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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

10/5 Thứ Hai      Bài đọc 1:   Công vụ    16:  11-15 

       Phúc âm:       Gioan    15:  26-16: 4a 

11/5 Thứ Ba       Bài đọc 1:   Công vụ    16:  22-34 

       Phúc âm:       Gioan    16:    5-11 

12/5 Thứ Tư      Bài đọc 1:   Công vụ    17: 15, 22-18: 1 

       Phúc âm:       Gioan    16:  12-15 

13/5 Thứ Năm   Bài đọc 1:   Công vụ    18:    1-8 

       Phúc âm:       Gioan    16:  16-20 

14/5 Thứ Sáu     Bài đọc 1:   Công vụ    18:    9-18 

       Phúc âm:       Gioan    16:  20-23a 

15/5 Thứ Bảy      Bài đoc1:    Công vụ   18:  23-28 

        Phúc âm:       Gioan   16:  23b-28 

Chúa Nhật 7 Phục Sinh - Chúa Giêsu Lên Trời - Năm "B" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 1: 1-11  /  Bài đọc 2:  Êphêxô  1: 17-23   

Phúc Âm:   Gioan  16: 15-20 

Bài đọc 1:   Công vụ               10: 25-26 

     Bài đọc 1 cho chúng ta thấy việc loan báo Tin Mừng Đức Kitô 
Phục Sinh đã bắt đầu khởi sự nơi dân ngoại. Thánh Phêrô đã 
nhận được thị kiến từ Thiên Chúa, theo đó Tin Mừng cũng sẽ 
được loan báo cho cả dân ngoại nữa, chứ không chỉ giới hạn cho 
người Do-thái.  
     Tại nhà viên đại đội trưởng người Rôma là ông Corneliô, thánh 
Phêrô đã xác định rõ thánh ý cứu độ phổ quát của Thiên Chúa: 
“Thiên Chúa không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ Thiên Chúa 
và sống ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều 
được Người tiếp nhận” (Cv 10: 35). Một khi Chúa Thánh Thần 
được ban xuống cho cả dân ngoại, thì Phêrô không thấy có lý do 
gì ngăn cản ngài làm Phép Rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. 
     Là Kitô hữu của Chúa Giêsu, chúng ta có thật sự loan báo 
Tin Mừng và là chứng nhân về tình yêu và ơn cứu độ của 
Thiên Chúa trong đời sống Đức Tin của chúng ta? 

Bài đọc 2:   1 Gioan                  4: 7-10 

     Theo truyền thống, vào những năm cuối đời, thánh Gioan 
Tông Đồ đã sống tại Êphêxô. Lá thư này có lẽ được viết cho chính 
Giáo Đoàn tại đây. 1Ga 2,19 cho chúng ta biết có một số kẻ “phản 
Kitô” đã tách khỏi Giáo Đoàn. Họ đang tìm cách lôi kéo nhiều 
người theo lạc thuyết của họ. Thánh Gioan đã viết thư này để 
giúp Giáo Đoàn phân định sự thật khỏi sự dối trá và lầm lạc cả 
trong giáo thuyết lẫn trong cung cách sống. 
     Những kẻ phản Kitô này không tin nhận Đức Giêsu là Đấng 
Kitô (x. 2, 2). Họ cũng không tin Đức Giêsu Kitô là “Đấng đã đến 
và trở nên người phàm” (4, 2-3). Hơn nữa, những kẻ này nhận 
mình có khả năng nhận biết và có sự hiệp thông trực tiếp với 
Thiên Chúa, nên họ không cần đến vai trò trung gian cứu độ của  

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.  

 

 

 



 
 
Đức Giêsu Kitô (x. 1, 6; 2, 4). “Chủ nghĩa ưu tuyển thiêng liêng” này xem thường vai trò của luân lý và bác 
ái yêu thương trong đời sống của người tín hữu. Trái lại, họ thích đề cao vai trò của các thị kiến và mặc 
khải thiêng liêng nơi con người.  
     Bác bỏ quan điểm của những kẻ phản Kitô, trong bài đọc 2 này, thánh Gioan dạy chúng ta ba điều vừa 
liên hệ đến đề tài Kitô học, cứu độ học, vừa liên hệ đến đời sống thực hành đức tin của người Ki tô hữu. Ba 
điểm thiết yếu đó là:   
1. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. (x. c7) 

2. Kẻ biết yêu thương thì nhận biết Thiên Chúa. (x. c7) 

3. Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa đã đến trong thế gian, Ngài đã đến làm của lễ đền tội cho chúng 
ta, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Như thế, Thiên Chúa cho chúng ta thấy Người đã yêu thương 
chúng ta trước khi chúng ta biết yêu mến Người. (x. cc9-10) 

     Chúng ta đã và luôn Tin Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta đã ssống và thực hiện Lời Chúa truyền dạy 
chúng ta trong cuộc sống hằng ngày hay không "Chúng ta hãy yêu thương nhau"?  

Bài Tin Mừng:     Gioan                        15: 9-17 

      Qua Diễn Từ này, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ hãy “ở lại” trong tình thương của Người để họ 
“sinh được hoa trái”. Chúng ta có thể rút ra một số điểm chính trong bài Tin Mừng hôm nay: 
1. Người môn đệ ở lại trong Chúa cách đích thực khi họ thực thi mệnh lệnh Người truyền cho họ. Lệnh 
truyền đó chính là: Họ hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương họ (x. c12). Tình yêu của 
Chúa dành cho các môn đệ chính là mẫu mực cho tình yêu của họ đối với nhau. Người môn đệ được mời 
gọi vươn tới tầm mức yêu thương cao cả của Đấng [sẽ] hiến mạng sống mình vì đoàn chiên (x. Ga 10, 15). 
Chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện điều Người đang mời gọi các môn đệ thực thi: “Không có tình thương nào 
cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì người bạn hữu của mình”. Như thế Người 
không chỉ truyền cho các môn đệ thực thi lệnh truyền yêu thương, nhưng chính Người còn là mẫu gương 
yêu thương cho các môn đệ noi theo. 
2. “Sinh được hoa trái” bền lâu biểu hiện sức sống và sự thành tựu nơi người môn đệ. Hoa trái mà họ sinh 
ra có thể được nhìn thấy qua đời sống nhiệt tâm cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa, qua việc sống các 
giá trị và đòi buộc của Tin Mừng, qua việc sống bác ái yêu thương mọi người, và qua việc hăng say loan 
báo Tin Mừng để từ đó Tin Mừng được lan tỏa ra khắp nơi (x. Cv 2, 42-47; 11, 19-26; 19, 8-10, v.v). 
3. Mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và người môn đệ được họa theo mối tương quan mật thiết 
giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu (x. thêm Ga 13, 20; 15, 18-25; 17, 18; 20, 21). Trong bài Tin Mừng hôm nay, 
trọng tâm đặt ở sự vâng phục và tình yêu. Vâng nghe lệnh truyền yêu thương của Chúa là mở rộng tình 
yêu của Chúa đến với mọi người. Việc vâng nghe lệnh truyền yêu thương này sẽ mang lại niềm vui trọn 
vẹn cho người môn đệ (x. c11). 
    Điều Chúa Giêsu truyền dạy cho chúng ta là: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương anh em." Mỗi người trong chúng ta hãy ra sức mà thực hành điều răn này thì mỗi gia đình 
trong Giáo xứ mới được bình yên, vui tươi và hạnh phúc, thế giới mới có hòa bình.  

THÔNG BÁO 

• Bắt đầu từ ngày thứ Năm, 13/05 cho tơi Chúa Nhật Lễ Chú Thánh Thần Hiện xuống, chúng ta có 

tuần Cửu Nhật, 9 ngày để chầu Mình Thánh Chúa trước Thánh lễ các ngày trong tuần để cầu xin ơn 

Chúa Thánh Thần cho sự Hiệp Nhất và Hoà bình ở Mỹ và Dịch Covid 19 mau sớm chấm dứt. 

• Thánh Lễ Thêm Sức cho các em sẽ vào ngày Chúa Nhật 30 Tháng 5, Lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Cha 

Oscar của chúng ta sẽ đến để ban phép Bí Tích Thêm Sức cho con em chúng ta. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 3 Phục Sinh: $3,296.00 Online Giving:  $100.5 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   Tổng cộng $285.  Cash: $155.  Ẩn danh  $20.    Ẩn danh  $20.  

    ID#333  $20.   Trần Trang  $40.   Thắng Mai  $30.  

HAPPY MOTHER'S DAY! 


