
CHÚA NHẬT 26 Quanh Năm "A" 
Ngày 27 Tháng 9, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

28/9 Thứ Hai    Bài đọc 1:     Gióp    1:   6 - 22 

      Phúc âm:     Luca    9: 46 - 50 

29/9 Thứ Ba     Lễ kính:  Tổng Lãnh các Thiên Thần Michael,  

    Gabriel, Raphael.  

     Bài đọc 1:    Đaniel    7:   9 - 10, 13 - 14 

      Phúc âm:     Gioan    1: 47 - 51 

30/9 Thứ Tư     Bài đọc 1:       Gióp    9:   1 - 12 

      Phúc âm:       Luca    9: 57 - 62  

1/10 Thứ Năm  Lễ nhớ: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

     Bài đọc 1:       Isaia  66:  10 - 14c 

           Phúc âm:  Mátthêu  18:    1 - 4  

2/10 Thứ Sáu    Lễ nhớ: Các Thiên Thần Hộ Thủ 

     Bài đọc 1:  Xuất Hành  23:  20 - 33a 

      Phúc âm:       Mátthêu  18:    1 - 5, 10 

3/10 Thứ Bảy    Bài đoc 1:       Gióp  42:  1 - 3, 5 - 6, 12 - 16 

      Phúc âm:       Luca  10: 17 - 24 

Chúa Nhật 27 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Isaia  5:  1 - 7  /  Bài đọc 2:  Philípphê   4: 6 - 9 

    Phúc Âm:   Mátthêu    21: 33 - 43 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 24 & 25:        $5,284.00 

Đoá Hoa Dâng Mẹ:  ID# 305: $50.00.  ID# 271: $20.00. 

Cám ơn Thầy Jacky đã tặng cho Ban Giáo Dục $100.00          

THÔNG BÁO 

1. Bắt đầu từ hôm nay, cánh cửa bên phải Cung Thánh sẽ được mở 
chỉ để ưu tiên cho những Giáo dân bị khuyết tật và sức khỏe yếu 
kém, đi đứng khó khăn dùng để tham dự Thánh Lễ.  
 Các chổ đậu xe, sơn màu xanh có hình Handicap phía đầu 
nhà thờ, sẽ đi vào cửa bên hông Cung Thánh này. 
 Các chổ đậu xe sơn màu xanh mà không có hình Handicap 
bên trái nhà thờ, thì ưu tiên cho các bậc cao niên 72 tuổi trở lên.  

2. Xin Quý Phụ Huynh giúp và nhắc nhở con em trong lớp Giáo Lý 
đăng nhập vào lớp học mổi tuần một lần.  Các bài học và bài làm sẽ 
đăng theo tuần. Tất cả mọi thông tin và thông báo về chương 
trình Giáo Lý năm nay sẽ được bỏ lên trên Trang Mạng của Giáo 
Xứ. Và quý vị sẽ vào Trang Giáo Lý để xem bài học và theo dõi 
những thông tin khác.  
 Quý phụ huynh có gặp khó khăn gì khi đăng nhập vào lớp 
Giáo Lý của con em mình hoặc có những câu hỏi và thắc mắc gì thì 
đừng ngần ngại và xin vui lòng liên lạc trực tiếp với cô Trúc. 

3. Lớp Giáo Lý Tân Tòng sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 4/10 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.  

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.  

 

 

 



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 cho 
Cha biết, để khỏi bị kéo xe. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:     Edêkien          (18: 25-28) 

Trong câu liền trước của bài đọc thứ nhất, Đức Chúa đã nói lý lẽ như sau về số phận của kẻ công chính 
nhưng lại làm những điều ghê tởm: ‘Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo 
đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế mà được sống sao ? Tất cả những việc công chính nó đã 
làm sẽ không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết’ (Ed 18,24). Đối 
với dân Israel, lối suy nghĩ này của Đức Chúa dường như quá nghiêm khắc! Bởi vì, theo logic của Đức 
Chúa, những việc công chính trong quá khứ sẽ chẳng có thể biện hộ được điều gì cho những sự dữ mà họ 
đang thực hiện. 

Hành động 'mạnh tay' này của Chúa đã bị dân Israel phản ứng thật mạnh mẽ khi cho rằng: "Ðường lối 
của Chúa Thượng không ngay thẳng". (Ed 18,25) Trước thái độ đó của dân Israel, một lần nữa Đức Chúa 
đã đặt lại vấn đề: Đường lối của Ta hay đường lối của các ngươi không ngay thẳng? Và cuối cùng Ngài như 
muốn củng cố lại quan điểm của mình về số phận của hai hạng người: Người công chính bỏ lẽ công 
chính để phạm tội ác nó phải chết. Kẻ gian ác bỏ đàng gian ác để thực thi công bình chính trực nó 
sẽ được sống. 

 Quá khứ, dù tốt hay xấu, không còn là điều quan trọng trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Vấn đề 
hiện tại là chúng ta có sẵn sàng sám hối để bỏ đàng tội lỗi để trở về với Thiên Chúa hay không? 

2. Bài đọc 2:    Philípphê   (2: 1-11) 

Thánh Phaolô mời gọi, khích lệ cộng đoàn Philípphê thay đổi động cơ khi làm việc: 'Ðừng làm chỉ vì 
ganh tị hay vì hư danh' (Phil 2,3). Muốn được vậy hãy cố gắng khiêm nhường khi nỗ lực sống tự hạ: không 
tìm ích lợi cho cá nhân nhưng vì lợi ích của người khác theo gương Chúa Kitô. 

Thánh thi Philipphê nhấn mạnh nỗ lực từ hai phía: a) Từ phía Ngôi Lời: đó là sự tự hủy (Kenosis) cho 
đến cùng: dẫu thân phận là Thiên Chúa – nhưng đã mặc lấy thân nô lệ – chấp nhận cái chết của một kẻ tử 
tội. b) Từ phía Thiên Chúa: đó là sự siêu tôn Đức Giêsu đến tột đỉnh: ban cho danh hiệu vượt trên ngàn 
danh hiệu – muôn vật phải bái quỳ khi nghe danh Giêsu – mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ngài là Kitô, là 
Đức Chúa.’ Như thế, cái chết vừa là tận điểm của đau khổ nhưng cũng vừa là khởi điểm của vinh quang. 

Ganh tị và hư danh luôn là cơn cám dỗ của con người trong khi làm việc, nhiều khi nó còn được 
bao bọc bởi một công việc với vẻ bên ngoài rất đạo đức, thánh thiện.  

Tôi có phục vụ Giáo xứ trong sự khiêm nhường và yêu thương mọi người như Chúa Giêsu? 

 3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu   (21: 28-32) 

Dụ ngôn xoay quanh thái độ của hai người con trước lời mọi gọi làm vườn nho cho cha mình: 
a. Người con thứ nhất: “Con không muốn!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 
b. Người con thứ hai: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. 

Sau khi các thượng tế và kỳ mục đã thừa nhận: người con thứ nhất đã làm theo ý muốn của cha. 
Chúa Giêsu liền đưa ra một khẳng định về số phận của hai hạng người: 

A. Những người thu thuế và những cô gái điếm tin vào Gioan thuộc về Người con thứ nhất: “Con không 
muốn!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 

B. Các thượng tế và kỳ mục Do thái là những người được Thiên Chúa mạc khải và Gioan Tẩy Giả loan 
báo Tin Mừng nhưng họ vẫn không chịu hối cải và tin vào Chúa Giêsu vì thế họ được xếp vào người 
con thứ hai: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. 

Hành vi hối hận chính là ngưỡng cửa quan trọng để đưa người con bước từ việc bỏ ý riêng mình sang 
việc thi hành ý muốn của cha.  
Chúng ta có hối hận từ bỏ con đường sai trái của mình để phục vụ mọi người theo thánh ý 

Thiên Chúa?"  

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


