
CHÚA NHẬT 21 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 23 tháng 8, 2020 

24/8 Thứ Hai     St. Bartholomew, Apostle. 

       Bài đọc 1:     Khải Huyền     21: 9b - 14 

          Phúc âm:               Gioan       1: 45 - 51 

25/8 Thứ Ba        Bài đọc 1:   2 Thêxalônica     2:   1 - 3a, 14 - 17 

        Phúc âm:            Mátthêu    23: 23 - 26 

26/8 Thứ Tư       Bài đọc 1:   2 Thêxalônica     3:   6 - 10, 16 -18 

        Phúc âm:            Mátthêu   23:  27 - 32  

27/8 Thứ Năm    Saint Monica 

       Bài đọc 1:           Huấn Ca   26:   1 - 4, 13 - 16 

             Phúc âm:                  Luca     7: 11 - 17 

28/8 Thứ Sáu      Saint Augustine 

       Bài đọc 1:            1 Gioan     4:   7 - 16 

        Phúc âm:            Mátthêu   23:   8 - 12 

29/8 Thứ Bảy       Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết 

       Bài đoc 1:           Giêrêmia     1:  17 - 19 

        Phúc âm:               Máccô     6:  17 - 29 

Chúa Nhật 22 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Giêrêmia 20: 7 - 9 /  Bài đọc 2:  Rôma   12: 1 - 2 

    Phúc Âm:   Mátthêu    16: 21 - 27 

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         (22: 19-23) 

Đây là nội dung lời sấm của Đức Chúa, qua miệng ngôn sứ 
Isaia, nhằm chống lại thái độ kiêu căng tự mãn của Sebna, viên 
quan cai đền thờ Giêrusalem. Qua lời sấm này, Đức Chúa quyết 
định sẽ truất phế Sebna và để thay vào vị trí đó Ngài đã tuyển 
chọn Eliakim, con trai của Helkia. Ngoài những hành động thông 
thường để diễn tả hành vi thay thế này như: ‘Ta sẽ lấy áo choàng 
của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho 
nó...’ Đức Chúa còn thực hiện một hành vi đầy tính biểu trưng 
cho việc trao ban quyền lực: ‘Ta sẽ để chìa khóa nhà Đavít lên 
vai nó’ và chỉ rõ hiệu năng của quyền được trao ban khi Đức 
Chúa khẳng định liền sau đó: ‘nó sẽ mở cửa và không ai đóng 
lại được, nó đóng cửa lại và không ai mở được.’ 

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.  

 

 

 



 
 
Chính trong biến cố tuyên tín của Phêrô tại Cêsarêa Philipphê, hành vi trao ban quyền lực này lại được 

Chúa Giêsu dùng khi trao ban quyền tối thượng cho Phêrô trong tư cách là tảng đá góc mà trên đó Chúa 
xây dựng Hội thánh của Người. 

Trong Giáo Hội Công giáo, mọi thứ tự phẩm trật trong Giáo Hội được Chúa Giêsu tuyển chọn và 
ân ban từ Đức Giáo Hoàng cho tới giáo dân với một mục đích duy nhất là để phục vụ hết tất cả mọi 
thành phần kitô hữu của Chúa. Mỗi một kitô hữu có hiểu và thực hìện đúng ơn gọi đó không?  

2. Bài đọc 2:    Rôma    (11: 33-36) 

Sau khi xác tín với độc giả thư Rôma rằng: Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người: cho dù ‘hiện nay 
một phần dân Israel đã ra cứng lòng cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ’ (Rm 11,25); và như thế, 
cuối cùng tất cả mọi kẻ TIN đều sẽ được cứu độ. Theo thánh Phaolô, mặc dù trí khôn con người không thể 
hiểu được cách thức mà Thiên Chúa dùng để cứu độ: ‘phán quyết của Người làm sao hiểu được, đường lối 
của Người làm sao dò được’, nhưng việc mọi người đều sẽ được cứu độ là điều tất yếu. 

Ý tưởng này đã thôi thúc vị Tông đồ dân ngoại phải thốt lên những lời ca tụng khi suy nghĩ về thánh ý 
nhiệm mầu của Thiên Chúa: ‘Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa.’ Lời ca 
tụng này đã được kết thúc bằng một vinh tụng ca thật đẹp dâng lên Thiên Chúa: ‘Vì mọi sự đều do Người, 
nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen’ 

Chúa gọi và chọn mỗi một người trong chúng ta trở nên tông đồ của Ngài để tiếp tục sứ vụ rao 
giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Chúa khôn ngoan và thấu suốt những người Ngài tuyển 
chọn; còn loài người thì không. Vì thế, Chúa luôn quãng đại ban ơn cho những người đã rộng rãi 
đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao, có đủ lòng TIN và rộng rãi với  Thiên Chúa? 

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (16: 13-20) 

Những câu hỏi về căn tính của Chúa chỉ được đặt ra cho các môn đệ trong bối cảnh sau một thời gian 
dài họ được đồng hành với Thầy Giêsu: các ông đã được nghe những bài giảng, được chứng kiến những 
phép lạ, được thấy Chúa trừ quỷ, được nhận ra cách rõ nét những tương quan khác nhau giữa Chúa Giêsu 
với đám đông, với vua Hêrôđê, với nhóm Biệt phái hay nhóm Xađốc. ‘Người ta bảo Con Người là ai ?’ Câu 
hỏi này đã trở nên như một tiền đề cần thiết để Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi đến một câu hỏi cốt lõi hơn: 
‘Còn anh em, anh em bảo thầy là ai ?’ Khác với lần trả lời trước, lần này chỉ mình Simon Phêrô trả lời: 
‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’ Thánh Matthêu có ý làm nổi bật vai trò quan trọng của 
thánh Phêrô so với các tông đồ khác. 

Hai ý tưởng nổi bật trong câu nói của Chúa Giêsu với Phêrô: 1) Lời tuyên xưng của thánh Phêrô dường 
như không phải đến từ sự thông minh hay khôn ngoan của cá nhân ông nhưng đây rõ ràng là một mạc 
khải. Và mạc khải nền tảng này về căn tính của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha thực hiện qua trung gian 
thánh Phêrô; 2) Và chính vì mạc khải đã được thực hiện cách nhưng không nơi thánh Phêrô, nên ông đã 
được Chúa Giêsu tuyển chọn như Đá gốc mà trên đó Ngài xây dựng Hội thánh của Ngài. 

Với lòng Tin tuyệt đối và yêu mến nhiệt thành của mình, Phêrô mới xác tín mãnh liệt Chúa Giêsu 
là ai khi trả lời Chúa Giêsu. Chính vì thế mà Phêrô đã nhận được phần thưởng thích đáng từ Chúa 
Giêsu khi Người đặt Phêrô đứng đầi Hội Thánh. Phần thưởng của mỗi một người chúng ta tùy theo 
mức độ tin tưởng và lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa Kitô chúng ta. Chúng ta TIN và YÊU 
MẾN Chúa như thế nào? 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI NGƯỜI BÌNH AN. 


