
CHÚA NHẬT 32 Quanh Năm "A" 
Ngày 8 Tháng 11, 2020 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng Cầu Cho Các LINH HỒN  

9/11 Thứ Hai    Lễ: Cung Hiến Thánh Đường LATÊRANÔ    

         Bài đọc 1:   Êdêkien   47:   1 - 2, 8 - 9, 12 

          Phúc âm:       Gioan     2: 13 - 22 

10/11 Thứ Ba        Bài đọc 1:          Titô    2:  1 - 8, 11 - 14 

          Phúc âm:         Luca  17:  7 - 20 

11/11 Thứ Tư       Bài đọc 1:          Titô    3:   1 - 7 

          Phúc âm:         Luca  17: 11 - 19  

12/11 Thứ Năm    Bài đọc 1:  Philêmôn         7 - 20 

               Phúc âm:         Luca  17: 20 - 25  

13/11 Thứ Sáu      Bài đọc 1:   2 Gioan        4 - 9 

          Phúc âm:        Luca   17: 26 - 37 

14/10 Thứ Bảy      Bài đoc 1:   3 Gioan        5 - 8 

          Phúc âm:        Luca   18:   1 - 8 

Chúa Nhật 33 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1: Châm Ngôn 31: 10-13, 19-20, 30-31  /  Bài đọc 2: 

1Thêxalônica 5: 1-6  /   Phúc Âm:   Mátthêu    25: 14-30 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 30 & 31:        $6,765.00 
Đoá Hoa Dâng Mẹ:   $915.00 
Tòa Mẹ Fatima:  $115.00        
1 ẩn danh  $20.   1 ẩn danh  $30. 1 ẩn danh  $40.  1 ẩn danh  $50. 
1 ẩn danh  $50.   1 ẩn danh  $20.   1 ẩn danh  $40.  1 ẩn danh  $20. 
1 ẫn danh  $20.  ID# 333  $60.  ID# 267  $50.  ID# 347  $50.  
ID# 271.  Trần Ngô Trang  $40. Cô Đệ & cô Chi  $50.  Bà Kim Do 
$20.  Anna Trinh $20.  Chị Bạch Loan & a. Trúc Lâm  $50.  
Cash $ 255. 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:    Khôn Ngoan            (6: 12-16) 

Sự khôn ngoan trong chương 6 đã được tác giả nhân cách hóa 
thành Đức Khôn Ngoan. Sau khi nói về việc bậc vua chúa phải tìm 
kiếm Đức Khôn Ngoan. Tác giả sách khôn ngoan bàn về việc Đức 
Khôn Ngoan gặp gỡ con người (Kn 6,13-21). Đây cũng là nội 
dung chính của bài đọc I được diễn tả qua hai cách trình bày khác 
nhau:  

- Đức Khôn Ngoan để cho con người gặp gỡ qua kiểu trình 
bày theo logic nhân-quả: Ai mến chuộng sẽ cho chiêm ngưỡng, ai 
kiếm sẽ cho gặp, ai khao khát sẽ cho biết, ai tìm sẽ thấy, ai suy 
niệm sẽ minh mẫn hoàn hảo, ai thức khuya dậy sớm vì Đức Khôn 
Ngoan sẽ trút được lo âu.  

- Đức Khôn Ngoan chủ động đến với con người qua kiểu nói: 
niềm nở xuất hiện trên mọi nẻo đường của con người, liền đến 
khi con người suy tưởng.  

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.  

 

 

 



 
 
 
Phương thế để đạt tới Đức Khôn Ngoan là ham muốn học hỏi, là yêu mến, là tuân giữ lề luật của Đức 

Khôn Ngoan. Lòng khao khát Đức Khôn Ngoan sẽ làm cho con người nên hàng vương giả. 
Đức khôn ngoan từ nơi Chúa Thánh Thần và từ lời của Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta có 

sẵn lòng đi tìm để học hỏi và lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh và các Thánh Lễ hằng ngày hay 
không? 

2. Bài đọc 2:    1 Thêxalônica     (4: 13-18) 

Nội dung xoay quanh câu trả lời cho vấn nạn được cộng đoàn tại Thessalonica đặt ra về số phận của 
những người chết trước khi Chúa trở lại, cũng như về số phận của những kẻ còn sống vào ngày Chúa trở 
lại. 

Khởi đi từ xác tín nền tảng của đức tin Kitô giáo vào một Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh, Thánh 
Phaolô xác tín: người Kitô hữu có cơ sở để hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ đem những người đã an nghỉ đến 
làm một với Người.  

Ngoài ra Thánh Phaolô còn cho biết một vài chi tiết có liên quan đến ngày Chúa trở lại: khi tiếng loa 
của Thiên Chúa vang lên, những người đã chết sẽ trỗi dậy trước hết, để cùng với chúng ta, những kẻ còn 
đang sống, được nhấc lên trên các tầng mây để nghênh đón Đức Kitô trên không trung, và như thế chúng 
ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 

Chúng ta xác tín rằng sẽ có sự sống lại và được Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta vào Nước thiên 
Đàng. Vậy thì chúng ta có còn tiếp tục tìm thánh ý của Thiên Chúa và thực hành lời Chúa theo sự 
hướng dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần?   

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (25: 1-13) 

Đây là một trong một loạt các dụ ngôn của bài giảng về ngày cánh chung, nhằm minh định rõ thế nào là 
sự khôn ngoan cần thiết của con người khi phải đối diện với ngày tận cùng sẽ xảy đến. 

Chìa khóa giúp hiểu dụ ngôn ‘mười trinh nữ’ được tìm thấy trong lời kết luận của Chúa Giêsu sau khi 
kể dụ ngôn: Vậy anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Nhưng thế nào là tỉnh thức 
? Vài hình ảnh nổi bật của dụ ngôn giúp hiểu thái độ tỉnh thức: - Trinh nữ - cầm đèn sáng - mang theo bình 
dầu dự phòng - đúng thời.  

Trong lăng kính của bữa tiệc cánh chung, những hình ảnh soi sáng cho những thái độ cần có của mỗi 
Kitô hữu: Thái độ trong sạch qua hình ảnh các trinh nữ – đức tin với những hành động như hình ảnh chiếc 
đèn luôn cháy sáng đức ái với những việc làm như hình ảnh chiếc bình dầu dự phòng thời gian thích hợp 
như lời cảnh tỉnh đúng thời, đúng buổi. 

Như thế, mười cô trinh nữ trong dụ ngôn diễn tả hình ảnh của một cộng đoàn giáo hội trong tư cách là 
hiền thê, đang trông mong Đức Kitô – Vị lang quân, trở lại để cùng vào dự bữa tiệc cánh chung, bữa tiệc 
Nước Trời. 

"Vậy hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào."  Những ngày cuối năm phụng vụ Giáo 
hội mời gọi các tín hữu cùng suy nghĩ về ngày Chúa trở lại với mỗi cá nhân, ngày đó cũng thật bất ngờ và 
nhanh chóng. Do đó thái độ khôn ngoan chỉ có thể là luôn sống trong tình trạng tỉnh thức, nhưng không 
phải với một thái độ tỉnh thức thụ động là chỉ biết ngồi chờ đợi, mà là một sự tỉnh thức tích cực: luôn 
trong tình trạng chu toàn bổn phận của mình. 

Để chuẩn bị cho ngày Chúa đến trong giờ cánh chung, chúng ta phải chuẩn bị đón Chúa như thế 
nào trong hoàn cảnh hiện tại: Như Năm Cô khôn ngoan hay là Năm Cô khờ dại?  

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.  


