
CHÚA NHẬT 24 Quanh Năm "A" 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Ngày 13 tháng 9, 2020 

7/9 Thứ Hai      Lễ:  Suy Tôn Thánh Giá 

      Bài đọc 1:      Dân số   21:   4 - 9 

      Bài đọc 2:  Philípphê     2:   6 - 11 

         Phúc âm:        Gioan     3: 13 - 17 

8/9 Thứ Ba        Lễ: Đức Mẹ Sầu Bi 

      Bài đọc 1:     Do thái     5:   7 - 9 

       Phúc âm:       Gioan   19:  25 - 27 

9/9 Thứ Tư        Bài đọc 1:  1 Côrintô  12:  31 - 13: 13 

       Phúc âm:         Luca     7:  31 - 35  

10/9 Thứ Năm   Bài đọc 1:  1 Côrintô   15:   1 - 11 

            Phúc âm:         Luca     7: 36 - 50 

11/9 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  1 Côrintô  15:  12 - 20 

       Phúc âm:          Luca    8:   1 - 3 

12/9 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  1 Côrintô  15:  35 - 37, 42 - 49 

       Phúc âm:         Luca     8:   4 - 15 

Chúa Nhật 25 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Isaia  55:  6 - 9 /  Bài đọc 2:  Philípphê   1: 20c - 24, 27a 

    Phúc Âm:   Mátthêu    20: 1 - 16a 

 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 22 & 23:        $5,242.00         

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. Sau Thánh Lễ 11 giờ Chúa Nhật ngày mai, cô Trúc, trưởng ban 
Giáo Dục thân mời phụ huynh cùng 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. Lớp Giáo Lý Tân Tòng sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 2/10 vào 
lúc 1 giờ chiều. Quý vị nào có người thân trong gia đình, bạn bè 
hoặc biết những ai có ý định muốn tìm hiểu hoặc gia nhập vào Đạo 
Công Giáo thì xin ghi danh vào cuốn sổ ở trên bàn cuối nhà thờ.  

3. Khẩu trang được để ở phía hai bên cửa ra vào nhà Thờ. Quý vị 
nào cần thì cứ tự nhiên mang về cho những người trong gia đình. 

4. 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:  4:30 - 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.  

 

 

 



 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:     Huấn Ca        (27: 30-28: 7) 

Đây là một đoạn của sách Huấn ca, được trích trong phần ‘tuyển tập các châm ngôn’ (Hc 1,1-42,14) với 
nội dung chính bàn về sự thù hận dưới ánh sáng của Đức Khôn Ngoan. Qua đoạn trích sách này, tác giả 
muốn làm nổi bật ba ý chính: 

Ba nguyên tắc nền tảng: 1- Oán hờn và giận dữ luôn là điều ghê tởm trước nhan Chúa; 2- Ai báo thù sẽ 
phải chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa; 3- Kẻ biết tha thứ lầm lỡ cho người khác sẽ được thứ tha khi cầu 
khẩn cùng Thiên Chúa. 

Ba nghịch lý: 1- Kẻ trong lòng cứ nuôi cơn giận, lại cả dám xin Chúa chữa lành; 2- Người không biết 
thương đồng loại, lại dám xin Chúa tha cho mình; 3- Đứa luôn để tâm thù hận, ai dám xin tha tội cho nó. 

Bốn điều tâm niệm: 1- Hãy nhớ đến ngày tận số, để biết chấm dứt hận thù; 2- Hãy nhớ mình phải hao 
mòn và phải chết, để biết tuân giữ điều răn; 3- Hãy nhớ các điều răn, để đừng oán hờn kẻ khác; 4- Hãy 
nhớ đến giao ước của Thiên Chúa, để không còn chấp nhất lỗi lầm. 

2. Bài đọc 2:    Rôma    (14: 7-9) 

Đây là đoạn trích trong phần ‘bổn phận đối với những người yếu tin’ của Thư Thánh Phaolô Tông đồ 
gởi tín hữu Rôma. Khởi đi từ sự khác biệt trong suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng 
ngày như: người ăn kẻ lại không ăn, người này đứng vững người khác ngã quỵ, người thì cho ngày này 
trọng kẻ khác lại ngày khác mới trọng . . . Các Kitô hữu thành Roma đã bị cám dỗ lấy mình làm chuẩn để 
đưa ra những nhận định rất chủ quan có nguy cơ làm tổn thương tương quan với anh chị em khác. 

Chính vì thế, trong đoạn trích bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mọi người hãy lấy Chúa làm chuẩn để 
lượng định mọi suy nghĩ, lời nói và nhất là hành động của mình: ‘Không ai trong anh em được sống cho 
mình và cũng không ai được chết cho mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là 
chết cho Chúa.’ Rồi ngài đi đến kết luận: ‘Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đề thuộc về Chúa.’  

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (18: 21-35) 

Đây là phần cuối cùng của bài giảng về đời sống cộng đoàn, hay bài giảng về Giáo hội. Đoạn Tin mừng 
khởi đi từ một vấn nạn được đặt ra bởi Phêrô: Phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần khi anh em xúc 
phạm đến mình? Chúa Giêsu không hề phủ nhận điều mà Phêrô vừa gợi ý: ‘tha bảy lần’ nhưng Chúa muốn 
sự tha thứ của Phêrô phải được đẩy tới xa hơn nhiều, khi Ngài quảng diễn cho Phêrô: ‘không phải là bảy 
lần mà là bảy mươi lần bảy.’ 

Chúa muốn tất cả mọi tín hữu phải luôn luôn tha thứ, khi người anh-chị-em đã phạm lỗi với mình đã 
thành thật chạy đến xin mình tha thứ. Và sự tha thứ phải đi đối với hành động của người lỗi phạm "người 
tội lỗi" là người lỗi phạm phải thật lòng ăn năn hối cải, quay trở lại với lòng khiêm tốn để xin được tha 
thứ.  

Và qua bài dụ ngôn của Chúa Giêsu hôm nay: Một vị Vua sẵn sàng tha thứ hết tất cả cho một người đầy 
tớ nợ vua mười ngàn nén bạc khi người đầy tớ này quỳ gối xuống lạy lục van xin khẩn thiết xin Vua tha 
mạng sống cho vợ con và ngay cả bản thân ông cũng như tài sản của ông.  

Thế mà vừa ra khỏi Công đường của nhà Vua, tên đầy tớ này lại giở trò quan quyền, cưỡng ép bắt nạt 
và hành hung người bạn của mình rất tàn bạo và côn đồ, người chỉ nợ y một trăm quan tiền mà thôi. Và 
tên đầy tớ đã nhẫn tâm không một chút chạnh lòng thương xót đã bắt bạn ông ta mà tống giam vào ngục. 

"Gieo qủa nào thì gặt qủa ấy". Thế là hành động vô ơn và tàn nhẫn của tên đầy tớ hung ác tàn bạo 
này đã được trình lên vị Vua nhân từ kia. Thế là hắn đã bị bắt và bị hành hạ và còn phải bị bắt trả hơn 
hàng trăm ngàn lần mà y đã bắt bạn mình phải trả cho mình.  

Như Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: "Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với các con đúng như thế, 

nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình." 

 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO MỌI GIA ĐÌNH TRONG GIÁO XỨ LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN. 

 


