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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN  

24/5 Thứ Hai      Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội 

      Bài đọc 1: Sáng Thế      3:    9-15, 20 

       Phúc âm:       Gioan    19:  25-34 

25/5 Thứ Ba       Bài đọc 1:  Huấn Ca    35:    1-12 

       Phúc âm:      Máccô    10:  28-31 

26/5 Thứ Tư      Bài đọc 1:  Huấn Ca    36:  1, 4-5a, 10-17 

       Phúc âm:      Máccô    10:   32-45 

27/5 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Huấn Ca    42:  15-25 

       Phúc âm:      Máccô    10:   46-52 

28/5 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  Huấn Ca    44:  1, 9-13 

       Phúc âm:      Máccô    11:  11-26 

29/5 Thứ Bảy      Bài đoc1:   Huấn Ca    51:  12-20 

        Phúc âm:      Máccô   11:  27-33 

Chúa Nhật 9 Thường Niên - Chúa Ba Ngôi "B" 

Bài đọc 1:  Đệ Nhị Luật 4: 32-34, 39-40    

Bài đọc 2:  Rôman  8: 14-17 / Phúc Âm:   Mátthêu  28: 22-31 

Bài đọc 1:   Công Vụ                    2: 1-11 

      Trước hết, đó là việc các Tông Đồ nhận được Thánh Thần. Quả 
vậy, Thánh Thần như “cơn gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà”. 
Thánh Thần là sức mạnh “từ trời”, từ nơi Thiên Chúa, đến lấp đầy 
tâm hồn trống trải, hoang mang của các Tông Đồ, làm cho các ông 
nhớ lại và hiểu mọi điều Chúa Giêsu đã dạy. Thánh Thần trở nên 
cầu nối kịp thời và hiệu quả giúp các Tông Đồ không cảm thấy 
mồ côi vì một khi đến, Thánh Thần sẽ ở với các ông luôn mãi. 
      Sau nữa, các Tông Đồ trở nên chứng nhân cho Đức Giêsu Phục 
Sinh. Dấu hiệu nhận biết Thánh Thần là lưỡi lửa đậu xuống từng 
người một. Lưỡi là bộ phận quan trọng dùng để nói, để thông 
truyền; “lưỡi lửa” mà Thánh Thần ban không chỉ giúp các Tông 
Đồ mạnh dạn và có khả năng nói các thứ tiếng để giúp người ta 
hiểu, mà còn nói sứ điệp hâm nóng tâm hồn người ta, vừa giúp 
thanh tẩy tâm trí họ khỏi những tư tưởng sai lầm mà nghe lời 
Thiên Chúa, vừa khơi dậy niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. 
Qua bí tích Rửa Tội và nhất là Thêm Sức, tôi cũng đã nhận 
được Chúa Thánh Thần. Tôi có ý thức vai trò của Thần Khí 
trong đời mình? Tôi có thật sự là chứng nhân cho Chúa Kitô 
Phục Sinh? 

Bài đọc 2:   1 Corintô    12: 3b-7, 12-13 

      Thánh Phaolô trình bày cho các tín hữu Côrintô về những ân 
huệ của Thánh Thần. Trong hoàn cảnh cộng đoàn đang có những 
chia rẽ (1Cr 11,18) và việc lạm dụng những ân huệ Thánh Thần 
theo kiểu những lễ hội ngoại giáo, gây ra những xáo trộn trong 
cộng đoàn (1Cr 12,2-3), thánh Phaolô nhấn mạnh vai trò hiệp 
nhất của Thánh Thần. 

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.  

 

 

 



      Trước hết, Thần Khí là tác động liên kết Ba Ngôi. Thánh Phaolô khẳng định rằng dù có nhiều đặc sủng, 
nhưng chỉ có một Thần Khí; dù có nhiều công việc phục vụ nhưng chỉ có một Đức Kitô; dù có nhiều hoạt 
động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa. 
      Sau nữa, Thần Khí là tác động liên kết trong cộng đoàn. Tuy Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người dưới những 
hình thức khác nhau, bằng những ân huệ khác nhau để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau, nhưng tất 
cả đều nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đoàn là sự hiệp nhất. Như thế, dấu chỉ để nhận biết 
những ân huệ của Thánh Thần, xem chúng có xuất phát từ Thần Khí thật hay không, là sự hiệp nhất mà 
những ân huệ đó mang lại cho cộng đoàn. 
      Cuối cùng, thánh Phaolô dùng hình ảnh của thân thể để cho thấy sự hiệp nhất mà Thần Khí mang lại. 
Dù người ta có khác nhau về chủng tộc, địa vị xã hội hay giai cấp, một khi chịu phép rửa trong cùng một 
Thần Khí, thì đều được hiệp nhất với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể. Các bộ phận trong 
thân thể dù khác nhau về hình dáng, kích thước, chức năng, nhưng được liên kết và hiệp nhất với nhau 
trong cùng một thân thể. Đức Kitô cũng vậy: bản thân Người là nguyên lý thống nhất, làm cho các Kitô 
hữu được hợp nhất nên một.  
Tôi có xây dựng sự hiệp nhất trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong gia đình, nhờ ơn của Chúa 
Thánh Thần? Hay tôi sử dụng đặc sủng của Chúa Thánh Thần để khoa trương, gây xáo trộn, chia rẽ 
trong cộng đoàn? 

Bài Tin Mừng:     Gioan                        20: 19-23 

      Sau khi Đức Giêsu bị bắt, và đóng đinh trên thập giá, các môn đệ hoang mang, sợ hãi. Các ông thu mình 
lại trong những căn phòng đóng kín. Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, ban bình an và Thần Khí 
cho các ông, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng phục sinh. 
      Trước hết, Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho các môn đệ. Khi còn sống với Thầy Giêsu, các môn đệ 
luôn được Thầy hướng dẫn và bảo vệ. Các ông sống trong bình an vì luôn có Thầy bên cạnh. Sự hiện diện 
của Chúa Kitô Phục Sinh là nguồn bình an, mang lại niềm vui cho các môn đệ. 
      Sau nữa, Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi. Sứ mạng của các môn đệ phát xuất từ biến cố phục 
sinh. Sứ mạng này là một diễn tiến liên tục với sứ mạng của Đức Giêsu bắt nguồn từ Chúa Cha: “Như Chúa 
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. 
      Cuối cùng, Đức Kitô phục sinh ban Thần Khí cho các môn đệ. Tin Mừng Gioan nối kết vai trò của Thần 
Khí với sứ mạng được sai đi của các môn đệ. Chính Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ ra đi và ban Thần 
Khí cho các ông, cùng với những thẩm quyền kèm theo. 
Tôi có thể làm gì trong môi trường và hoàn cảnh của tôi để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh? 

THÔNG BÁO 

• Chiều mai / hôm nay, 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. 

• Khẩu trang không cần phải đeo khi đi tham dự các Thánh Lễ. Còn ai muốn đeo để bảo vệ mình thì 

và cho người khác vẫn được tiếp tục đeo khi tham dự Thánh Lễ. Theo sự quyết định và chọn lựa 

của từng cá nhân. Không còn bắt buộc đeo như trước nữa. 

• Xe Y Tế Di Động thường đậu ở bên bãi đậu xe Thư Viện vào mỗi chiều Thứ Tư từ 3 - 7 giờ tối. 

Khám cao máu, cao mỡ, cao đường, và huyết áp không mất tiền lệ phí. Ai cần khám thì tới đó. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật tuần trước: $3,855.00 Online Giving:  $120.5 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ:   Tổng cộng:   $530.     Tiền mặt:  $326. Phong bì:  $210.  TòaFatima  $52. 

Ẩn danh  $20.  Ẩn danh  $50.  ID#333  $20.  ID#271  $50.  ID#347  $100.   Kim Lê  $20.   

Xin Chúa Thánh Thần 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.   


