÚA NHẬT 20 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 16 tháng 8, 2020 

17/8 Thứ Hai      Bài đọc 1:   Êdêkien   24: 15 - 24 

          Phúc âm:   Mátthêu   19: 16 - 22 

18/8 Thứ Ba        Bài đọc 1:   Êdêkien   28:   1 - 10 

        Phúc âm:   Mátthêu   19: 23 - 30 

19/8 Thứ Tư       Bài đọc 1:   Êdêkien   34:   1 - 11 

        Phúc âm:   Mátthêu   22:   1 - 16a  

20/8 Thứ Năm    Bài đọc 1:   Êdêkien   36: 23 - 28 

             Phúc âm:   Mátthêu   22:   1 - 14 

21/8 Thứ Sáu      Bài đọc 1:   Êdêkien   37:   1 - 14 

        Phúc âm:   Mátthêu   22: 34 - 40 

22/8 Thứ Bảy      Bài đoc 1:   Êdêkien   43:   1 - 7a 

        Phúc âm:         Luca   23:   1 - 12 

Chúa Nhật 21 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Isaia 22: 19 - 23 /  Bài đọc 2:  Rôma   11: 33 - 36 

    Phúc Âm:   Mátthêu    16: 13 - 20 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 18 & 19:        $5211.00         

Đóa Hoa Dâng Mẹ - Tháng 7:    $400.00   

● 1 ẩn danh:   $40.00.     ● Cô Mùi:  $10.00.      
● ÔB Võ Thanh Tòng:  $50.00.     ● Tâm-Danh Lưu  $100.00 
● Bạch Loan - Trúc Lâm:  $200.00    

THÔNG BÁO 

1. Sau Thánh Lễ, những ai cần khẩu trang cho con em của mình 
     nhập học cho năm nay thì vào Hội Trường Giáo Xứ để nhận.   
    Mỗi em sẽ được nhận 2 cái khẩu trang.  

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Isaia         (56: 1, 6-7) 

Chính Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực (Tv 7,18; Đn 
9,14), là Đấng yêu thích điều công minh chính trực (Tv 33,5), là 
Đấng ngự trên bệ ngai rồng là công minh chính trực (Tv 97,2), và 
là Đấng cai trị theo lẽ công minh chính trực (Dcr 8,8). Vì thế, ai 
sống công minh chính trực sẽ được thấy mặt Chúa (Tv 17,15) và 
“thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là 
dâng hy lễ” (Cn 21,3). 

Thiên Chúa sẽ cho họ được hoan hỷ, sẽ ưng nhận lễ tế của họ 
trên bàn thờ, “vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của 
muôn dân” (Is 56,7). Đây thật sự là tư tưởng rất tiến bộ của Isaia 
đệ tam nếu so với những đoạn nói về người nước ngoài một cách 
tiêu cực (Đnl 14,21; 15,3; 22,21; Ed 44,7-9). 

Có hai điểm đáng lưu tâm ở đây. Thứ nhất, Thiên Chúa hai 
lần nhấn mạnh rằng nhà của Ngài, đền thờ Giêrusalem, là nhà cầu 
nguyện (Is 56,7). Đối với dân Israen, đền thờ là trung tâm sinh 
hoạt tôn giáo của họ, cách riêng là nơi họ đến để dâng lễ tế. 

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 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:  4:15-4:45 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.  

 

 

 



Nhưng ở đây, sấm ngôn của Thiên Chúa nhắm đề cao một chiều kích quan trọng khác: đền thờ, nhà Thiên 
Chúa, là nơi được đặc biệt dành riêng cho việc cầu nguyện. Thứ hai, đền thờ, nhà Thiên Chúa, không chỉ là 
nơi cầu nguyện dành riêng cho dân Do Thái nữa, mà được mở rộng ra cho “muôn dân”, nghĩa là tất cả mọi 
dân tộc đều được mời gọi vào việc thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện với Ngài tại nhà Thiên Chúa là đền 
thờ Giêrusalem. 

Đền thờ Thiên Chúa không những là nơi nhà Thờ, nhưng cũng là trong tâm hồn mỗi tín hữu, vậy 
chúng ta có sống xứng đáng với Đền Thờ Thiên Chúa không?  

2. Bài đọc 2:    Rôma    (11: 13-15, 29-32) 

Thánh Phaolô ngỏ lời với những người gốc dân ngoại trong cộng đoàn tín hữu Rôma. Là vị tông đồ dân 
ngoại, thánh Phaolô nhiệt thành với sứ mạng được trao phó và ngài tự hào vì được trao trọng trách loan 
báo Tin Mừng cho những người dân ngoại. Thế nhưng sứ mạng đến với dân ngoại của thánh Phaolô cũng 
gặp không ít khó khăn, trắc trở, chống đối, mà phần nhiều trong số đó lại do chính đồng bào của ngài, 
những người Do Thái gây nên. 

Tuy nhiên, không vì thế mà thánh Phaolô tỏ ra căm ghét, thù hận những người đồng bào của mình. 
Trái lại, dù là tông đồ dân ngoại, thánh nhân vẫn mong mỏi “cứu được một số anh em đó”, những người 
Do Thái đồng bào của ngài. Thánh nhân coi việc các anh em đồng bào của mình được thâu nhận lại như là 
“từ cõi chết bước vào cõi sống”. 

Vậy nên cả dân ngoại lẫn dân Israen, dù đã từng “ở trong tội không vâng phục” vì đã không tin vào Đức 
Kitô, thì đó lại cơ may để Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài là ơn đức tin, ơn ban không phải chỉ 
cho dân ngoại hay dân Israen mà thôi, mà là cho “mọi người”. 

Chúng ta là người dân ngoại khi xưa, và được mời gọi để trở thành người môn đệ đã tin Chúa. 
Vậy mức độ lòng tin của chúng ta với Thiên Chúa như thế nào? 

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (15: 21-28) 

Đứng trước lời cầu khẩn tha thiết của người phụ nữ dân ngoại, dù Chúa Giêsu “không đáp lại một lời” 
(Mt 15,23), nhưng việc người phụ nữ này biết tuyên xưng Chúa Giêsu là Con vua Đavít có thể là ngụ ý của 
thánh Mátthêu rằng người phụ nữ dân ngoại này không hẳn là người hoàn toàn ở ngoài. Sự im lặng của 
Chúa Giêsu ở đây không hẳn là một sự khước từ hoàn toàn, dứt khoát, khi mà người phụ nữ dân ngoại ít 
nhiều hiểu biết và nhìn nhận Đức Giêsu. Sự im lặng của Chúa Giêsu còn có thể là cơ hội để người phụ nữ 
tiến xa hơn, tuyên xưng mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. 

Phản ứng của các môn đệ xin Chúa Giêsu xua đuổi người phụ nữ khi bà “cứ theo sau chúng ta mà kêu 
mãi”, cho thấy sự khó chịu của các ông khi bị người phụ nữ quấy rầy; không chỉ quấy rầy mà còn là quấy 
rầy dai dẳng. 

Dù như bị chối từ, người phụ nữ ngoại giáo tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của 
mình. Cử chỉ “bái lạy” và tiếp tục “xin cứu giúp”. cách nào đó cho thấy niềm tin sâu sắc của bà nơi quyền 
năng của Chúa Giêsu và tha thiết chờ mong sự thi ân giáng phúc của Người. Chính sự chân thành, tha thiết, 
và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp bà kiên vững trước thử thách cuối cùng: “Không được 
lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Câu nói xem ra có vẻ xúc phạm của Chúa Giêsu là cách 
nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Người phụ nữ không 
những không tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm mà đáp lại cách đầy tin tưởng và khiêm tốn: “Thưa Ngài, 
đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” 

Bà góa hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thương xót của Chúa Giêsu qua lòng tin tưởng tuyệt đối 
và lòng kiên nhẫn trung kiên của bà. Nên Chúa đã phán: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. 

Trên con đường hành trình Đức Tin ở thế gian này, Thiên Chúa đã thử thách chúng ta nhu bà 
góa trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta còn có đủ lòng tin để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là một 
Chúa Cứu Độ duy nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không? 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI NGƯỜI BÌNH AN. 

 


