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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

17/5 Thứ Hai      Bài đọc 1:   Công vụ    19:    1-8 

       Phúc âm:       Gioan    16:  29-33 

18/5 Thứ Ba       Bài đọc 1:   Công vụ    20:  17-27 

       Phúc âm:       Gioan    17:    1-11a 

19/5 Thứ Tư      Bài đọc 1:   Công vụ    20:   28-38 

       Phúc âm:       Gioan    17:  11b-19 

20/5 Thứ Năm   Bài đọc 1:   Công vụ    22:  30, 23: 6-11 

       Phúc âm:       Gioan    17:   20-26 

21/5 Thứ Sáu     Bài đọc 1:   Công vụ    25:  13b-21 

       Phúc âm:       Gioan    21:  15-19 

22/5 Thứ Bảy      Bài đoc1:   Công vụ    28:  16-20, 30-31 

        Phúc âm:       Gioan   21:  20-25 

Chúa Nhật 8 Phục Sinh - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống "B" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 2: 1-11  /  Bài đọc 2:  1 Côrintô  12: 3b-7, 12-13   

Phúc Âm:   Gioan  20: 19-23 

Bài đọc 1:   Công Vụ                    1: 1-11 

     Đây là một sứ vụ tiếp nối chương trình cứu độ của Đức Giêsu 
Kitô. Vì chủ đích này, ngay những câu đầu tiên, Sách Công vụ 
Tông Đồ đã tóm lược nội dung Tin Mừng theo Thánh Luca, đó là 
“Tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều 
Người dạy, ngay từ khởi đầu công việc rao giảng sau 40 ngày đêm 
ăn chay cầu nguyện và bị cám dỗ trong sa mạc cho đến 40 ngày 
sau khi sống lại và ngày Người được rước lên trời” mà các Tông 
Đồ đã tận mắt thấy tai nghe.  
      Biến cố Đức Giêsu Kitô thăng thiên kết thúc giai đoạn “Công 
bố Tin Mừng” của Đức Giêsu từ Galilêa đến Giêrusalem; đồng 
thời mở ra một giai đoạn mới là “Loan báo Tin Mừng” của các 
Tông Đồ từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất. Các Tông Đồ 
phải ra đi làm chứng những gì các ngài đã lãnh nhận từ Chúa 
Giêsu Phục Sinh. 
      Biến cố lên Trời của Đức Kitô làm cho tâm trí các Tông Đồ 
“Hướng về trời”, nhưng phải được thực hiện bằng việc “Trở lại 
mặt đất” để loan báo Tin Mừng. Nhờ thế, một ngày nào đó, Đấng 
vừa lên trời vinh hiển mà các Tông Đồ vừa chiêm ngưỡng lại đến 
trong vinh quang để đón các ông và những kẻ tin Người cùng lên 
trời.   

Bài đọc 2:   Êphêxô                1: 17-23 

        Đức Giêsu Kitô thăng thiên là bảo chứng cho niềm hy vọng và 
là gia nghiệp cho những ai ra đi loan báo Tin Mừng, và cho cả 
những kẻ đón nhận Tin Mừng. Qua sự kiện này, quyền lực vô 
biên Thiên Chúa được biểu dương nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã 
chịu khổ nạn, chịu chết, đã phục sinh và nay Ngài lên trời ngự 
bên hữu Thiên Chúa, qua việc tôn vinh Người làm Chúa trên mọi 
quyền lực thần thiêng. 

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.  

 

 

 



 
 
 
Khi được siêu thăng, Đức Giêsu Kitô có quyền năng trên tất cả mọi sự và được đặt làm Đầu của Hội 

Thánh. Là thân thể có Đức Giêsu Kitô là Đầu, Hội Thánh chính là sự viên mãn của Người. Đồng thời, vì Hội 
Thánh vừa là chứng nhân của các sự kiện liên quan đến cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu, vừa được chia sẻ 
quyền năng của Người nên có sứ mạng loan báo Tin Mừng để làm cho tất cả mọi người được viên mãn 
trong Đấng vừa được siêu thăng. 
      Là chi thể của Chúa Giêsu, như cành luôn dính liền với cây nho và luôn nhận được những hồng ân và 
tình yêu từ nơi Chúa Giêsu Kito là Thầy của mình, chúng ta có luôn tin tưởng và tiếp tục hy vọng vào Chúa 
Giêsu khi Người còn không còn ở thế gian này? Chúng ta luôn cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi 
người luôn có lòng tin vững vàng, để sống trong sự khôn ngoan trong cuộc sống hiện tại, tiếp tục can đảm 
- trung thành loan báo Tin Mừng Tình Yêu, Chân Lý và sự Thật của Chúa bằng đời sống đức tin hằng ngày. 

Bài Tin Mừng:     Gioan                        16: 15-20 

      Loan báo Tin Mừng là mệnh lệnh cuối cùng mà Đức Giêsu Kitô truyền cho các Tông Đồ trước khi thăng 
thiên. Vì thế, sứ vụ này rất quan trọng. Đức Giêsu Kitô truyền dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên 
hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16,15). Lệnh truyền này khiến các môn đệ phải “Ra đi” 
loan báo Tin Mừng (truyền giáo), hầu đem lại ơn cứu độ cho người đón nhận, chỉ cần họ chịu Phép Rửa và 
tin vào Đức Giêsu Kitô.  
      Chính lúc Đức Giêsu Kitô kết thúc sứ vụ của Người ở trần gian, các Tông Đồ bắt đầu sứ vụ của mình 
bằng cách đi khắp nơi loan báo Tin Mừng. Khi làm như vậy, các Tông Đồ tiếp nối sứ vụ cứu độ mọi người 
của Đức Giêsu Kitô, và vì thế “Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác 
nhận lời các ông rao giảng”.  
      Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu Phục Sinh, mỗi Kitô hữu chúng ta phải luôn hăng say nhiệt 
thành rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta hãy nỗ lực 
nhiều hơn nữa bằng đời sống đức tin và chứng nhân Tình Yêu của Thiên Chúa bằng lời nói - việc làm đầy 
bác ái, khiêm nhường, thánh thiện đến những người chung quanh để họ nhận biết Chúa Giêsu qua cuộc 
sống đức tin và tình yêu thương của chúng ta đã mang đến cho họ. 

 

THÔNG BÁO 

• Hôm nay có Lạc Quyên lần 2 cho công việc Truyền Thông của Giáo Hội. 

• Trong tuần này cho tới Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, Giáo xứ có Chầu Mình Thánh 

Chúa trước Thánh lễ các ngày trong tuần Cửu Nhật, để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ban cho sự 

Hiệp Nhất và Hoà bình ở Mỹ và Dịch Covid 19 mau sớm chấm dứt. Xin mọi người cố gắng thu xếp 

để tham dự tuần Cửu Nhật cho sốt sắng. 

• Chiều Chúa Nhật tới, ngày 23/5, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, các em lớp Giáo Lý Thêm Sức sẽ có bí 

tích Giải Tội - Giao Hòa để chuẩn bị tâm hồn trước khi nhận lãnh Bí Tích Thêm sức. Cha chỉ ngồi 

tòa cho các em lớp Giáo Lý Thêm Sức. 

• Những người đỡ đầu cho các em chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức nên đi xưng tội trước vào 

các Thánh Lễ hằng ngày hoặc và các giờ trước Thánh Lễ chiều thứ Bảy và sáng Chúa Nhật. 
 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 3 Phục Sinh: $3,430.00 Online Giving:  $240. 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   ID#1   $50.       ID#176   $20. 

  

Xin Chúa Giêsu Lên Trời luôn ban muôn ơn lành và gìn giữ mọi Kitô hữu an bình, cách riêng cho 

tất cả  mọi thành viên trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.   

 


