
CHÚA NHẬT 23 Quanh Năm "A" 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Ngày 6 tháng 9, 2020 

7/9 Thứ Hai       Bài đọc 1:  1 Côrintô     5:   1 - 8 

         Phúc âm:         Luca     6:   6 - 11 

8/9 Thứ Ba        Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 

      Bài đọc 1:       Mikha    5:   1 - 4a 

       Phúc âm:    Mátthêu     1:  1 - 16, 18 - 23 

9/9 Thứ Tư        Bài đọc 1:  1 Côrintô    7:  25 - 31 

       Phúc âm:         Luca     6: 20 - 26  

10/9 Thứ Năm   Bài đọc 1:  1 Côrintô     8:   1 - 7, 11 - 13 

            Phúc âm:         Luca     6: 27 - 38 

11/9 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  1 Côrintô    9:  16 - 19, 22b - 27 

       Phúc âm:          Luca    6: 39 - 42 

12/9 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  1 Côrintô   10: 14 - 22 

       Phúc âm:         Luca      6: 43 - 49 

Chúa Nhật 24 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Huấn Ca  27: 30 - 28: 7 /  Bài đọc 2:  Rôma   14: 7 - 9 

    Phúc Âm:   Mátthêu    18: 21 - 35 

 

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 

Có 3 bì thư "Lạc quyên" không có tiền ở trong:  

ID# 347: April 5, 2020;  ID# 55: Aug 15, 2020; ID# 47: Aug 2, 2020.  

          

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. Quý vị nào có công việc cá nhân mà muốn đậu xe tại sân nhà Thờ 
hơn 24 giờ (1 ngày trở lên) thì nhớ gọi cho Cha biết. Nếu không thì 
hãng kéo xe sẽ kéo xe của quý vị, và quý vị là người phải trả tiền lệ 
phí kéo xe đó. Cảnh Sát thành phố đã yêu cầu Cha phải làm như 
vậy. 

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. 

 

 

 

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.  

 

 

 



 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:     Êdêkkien        (33: 7-9) 

Bài đọc I cho thấy ông Êdêkien đã được Thiên Chúa chọn làm ngôn sứ của Chúa cho Dân Người. Ngôn 
sứ phải sửa dạy dân. Đó là một trách nhiệm rất nặng nề, vì thế có những người khi được gọi làm ngôn sứ, 
đã tìm cách từ chối ơn gọi của mình.  

Trong trường hợp của ngôn sứ Êdêkien, ông được đặt làm “người canh gác cho nhà Israel” nên có bổn 
phận công bố sứ điệp của Chúa để báo cho dân sự nguy hiểm nếu họ không chịu từ bỏ con đường xấu xa 
mà quay về với Chúa. Nếu vị ngôn sứ đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường tà của họ mà trở lại với  
Chúa, nhưng họ không chịu quay về, vì thế mà phải chết, thì kẻ ấy phải tự chịu trách nhiệm về cái chết của 
mình.  

Còn ngược lại, nếu vị ngôn sứ không chịu cảnh cáo dân, thì phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ. 
Như vậy, vị ngôn sứ, cũng như người lãnh đạo các cộng đoàn Dân Chúa, có bổn phận rất nặng nề: họ phải 
chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về phần rỗi của anh chị em mình, vì họ như người lính gác phải luôn 
thức tỉnh mà sửa lỗi anh chị em thuộc quyền, để những người này khỏi phải hư mất. 

2. Bài đọc 2:    Rôma    (13: 8-10) 

Bài đọc II nhắc lại nền tảng căn bản của giáo lý kitô giáo, cũng là điều răn quan trọng nhất của Lề Luật 
Cựu Ước: “mến Chúa, yêu người”. Đó là hai mặt song song của đời sống Kitô hữu, và có thể nói điều răn 
“yêu người” bao hàm được cả điều răn “mến Chúa”. Quả thật, người ta chỉ có thể kiểm chứng được lòng 
“mến Chúa” bằng việc “yêu người”, vì ai không yêu thương người anh chị em mà họ trông thấy, thì không 
thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (x. 1Ga 4,20b). Bên cạnh, như thánh Phaolô cho thấy các 
điều răn liên quan đến “yêu người” đều là cách thức thể hiện lệnh truyền “ngươi phải yêu người thân cận 
như chính mình”. Chính vì thế, chỉ trong 3 câu trong bài đọc hôm nay, thánh Phaolô đã 2 lần nhấn mạnh: 
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật”. 

Sống yêu thương anh chị em đồng loại là một đòi buộc rất quan trọng trong đời sống kitô giáo, như 
Thánh Phaolô nói “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Yêu thương thì giúp 
nhau phát huy những điều tốt và khắc phục những điều chưa tốt. Đã yêu thương thì “chín bỏ làm mười”, 
sẵn sàng sửa dạy lẫn nhau để giúp nhau sống tốt ơn gọi của mình. 

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (18: 15-20) 

Cộng đoàn là một tổ chức, trong đó các thành viên sống liên đới và hỗ tương với nhau. Do đó, lỗi của 
một thành viên cũng làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Quả thật, ơn huệ của Thiên Chúa đến với 
cộng đoàn qua từng người, nên lỗi của một người cũng làm tắc nghẽn dòng chảy ơn huệ Thiên Chúa, và 
cắt đứt cả mối dây hiệp thông huynh đệ với nhau. Do đó, để bảo toàn tương quan hiệp thông trong cộng 
đoàn, cần phải sửa lỗi cho nhau. 

Việc sửa lỗi là cách thể hiện một chiều kích của điều răn “yêu thương người thân cận”. Vì thế, phải lấy 
tình thương mà sửa dạy lẫn nhau trong tinh thần bác ái huynh đệ. Khi đã áp dụng các cấp độ sửa dạy, 
ngay cả đã được những người có thẩm quyền nhân danh Giáo Hội sửa dạy, mà người có lỗi cũng không 
chịu nghe, thì việc xem họ như người ngoài đôi khi là cần thiết. Đó là áp dụng kỷ luật của Giáo Hội. Giáo 
Hội có thể đưa ra những phán quyết vì dựa trên quyền “ràng buộc” hay “tháo cởi” mà Đức Giêsu đã ban 
cho. Hơn nữa, Giáo Hội, với tư cách là một cộng đoàn dân Chúa, khi nhân Danh Đức Giêsu để làm một điều 
gì đó, thì có Người ở giữa Giáo Hội và cùng hành động với Giáo Hội. 

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng việc sửa lỗi hay thậm chí xem người có lỗi như người ngoài không có 
mục đích nào khác hơn là để họ có dịp sám hối ăn năn, giúp họ sửa đổi thành người tốt, để kéo họ về sống 
hiệp thông với cộng đoàn, chứ không phải để loại trừ. 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI GIA ĐÌNH DÂN CHÚA LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN. 


