
CHÚA NHẬT 22 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 30 tháng 8, 2020 

31/8 Thứ Hai      Bài đọc 1:  1 Côrintô     2:   1 - 5 

          Phúc âm:         Luca     4: 16 - 30 

1/9 Thứ Ba          Bài đọc 1:  1 Côrintô    2: 10b - 16 

        Phúc âm:         Luca     4: 31 - 37 

2/9 Thứ Tư         Bài đọc 1:  1 Côrintô     3:   1 - 9 

        Phúc âm:         Luca     4: 38 - 44  

3/9 Thứ Năm     Thánh Gregory  

       Bài đọc 1:  1 Côrintô    3: 18 - 23 

             Phúc âm:          Luca   5:   1 - 11 

4/9 Thứ Sáu        Bài đọc 1:  1 Côrintô   4:    1 - 5 

        Phúc âm:          Luca   5: 33 - 39 

5/9 Thứ Bảy        Bài đoc 1:  1 Côrintô   4:  6b - 15 

        Phúc âm:          Luca   6:    1 - 5 

Chúa Nhật 23 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Êdêkien  33: 7 - 9 /  Bài đọc 2:  Rôma   13: 8 - 10 

    Phúc Âm:   Mátthêu    18: 15 - 20 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 20 & 21:        $4,558.00         

Đóa Hoa Dâng Mẹ tháng 8:     $220.00 
● Tina Đoan   $20.00     ● ID# 333  $70.00     ● Thắng Mai  $50.00 
● Chị Hương  $20.00     ● Bà Kim Đô  $20.00      ● Kim Lê  $20.00 

●     Ẩn danh  $20.00     ● Tiền mặt  $100.00 

Tiền Dâng Kính Mẹ Fatima tháng 8: $88.00 

          

THÔNG BÁO 

1. Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, sau Thánh Lễ 11 giờ, cô Trúc thân 
mời phụ huynh của các em học Giáo Lý năm nay, qua bên hội 
trường để nhận Thầy - Cô của mình; sau đó nhận sách Giáo lý và 
đóng tiền học phí cho năm nay là $20 dollars. 

2. Thay mặt cho Mẹ bề trên Têrêsa và các Sơ Dòng kín Carmelite, 
Cha xin cám ơn tất cả những ân nhân của Giáo Xứ đã giúp đỡ các 
Sơ bằng những lời cầu nguyện, thực phẩm và tài chính trong thời 
gian vừa qua. Cách riêng trong dịch Covid 19 này. 

3. Tờ Hiệp Thông hàng tuần thường để tại Tòa Đức Mẹ và Tòa 
Thánh Giuse trưóc cửa ra vào trong nhà thờ. Quý ÔBACE nhớ 
mang về sau Thánh Lễ. 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Giêrêmia       (20: 7-9) 

Giêrêmia chẳng có môn đệ, cũng chẳng có nhóm đạo đức nào 
hậu thuẫn cho ông. Những lời đe dọa của ông chỉ gây ra sự nhàm 
chán cho nhiều người. Các thủ lãnh và tư tế trong dân thì tức giận 
vì ông đang lên án một xã hội do họ tạo ra hay được họ chấp 
nhận. 

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.  

 

 

 



 

 

Cơn khủng hoảng nội tâm của Giêrêmia cho thấy mấy điểm chính: Chúa đã quyến rũ ông, và ông hoàn 
toàn tự do chấp nhận sự quyến rũ này. Sự chấp nhận để cho Chúa quyến rũ này không hề dễ dàng cho 
Giêrêmia chút nào. Tâm hồn ông bị giằng co, day dứt vì thái độ dửng dưng của dân chúng trước những lời 
sấm thật gay gắt của ông và lòng oán ghét thù nghịch của giới lãnh đạo. Nhiều lúc ông không còn muốn 
nghĩ đến Chúa nữa, miệng ông không còn hứng khởi để cao rao Danh Ngài. Tuy nhiên, ông phải thú nhận 
rằng Đức Chúa đã mạnh hơn ông, Lời của Ngài ‘bừng cháy trong tim ông, âm ỉ trong xương cốt ông.’ Ông 
đã cố sức thoát khỏi sự quyến rũ của Chúa, nhưng điều này là không thể. 

Mỗi khi phải quyết định hay thực hiện điều gì tôi có kiên nhẫn để tìm kiếm, lắng nghe và can đảm 

quyết định theo những sự soi sáng của Chúa không?  

2. Bài đọc 2:    Rôma    (12: 1-2) 

Thánh Phaolô đã chỉ ra cho các tín hữu Rôma thấy đâu là việc thờ phượng phải lẽ, đâu là lễ tế sống 
động, thánh thiện và đẹp lòng đối với một Thiên Chúa nhân từ. Ngài nài xin họ hiến dâng thân mình làm lễ 
tế và đó chính là việc thờ phượng thật phải lẽ. 

Nhưng hành động cụ thể của việc hiến dâng thân mình làm lễ tế là gì ? Vị Tông đồ dân ngoại đưa ra hai 
chỉ dẫn: 1) Đừng rập khuôn theo (thói hư tật xấu) đời này; 2) Hãy thay đổi bản chất bằng việc đổi mới nếp 
suy nghĩ. Nhờ đó, người tín hữu có khả năng nhận ra đâu ý Thiên Chúa, đâu là điều tốt lành, đâu là điều 
đẹp lòng và đâu là điều thiện hảo. 

Cuộc sống vốn là một cuộc giằng co giữa ý tôi và ý Chúa. Tôi vẫn quyết định hành động theo ý ai? 

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (16: 21-27) 

Sau khi thánh Phêrô tuyên tín: ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’ Chúa Giêsu mới tiên 
báo về cuộc thương khó mà Ngài sắp phải chịu. Thế nhưng ‘Phêrô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách 
Người'. Phản ứng thật nhanh, thật dứt khoát và đầy bất ngờ của thánh Phêrô trước lời tiên báo về cuộc 
thương khó của Chúa Giêsu cho thấy hai rõ hai điều: 1/ Trước một xác tín thật mạnh mẽ mà thánh Phêrô 
vừa thể hiện, Chúa Giêsu dường như đã an tâm để tỏ cho các môn đệ biết về cuộc thương khó và hy vọng 
các ông có thể hiểu để đồng cảm mà chấp nhận với Ngài Thánh ý của Chúa Cha; 2/ Thời gian dài được ở 
với Chúa Giêsu trước đó dường như vẫn chưa đủ để các môn đệ có thể tẩy xóa đi nếp suy nghĩ, cách phản 
ứng đầy tính con người nơi các ông; và như thế, họ vẫn chưa thể có được cùng một suy nghĩ, cùng một 
thao thức với Thầy của mình. 

Nhân cơ hội này và từ chính kinh nghiệm luôn kiếm tìm và sống thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chỉ 
ra cho các môn đệ những điều kiện để có thể bước theo Ngài, đó là ‘từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
mà theo.’ Sau đó, Chúa Giêsu còn đưa ra một nguyên tắc sống đầy nghịch lý xoay quanh hai khái niệm: 
ĐƯỢC – MẤT ‘Ai cứu sự sống mình thì sẽ mất – Ai đành mất sự sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được’ nhằm dẫn 
dắt thính giả phải đi đến một chọn lựa: ĐƯỢC cả thế gian này mà MẤT linh hồn nào có ích gì ? 

Những toan tính, suy nghĩ và hành động của tôi hôm nay đến từ đâu? Từ Chúa Giêsu hay từ 
những khôn ngoan loài người ở thế gian này? 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN. 

 


