
CHÚA NHẬT 31 Quanh Năm "A" 
Ngày 1 Tháng 11, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng Cầu Cho Các LINH HỒN  

2/11 Thứ Hai   Cầu Cho Các TÍN HỮU Đã Qua Đời    

         Bài đọc 1: Khôn ngoan  3: 1 - 9 

         Bài đọc 2:       Rôma    5:   5 - 11 

          Phúc âm:       Gioan    6: 51 - 59 

27/10 Thứ Ba        Bài đọc 1: Philípphê    2:   5 - 11 

          Phúc âm:         Luca  14: 15 - 24 

28/10 Thứ Tư       Bài đọc 1: Philípphê     2: 12 - 18 

          Phúc âm:        Luca   14: 25 - 33  

29/10 Thứ Năm    Bài đọc 1: Philípphê     3:   3 - 8 

               Phúc âm:        Luca   15:   1 - 10  

30/10 Thứ Sáu      Bài đọc 1: Philípphê    3: 17 - 4: 1 

          Phúc âm:        Luca   16:   1 - 8 

31/10 Thứ Bảy      Bài đoc 1: Philípphê    4: 10 - 19 

          Phúc âm:        Luca   16:   9 - 15 

Chúa Nhật 32 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1: KhônNgoan 6: 12-16  /  Bài đọc 2: 1Thêxalônica 4: 13-18     

Phúc Âm:   Mátthêu    25: 1-13 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 28 & 29:        $5,240.00 
Đoá Hoa Dâng Mẹ:       

THÔNG BÁO 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Khải Huyền            (7: 2-4, 9-14) 

Sách Khải Huyền hé lộ mặc khải về ngày cánh chung, ngày mà 
“các tôi tớ của Thiên Chúa” sẽ được đóng ấn ghi dấu lòng trung 
thành của họ đối với Thiên Chúa và Con Chiên, Đấng đã chết để 
cứu độ họ. Các tôi tớ Thiên Chúa này là ai ? 

Họ rất đông đảo đến nỗi không thể đếm được, thuộc mọi dân, 
mọi chi tộc, mọi nước và ngôn ngữ đã đến. Tất cả những ai tin 
tưởng và trung thành với Thiên Chúa và Con Chiên, dù thuộc 
thành phần nào, ở bất kỳ đâu, không phân biệt ranh giới quốc 
gia, ngôn ngữ hay chủng tộc, đều được đóng ấn để thuộc về Thiên 
Chúa trước khi “đất liền, biển cả và cây cối” bị phá hại.  

Thêm nữa, họ mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, nghĩa 
là được ở vào vị thế của những người chiến thắng, vì họ đã trải 
qua cơn thử thách lớn lao, đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình 
trong máu Con Chiên. Sau những bách hại, họ đã phải đổ máu để 
chứng tỏ đức tin và lòng trung kiên. Máu họ hoà lẫn với máu hy 
tế của Con Chiên, tẩy sạch họ khỏi mọi đau khổ và sự chết, mang 
lại cho họ nhành thiên tuế chiến thắng. Cuộc chiến thắng của 
những con người dám đổ máu mình để bày tỏ lòng trung thành 
với Thiên Chúa thật là oai hùng. 

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.  

 

 

 



Vì thế, mọi lời chúc tụng và vinh quang, khôn ngoan và tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đều 
thuộc về Thiên Chúa cho đến muôn đời. Thật vậy, dù họ được đóng ấn như những tôi tớ Thiên Chúa, được 
vinh thắng vì đã hoà máu mình với máu hy tế của Con Chiên là Đức Kitô, nhưng trên tất cả, mọi vinh 
quang, danh dự và uy quyền đều thuộc về Thiên Chúa, Đấng họ sẽ ca khen chúc tụng cho đến muôn đời. 

Nước Thiên Đàng là căn Nhà hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa chỉ dành cho những ai vượt 
qua thử thách bằng đức Tin, lòng yêu mến Chúa và được tẩy trắng bằng máu Con Chiên. Còn chúng 
ta đã sẵn sàng chưa? 

2. Bài đọc 2:    Gioan     (3: 1-3) 

Thư thứ nhất Gioan nói đến hạnh phúc của những ai được Thiên Chúa yêu thương. Tình thương lớn 
lao của Thiên Chúa làm thay đổi số phận của con người. 

Trước hết, vì được yêu thương, con người được trở nên con Thiên Chúa. Họ không chỉ “được gọi” là 
con Thiên Chúa trên danh nghĩa, nhưng thật sự là con Thiên Chúa trên thực chất. Trong tư cách làm con, 
con người được gọi Thiên Chúa là “Cha”, được giải thoát khỏi tội lỗi để trở nên những người tự do và có 
quyền thừa kế, đồng thừa kế với Đức Kitô, nghĩa là được chia sẻ vinh quang với Người. (x. Rm 8,14-17) 

Sau nữa, vì được yêu thương, con người được đưa vào trong mối tương quan yêu thương của Chúa 
Cha và Chúa Con, trong đó con người được yêu thương và học biết yêu thương. Khi biết yêu thương, con 
người trở nên giống Thiên Chúa là tình yêu, nên giống Đức Kitô khi được chia sẻ vinh quang với Người 
trong ngày Người quang lâm. Đó là niềm hy vọng của các Kitô hữu, và cũng là động lực thúc đẩy họ sống 
thanh sạch theo gương Đức Kitô là Đấng thanh sạch.  

Để chia sẽ niềm vinh quang của Người trên nước Thiên Đàng, chúng ta có tự Thánh Hóa mình để 
trở nên con cái sự sáng ở trên thế gian này không?  

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (5: 1-12a) 

Bài Tin Mừng cho thấy những mối phúc ngược đời nhưng lại là bảo đảm cho hạnh phúc đích thật, bền 
vững cho những ai dám chọn sống theo các đòi hỏi của Nước Trời. 

Phúc thật không hệ tại ở của cải vật chất. Cái phúc của một tâm hồn nghèo khó nằm ở chỗ nhận mình 
hoàn toàn lệ thuộc nơi Thiên Chúa và phó thác trọn vẹn cho Ngài. Phúc thật là khi người ta sống trong mối 
tương quan hài hoà với Thiên Chúa và tha nhân, mà hiền lành là phẩm chất của một cuộc sống hài hoà 
như thế: không ganh đua, tranh giành, cãi cọ, nhưng biết đặt sự tín thác nơi sự công minh và thành tín của 
Thiên Chúa. 

Phúc thật là lúc người ta vẫn được khích lệ, ủi an, cảm thông và thấu hiểu, dù cuộc đời có thể làm cho 
người ta khổ đau. Khổ đau không phải là cái phúc, nhưng phúc là được ủi an ngay trong đau khổ. Phúc 
thật là lúc người ta dám khát khao theo đuổi một lối sống phù hợp với những tiêu chuẩn của Thiên Chúa: 
biết sống xót thương thay vì thù hận; sống trong sạch, ngay thẳng thay vì gian dối lọc lừa; biết xây dựng 
hòa bình thay cho ghét ghen thù oán. 

Sống những giá trị của Tin Mừng là dám chấp nhận chịu thiệt thòi, ngay cả đến mạng sống, nhưng đó 
lại là mối phúc của một cuộc sống hiên ngang, uy dũng và thanh thản của những người dám sống theo lý 
tưởng và tiêu chuẩn của Nước Trời. Họ có thể phải chịu đau khổ, bị bách hại, sỉ vả, vu khống trong hiện 
tại, nhưng Nước Trời là bảo đảm cho tương lai của họ, nơi họ sẽ được diện kiến Thiên Chúa và được 
Người ân thưởng. 

Các mối phúc thật là lời loan báo một hạnh phúc tròn đầy, là niềm vui khôn tả và phần thưởng lớn lao 
cho tâm hồn con người. Niềm hạnh phúc này không mau qua chóng hết vì nó phát xuất từ chính Thiên 
Chúa. Mọi mệt mỏi và chán chường sẽ qua đi; mọi cay đắng và đau thương sẽ không còn; mọi âu lo và thất 
vọng sẽ tan biến; chỉ còn niềm vui tràn đầy và hạnh phúc vô bờ dành cho những ai đặt trọn niềm tín thác 
nơi Thiên Chúa là cội nguồn của mọi hạnh phúc đích thật và viên mãn. 

Con đường nào trong Tám Mối Phúc Thật để chúng ta chọn để trở nên Thánh trong cuộc sống 
hàng ngày?  

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.  


