
CHÚA NHẬT 29 Quanh Năm "A" 
Ngày 18 Tháng 10, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng MÂN CÔI 

19/10 Thứ Hai      Bài đọc 1:  Êphêxô    2:   1 - 10 

          Phúc âm:      Luca  12: 13 - 21 

20/10 Thứ Ba        Bài đọc 1:  Êphêxô    2: 12 - 22 

          Phúc âm:      Luca   12: 35 - 38 

21/10 Thứ Tư       Bài đọc 1:  Êphêxô     3:  2 - 12 

          Phúc âm:      Luca   12: 39 - 48  

22/10 Thứ Năm    Bài đọc 1:  Êphêxô     3: 14 - 21 

               Phúc âm:      Luca   12: 49 - 53  

23/10 Thứ Sáu      Bài đọc 1:  Êphêxô    4:   1 - 6 

          Phúc âm:      Luca   12: 54 - 59 

24/10 Thứ Bảy      Bài đoc 1:  Êphêxô    4:   7 - 16 

          Phúc âm:      Luca   13:   1 - 9 

Chúa Nhật 30 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Xuất hành  22:  20-26  /  Bài đọc 2:  1Thêxalônica   1: 5c-10 

    Phúc Âm:   Mátthêu    22: 34-40 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 26 & 27:        $4,722.00 

Đoá Hoa Dâng Mẹ - Tháng 9:   $295.00     

●ID# 333: $60         ●ÔB Tân-Tòng: $30         ●Kim Lê:  $20 
●Ẩn danh:  $40  ●Ẩn danh:  $40  ●Ẩn danh  $50  ● Cash  $55.00 

Tòa Mẹ Fatima - Tháng 9:  $102.00       

THÔNG BÁO 

1. Khi tham dự Thánh Lễ, những thành viên gia đình ở chung một 
nhà xin ngồi chung với nhau, không cần phải giữ khoảng cách xã 
hội. Còn ai đi một mình, riêng lẻ thì phải giữ khoảng cách xã hội. 
2. Ca đoàn Thánh Linh, hát cho Thánh Lễ mỗi chiều Thứ Bảy vào 
lúc 5 giờ, xin thân mời những anh chị em nào có tinh thần phục vụ 
Chúa và Giáo xứ để dùng lời ca tiếng hát, khả năng âm nhạc của 
mình, biết đánh đàn guitar hay piano thì xin gặp anh Nhã, hay đi 
tập hát với Ca đoàn mỗi tối thứ Sáu hàng tuần vào lúc 7:30 tối tại 
nhà Thờ. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Isaia              (45: 1, 4-6) 

Giữa cơn khốn khổ và tuyệt vọng của nhóm dân Israel đang bị 
lưu đày bên Babylon, sắc lệnh của vua Cyrô được ban ra, như 
xuất hiện một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, nhằm cho phép các 
nhóm dân bị lưu đày được hồi hương trở về. Nhìn biến cố quan 
trọng này dưới lăng kính đức tin, ngôn sứ Isaia đệ nhị đã nhận ra 
sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa khi dùng Cyrô, vị vua của 
dân ngoại, để đưa dân của Người trở về miền đất của lời đã hứa. 
Mặc dầu trên thực tế vua Cyrô đã không hề được xức dầu; nhưng 
qua ngôn ngữ của đức tin, ngôn sứ Isaia cho thấy: 
 

HIỆP THÔNG 
 

         
          

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

4360 West 5415 South 

Kearns City, Utah 84118 

Phone: (801) 968 - 8981 

Website:  https://vietnamcatholicslc.org   

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.  

 

 

 



 
a. Người được tuyển chọn: Vua Cyrô, người đã được Đức Chúa xức dầu: ‘Dù ngươi không biết Ta’ nhưng 
‘Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu.’ 
b. Cách thức thực hiện: ‘Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó’. 
c. Mục đích: ‘Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacób và của người Ta đã chọn là Itrael… và …để thiên hạ biết rằng 
chẳng có thần nào khác ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác.’ 
Như thế, trong cái nhìn của ngôn sứ Isaia, dầu là những nhân vật không hề biết Chúa hay dầu là những 
biến cố thuần tính chính trị, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể sử dụng để mặc khải cho con người biết Ngài là 
ai và cũng để thực hiện ý định cứu độ của Ngài cho nhân loại. 

Thiên Chúa có thể chọn bất cứ ai để thực hiện chương trình cứu rỗi của Người, dù kẻ ấy là ngoại 
giáo hay tội lỗi; Chúa cũng có thể biến đổi tâm hồn và thánh hóa cuộc sống của họ để trở nên công cụ 
rao giảng của Chúa. 

2. Bài đọc 2:    1Thêxalônica   (1: 1-5b) 

 Trong lời chào đầu thư, thánh Phaolo có đề cập tới hai nhân vật là Silvanô (Sila) và Timôthêô. Vì cả 
hai đã cùng cộng tác với thánh Phaolô trong việc thành lập giáo đoàn tại Thessalônica. 

Đoạn thư này cho thấy tâm tình chi phối toàn bộ cuộc sống của cộng đoàn này là thái độ mong mỏi đợi 
chờ Chúa sắp đến. Và vì luôn tin rằng đây là những anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn qua lời loan 
báo, quyền năng, Thánh Thần và một niềm xác tín sâu xa, Thánh Phaolô đặc biệt trân trọng ‘những việc anh 
em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì 
lòng cậy trông.’ Tất cả những nỗ lực này đã làm nổi bật thái độ tích cực của việc chờ mong Chúa đến nơi 
cộng đoàn Thessalônica.  

Thiên Chúa đã gọi và chọn chúng ta trở nên sứ giả rao giảng Tin Mừng của Ngài. Vậy chúng ta đã 
thực sự là chứng nhân Tin Mừng của Ngài trong cuộc sống hằng ngày? 

 3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (22: 15-21) 

Bài phúc âm hôm nay cho thấy sự phản ứng mạnh mẽ của những người Pharisêu khi họ cấu kết với 
nhóm Hêrôđê để nhất tâm đưa Chúa Giêsu vào bẫy của họ. 

Khởi đi từ một tiền đề kép rất tích cực và tốt đẹp: a/ Chúa Giêsu là con người của sự thật: ‘Chúng tôi 
biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.’ và b/ Chúa Giêsu còn là 
người của sự công bằng ‘Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.’ Những người 
này đã đặt vấn đề với Chúa Giêsu: ‘Có được phép nộp thuế cho Cêsarê không?’ Câu hỏi này sẽ trở nên thật 
nan giải khi trả lời ‘có’ cũng như khi trả lời ‘không’.  

Nếu Chúa Giêsu trả lời ‘có’ chắc chắn điều này sẽ làm phật lòng đám đông dân chúng Do Thái Giáo, vì 
trong lòng không ai chấp nhận việc nộp thuế cho hoàng đế ngoại quốc. Và nếu Chúa Giêsu trả lời ‘không’ 
thì nhóm Hêrôđê, phe ‘cánh hữu’ của đế quốc Rôma, chắc chắn cũng sẽ có cớ để làm hại Chúa Giêsu vì tội 
chống lại đế quốc! 

“Cái gì của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.” Câu nói của Chúa 
Giêsu không trực tiếp trả lời cho vấn đề được đặt ra, nhưng muốn đưa ra một định hướng kép: a/ khởi đi 
từ nền tảng của công bằng, nếu những bổn phận dân sự thực sự chính đáng, mọi người đều có bổn phận 
thi hành; b/ Và nhân dịp này, Đức Giêsu còn muốn đẩy vấn đề đi tới mức độ cao hơn: đó là bổn phận của 
con người trong tương quan với Thiên Chúa. Điều mà mọi người lúc đó đã không thực sự coi là một ‘điểm 
nóng’. Mọi người phải công bằng làm tròn bổn phận của mình không những ở ngoài xã hội mà còn ngay cả 
trong tôn giáo của mình.  

Là người công dân của nước Mỹ và cũng là công dân của nước Thiên Chúa, chúngt ta có làm tròn 
bổn phận của mình một cách công bằng và chính trực chưa khi nói đến đóng THUẾ cho chính phủ và 
đóng góp cho nhà Thờ và Giáo Hội của Chúa?  

Xin Thiên Chúa tình yêu luôn chúc lành và ban thêm nhiều hồng ân cho những thành viên của 

Giáo Xứ đã và đang tiếp tục rộng rãi - quãng đại đóng góp tiền lạc quyên các Thánh Lễ chiều thứ 

Bảy và Chúa Nhật, nhất là trong thời gian khó khăn vì đại dịch COVID19 này.  


