
CHÚA NHẬT 30 Quanh Năm "A" 
Ngày 25 Tháng 10, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng MÂN CÔI 

26/10 Thứ Hai      Bài đọc 1:  Êphêxô    4: 32 - 5: 8 

          Phúc âm:      Luca  13: 10 - 17 

27/10 Thứ Ba        Bài đọc 1:  Êphêxô    5: 21 - 33 

          Phúc âm:      Luca  13: 18 - 21 

28/10 Thứ Tư    Lễ: Hai Thánh Simôn & Giuđa, Tông Đồ.    

         Bài đọc 1:  Êphêxô     2: 19 - 22 

          Phúc âm:      Luca     6: 12 - 19  

29/10 Thứ Năm    Bài đọc 1:  Êphêxô     6: 10 - 20 

               Phúc âm:      Luca   13: 31 - 35  

30/10 Thứ Sáu      Bài đọc 1: Philípphê  1:   1 - 11 

          Phúc âm:      Luca   14:   1 - 6 

31/10 Thứ Bảy      Bài đoc 1: Philípphê  1: 18 - 26 

          Phúc âm:      Luca   14: 1, 7 - 9 

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ 

Bài đọc 1: Sách Khải Huyền (7:2-4,9-14) / Bài đọc 2: Gioan (3:1-3)     

Phúc Âm:   Mátthêu    (5:1-12a) 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 26 & 27:        $5,240.00 

Đoá Hoa Dâng Mẹ:      ●Kim Lê:  $20 

THÔNG BÁO 

1. Chúa Nhật tới sẽ thay đổi giờ. Tối thứ Bảy xin quý ÔBACE hãy 
vặn đồng hồ ngược lại, trễ hơn 1 giờ. 
2. Chúa Nhật tuần tới là Ngày 1 Tháng 11, Lễ cầu cho Các Thánh. 
Và chúng ta bước vào Tháng Cầu cho các Đẳng Linh Hồn. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Xuất Hành            (22: 20-26) 

Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến tình yêu đối với người thân 
cận, đặc biệt đối với những con người cùng khổ. Bài đọc Cựu ước 
trích sách Xuất hành thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với đồng 
loại, để làm sao con người luôn có mối tương quan hài hòa và 
quảng đại với nhau, như là một dân được tuyển chọn.  

Đoạn sách bắt đầu với một chuỗi lệnh cấm ngược đãi đối với 
một số người được cho là những người yếu thế và bất hạnh, như 
ngoại kiều, mẹ góa, con côi, bởi Đức Chúa luôn bảo vệ họ, và tiếng 
kêu cứu từ những con người bất hạnh này sẽ chắc chắn được 
Thiên Chúa lắng nghe và trợ giúp. Ngay cả trong những lúc túng 
thiếu, bần cùng, thì Thiên Chúa vẫn xem họ như là dân Người, và 
vì thế họ phải được cư xử cách rộng lượng và quảng đại. 

Chúng ta đã trải qua những lần nghèo khổ, đói khát, chia 
ly, tỵ nạn và nhiều đau đớn,  khổ cực sau năm 1975. Giờ đây 
nhìn lại quá khứ, tôi có sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những 
người đang trong hoàn cảnh cơ cực, túng quẫn không? 

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.  

 

 

 



2. Bài đọc 2:    1Thêxalônica   (1: 5c-10) 

Trong bài đọc 2, chúng ta thấy thánh Phaolô đã thực thi hai giới răn yêu thương của Chúa như thế nào. 
Trong thư gởi cho các tín hữu Thêxalônica, là những người vừa mới tin theo đạo, thánh nhân đã bày tỏ 
tình yêu thâm sâu của mình với Thiên Chúa. Trong chỉ một đoạn ngắn, thánh nhân đã nhiều lần quy 
về Thiên Chúa: “Còn anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa.   Lời Chúa đã vang ra đâu 
đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa. Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về 
với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật”.  

Đàng khác, thánh nhân cũng bày tỏ tình yêu của mình đối với các tín hữu Thêxalônica. Dù ngài công 
nhận họ chỉ mới ít lâu, nhưng họ thật sự đã hiện diện thật sâu đậm trong lòng ngài, và ngài ca ngợi họ “Đã 
nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macêđônia và miền Akaia”. Về phần các tín hữu Thêxalônica, họ cũng 
đã chứng tỏ là những con người đại lượng, vì họ đã “Đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm 
vui do Thánh Thần ban cho”. 

Trong cuộc sống thường ngày của mình, tôi có thành thật nhìn nhận những điều tốt đẹp nơi anh 
chị em tôi để tất cả cùng thăng tiến trong tình yêu với Thiên Chúa và với nhau không?  

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (22: 34-40) 

Bài Tin Mừng hôm nay của thánh Mátthêu đã chỉ ra hai chiều kích căn bản như hai bản lề cho đời sống 
con người. Đối với thánh Mátthêu, hai bản lề đó, một cái cao hơn, đó là yêu mến Thiên Chúa, một cái thấp 
hơn, là yêu mến người thân cận, nhưng cả hai đều quan trọng như nhau để mở cánh cửa. Thực tế cho thấy 
cánh cửa sẽ không thể mở được chỉ với một bản lề, vì thế cần ít nhất hai cái. Chúng ta gọi hai giới răn này 
là hai bản lề vì Đức Giêsu đã nói rằng: “Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều 
răn ấy”. (Mt 22,40)  

Hai điều răn này không tách rời nhau, cũng không được tước bỏ sự trổi vượt của điều răn thứ nhất là 
yêu mến Thiên Chúa: một khi đổ vỡ điều này, không ai có thể bền vững trong tình yêu đối với tha nhân.  

“Yêu mến tha nhân như chính mình”. Ai trong chúng ta có thể nói được rằng chúng ta có thể yêu ai đó 
hơn cả chính mình? Tận thâm sâu, chúng ta luôn có xu hướng về một tình yêu bản thân mình, và thực tế 
tất cả những gì chúng ta làm cho người khác đều rất ít so với những gì chúng ta làm cho chính chúng ta. 
Bên cạnh đó, giới răn thứ hai cũng được Chúa Giêsu mở rộng ra với một viễn cảnh khác: “Đây là điều răn 
của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Không có tình thương nào cao 
cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. (Ga 15,12-13) Điều này có 
nghĩa là chúng ta phải yêu anh em hơn chính mình, vì chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, đến độ 
hiến dâng cả mạng sống của Người cho chúng ta. 

Ý tưởng Chúa Giêsu đưa ra thật là tuyệt vời, và nó tương ứng với khát vọng thâm sâu của trái tim con 
người. Thật sự, con người được dựng nên để yêu thương. Chính Thiên Chúa là tình yêu, và Người dựng 
nên chúng ta để thông dự vào tình yêu của Người, để được Người yêu mến và để mến yêu Người. 
Nhưng để đạt tới điều này, chúng ta phải cần có ân sủng của Người; chúng ta cần nhận lãnh nơi chúng ta 
khả năng biết yêu thương của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta qua bí tích Thánh 
Thể. Nơi đó, chúng ta nhận lãnh chính Mình và Máu Người, nghĩa là chúng ta nhận lấy Chúa Giêsu trong 
giây phút của một tình yêu lớn lao kỳ diệu, khi Người dâng chính bản thân cho Thiên Chúa Cha để cứu rỗi 
chúng ta. 

“Yêu mến Thiên Chúa”, “yêu mến tha nhân” và “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương”. Tất 
cả đây có phải lý tưởng sống đạo của tôi? Chiều kích nào được xem là khó nhất đối với tôi và làm sao 
tôi có thể vượt thắng được?  

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.  


