
CHÚA NHẬT 34 Quanh Năm "A" 
Lễ: CHÚA KITÔ VUA 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Tháng Cầu Cho Các LINH HỒN  

23/11 Thứ Hai      Bài đọc 1: Khải huyền   14:   1 - 3, 4b - 5 

          Phúc âm:           Luca   21:    1 - 4 

24/11 Thứ Ba    Lễ:   Các Thánh Tử Đạo Việt Nam       

         Bài đọc 1: Khôn ngoan    3:  1 - 9 

         Bài đọc 2:     1 Côrintô    1: 17 - 25 

          Phúc âm:       Mátthêu  10: 17 - 22 

25/11 Thứ Tư       Bài đọc 1: Khải huyền  15:   1 - 4 

          Phúc âm:           Luca   21: 12 - 19  

26/11 Thứ Năm   Lễ: Thanksgiving - Tạ Ơn Thiên Chúa   

        Bài đọc 1:      Huấn Ca  50:  24 - 26 

        Bài đọc 2:    1 Côrintô     1:    3 - 9 

              Phúc âm:           Luca    17: 11 - 19  

27/11 Thứ Sáu      Bài đọc 1: Khải huyền  20:   1 - 4, 11 - 21: 2 

          Phúc âm:           Luca   21: 29 - 33 

28/10 Thứ Bảy      Bài đoc 1: Khải huyền  22:   1 - 7 

          Phúc âm:            Luca  21: 34 - 36 

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - NĂM "B" 

Bài đọc 1: Isaia 63: 16b-17, 19b, 64: 2-7 / Bài đọc 2: 1Côrintô 1: 3-9     

Phúc Âm:   Máccô    13: 13-37 

Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 32 & 33:        $4,377.00 

THÔNG BÁO 

1. Còn 1 tháng nữa là hết năm 2020. Tuy mỗi gia đình và thành viên 
trong Giáo xứ có gặp khó khăn trong đời sống hiện tại vì Covid 19, 
nhưng cuộc sống của chúng ta chưa đến nỗi bị bế tắc và kiệt quệ. Vì 
chúng ta có những gói trợ cấp từ chính phủ, và còn có công việc làm.  

Vì thế, quý vị nào chưa đóng góp tiền DDD cho Giáo phận năm 
nay, thì mong quý vị quãng đại, rộng rãi đóng cho xong. Mỗi việc 
chúng ta làm cho Giáo Phận, cho Giáo xứ, là điều chúng ta cần phải 
làm trước cho Chúa Kitô của chúng ta như bài Tin Mừng hôm nay. 
Những sự đóng góp của chúng ta cho Giáo phận và Giáo xứ la những 
lời tạ ơn và những điều biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa cho 
một năm qua. Mỗi năm, Cha đóng góp DDD cho Giáo Phận là $450.00 
dollars.  
2. Để giúp cho đời sống đức Tin của mỗi Kitô hữu luôn thăng tiến 
trong cuộc sống hằng ngày, và để trau dồi việc tìm hiểu, học hỏi và 
áp dụng Lời Chúa trong tuần, Cha xin quý vị mang tờ hiệp Thông 
hàng tuần về nhà để đọc và để Lời Chúa hướng dẫn trong cuộc sống.  
3. Thánh lễ Tạ ơn và lúc 8:45 sáng, thứ Năm tuần này. Chỉ có một 
Thánh Lễ mà thôi. Mong quý vị tham dự đông đủ để tạ ơn Chúa đã 
ban sự muôn ơn lành và bình an cho chúng ta suốt một năm vừa qua. 
4. Sau Thánh lễ, xin đại diện mỗi gia đình xuống phía cuối nhà thờ để 
nhận phong bì thơ "Lạc quyên" của mình cho năm tới. Còn những ai 
tham dự Thánh Lễ "On Line" tại nhà, thì có thể đến nhà Thờ để nhận 
từ thứ Hai đến thứ Bảy, lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

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.  

 

 

 



5. Khi tham dự Thánh Lễ xin quý vị đeo khẩu trang suốt trong Thánh Lễ, và ngồi giữ khoảng cách xã hội với 
nhau. Sống chung trong một gia đình thì không cần thiết.  

6. Chúa nhật tuần tới chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng, là Năm Phụng Vụ mới, Năm B, những bài đọc 
hằng ngày sẽ là Năm Lẽ. Những ai cần bí tích Hòa Giải, thì gặp Cha sau Thánh Lễ hằng ngày, hay trước các 
Thánh Lễ chiều thứ Bảy và Chúa Nhật.   

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:      Êdêkien             (34: 11-12, 15-17) 

Qua bài đọc 1, tiên tri Êdêkien đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng Mục tử tốt lành. Là Mục tử tốt 
lành thường đi trước đàn chiên để dẫn đường với những mục đích như: Thứ nhất,  là bảo vệ đàn chiên 
của mình khỏi mọi thú dữ tấn công đễ bắt đàn chiên của mình khi chủ chiên thấy được những dấu hiệu 
nguy hiểm đang đe dọa đàn chiên của họ. Thứ hai là tìm ra những cánh đồng cỏ phì nhiêu để cho đàn 
chiên của mình tới ăn. Thứ ba, Mục tử tốt lành đi trước để hướng dẫn đàn chiên của mình tránh xa mọi 
chổ nguy hiểm, gồ gề, hố sâu trên đường đi. Vì thế, đàn chiên thường đi theo chủ chiên và lắng nghe 
những hiệu lệnh của mục tử. Tiên tri Êdêkien đã tiên báo về lời sấm của Chúa: "Chính Ta sẽ chăn dắt các 
chiên ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ 
băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, Ta sẽ chăm sóc và dẫn dắt nó trong 
sự công chính."  

Vậy thì chúng ta thật sự có Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử tốt lành trong đời sống ở trần gian này của 
chúng ta hay không? Hay chúng ta có những mục tử thế gian này rồi? 

2. Bài đọc 2:    1 Côrintô    (15: 20-26, 28) 

Thánh Phaolô đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu là Chúa, là Mục Tử tốt lành đã đến 
trong thế gian này, đã hy sinh chính mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta khọi tội lỗi, và quyền lực 
bóng tối của ma quỷ, và phục hồi sự sống mới cho chúng ta. Như thánh Phaolô khẳng định: "Vậy sự chết 
bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi 
Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị 
tiêu diệt là sự chết". 

Tôi có thực sự mở cửa lòng để đón Đức Giêsu vào trong tâm hồn để biến đổi và thánh hóa đời sống 
của tôi?    

3. Bài Tin Mừng:   Mátthêu    (25: 31-46) 

Thánh Mátthêu đã cho chúng ta thấy trước cảnh phán xét chung mà Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho chúng ta 
thấy rằng: Chính Chúa Giêsu là Đấng làm Quan tòa xét xử mọi người trong ngày cánh chung. Và những 
điều kiện để xét xử mỗi người rất rõ ràng và dễ hiểu. Và sự thưởng phạt rất là công bằng và minh bạch. 
Chúa Giêsu phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy 
phần gia nghiệp là nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các 
ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi cho uống . . . Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã 
làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta."  

Chúng ta là những Kitô hữu hằng luôn tin cậy và yêu mến Thiên Chúa bằng cuộc sống Đức Tin hằng 
ngày của chúng ta. Chúng ta luôn tuyên xưng đức Tin của mình bằng những lời nói yêu thương và những 
công việc làm bác ái cho những người nghèo đói, cùng khổ và những người đau khổ mà nhân phẩm của họ 
đã bị những con người đồng loại chà đạp và bị tước đi trong thế giới hôm nay.  

Chúng ta có luôn trung thành làm tròn bổn phận đức yêu thương và trách nhiệm công việc bác ái 
của một Kitô hữu với Giáo hội, Giáo xứ và những người cần đến sự giúp đỡ từ nơi chúng ta chưa?  

Như Chúa Giêsu khẳng định: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã 
đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi 
không cho uống . . . Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì 
được vào cõi sống ngàn thu."  

Chúc mọi gia đình và tất cả thành viên trong cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn được tràn đầy hồng ân 

Thiên Chúa, bình an, niềm vui và hạnh phúc, cách riêng trong ngày lễ Tạ Ơn năm nay. 


