
Chúa Nhật 3 Phục Sinh - 3rd Easter Sunday "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 26 tháng 4, 2020 

20/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:  Công Vụ    6:   8 - 15 

       Phúc âm:       Gioan    6: 22 - 29  

21/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:  Công Vụ    7: 51 - 8: 1a 

       Phúc âm:       Gioan    6: 30 - 35 

22/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:  Công Vụ    8: 1b - 8 

       Phúc âm:       Gioan    6: 35 - 40 

23/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Công Vụ    8: 26 - 40 

       Phúc âm:       Gioan    6: 44 - 51 

24/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  Công Vụ    9:   1 - 20 

       Phúc âm:       Gioan    6: 52 - 59 

25/4 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  Công Vụ    9: 31 - 42 

       Phúc âm:        Gioan   6: 5, 60 - 69 

Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Mùa Phục Sinh "A" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 2: 14a, 36 - 41 / Bài đọc 2: 1 Phêrô 2: 20b - 25 

    Phúc âm:   Gioan    10: 1 - 10 

Tiền Lạc Quyên:  Chúa nhật 2 Phục Sinh 19/4/2020:  $1,080.00 

Những Gia Đình đã bỏ tiền vào giỏ Lạc quyên Chúa Nhật vừa qua: 

ID#247:   Ngày 12,Easter,19/4.       ID# 84: 12,Easter,19,26/4.    
ID#103:  23/2; 1,8,15,22,29/3; 5,12,Easter,19,26/4; 3/5. 
ID#255:  15,22,29/3;  5,12,Easter,19,26/4; 3,10/5.     
ID#96:     8,15,22,29/3; 5,12,Easter,19/4.     ID#127:  Easter,19/4.    
ID#46:    12/4.      ID#60:     26/4.    ID#226:     26/4;     
ID#16:    1,8,,15,22,29/3; 5,12,Easter,19,26/4.    

THÔNG BÁO  

1. Quý vị nào cần khẩu trang thì xin vui lòng đến nhà thờ để 

nhận từ thứ Hai đến thứ Bảy lúc 10:00 sáng đến 6:00 giờ tối. Bấm 

chuông ở cửa ra vào chổ Tòa Thánh Giuse, hướng đi vào Hội 

Trường. 

2.  Quý vị nào muốn tiếp tục dâng cúng tiền lạc quyên hàng tuần 

cho nhà Thờ thì xin lái xe tới nhà Thờ để bỏ vào thùng thơ màu 

đen của nhà thờ, trước cửa đi vào phía Tòa Thánh Giuse. 

Suy Niệm Lời Chúa 

Bài đọc I Công Vụ Tông Đồ  2: 14, 22b - 33 
Trước hết, cùng với Nhóm Mười Một, thánh Phêrô làm 

chứng rằng Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét lại là Đấng được 
Thiên Chúa phái đến. Nhờ quyền năng Thiên Chúa ban, Người đã 
làm bao phép màu, điềm thiêng và dấu lạ để chứng thực cho sứ 
mạng thiên sai của Người. Người đã bị bắt, bị đóng đinh, và chịu 
chết trên thập giá nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại theo 
kế hoạch của Ngài. Như thế, Đức Giêsu nhập thể làm người, sống 
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Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

4360 West 5415 South 

Kearns City, Utah 84118 

Phone: (801) 968 - 8981 

Cha Xứ / Pastor: Phaolô Nguyễn Trọng Tài 

Thánh Lễ Chúa Nhật / Sunday Masses: 

Thứ Bảy / Saturday  5:00 pm / giờ chiều 

Chúa Nhật / Sunday  

8:00am & 10 am / giờ 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:  4:15-4:45 pm/chiều 

Chúa Nhật / Sunday:  7:30 - 7:50 am; 

9:30 - 9:50 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.  

 

 

 



và thi hành sứ vụ giữa nhân loại, chịu chết và sống lại, đều nằm trong kế hoạch yêu thương nhiệm mầu 
của Thiên Chúa. 

Sau nữa, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu đã được dự liệu và tiên báo từ trước trong Cựu Ước 
qua lời ngôn sứ của vua Đavít. Quả vậy, lời Thánh vịnh 16 (được xem là của vua Đavít) rằng “Người đã 
không bị bỏ mặc trong cõi âm ty, và thân xác Người không phải hư nát” (Cv 2,30-31; x. Tv 16,8-11) được 
tác giả sách Công Vụ coi như lời tiên báo về sự phục sinh của Đức Giêsu. Như vậy, sự phục sinh của Đức 
Giêsu không phải là chuyện nhất thời thoáng qua nhưng đã nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa từ xưa, 
theo đúng như lời ngôn sứ của vua Đavít. 

Quý ông bà và anh chị em có tin mạnh mẽ và tuyệt đối Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật của 
mình không?   

Bài đọc II  1 Phêrô  1: 17 - 21 

Trước hết, Đức Giêsu là Đấng tiền hữu. Người hiện hữu từ trước, khi vũ trụ chưa được tạo thành. 
Người là Đấng mà nhờ đó Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật (x. Hr 1,2; Ga 1,3). Nhưng vào thời 
cuối cùng này Người xuất hiện “vì anh em”. Hơn nữa, Đức Giêsu là Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích nhưng lại 
chấp nhận cái chết, đổ máu ra để mang lại ơn cứu chuộc. Theo định chế Lêvi, của lễ tiến dâng cho Thiên 
Chúa để làm lễ hiến tế phải là các con vật khỏe mạnh, không tỳ vết (x. Đnl 17,1). Đức Giêsu là Con Chiên 
vẹn toàn, vô tỳ tích (1 Pr 1,19) là Đấng không hề phạm tội (x. Hr 4,15). Cái chết của Người là của lễ vẹn 
toàn, và đẹp lòng Thiên Chúa; máu người đổ ra mang lại ơn cứu chuộc vĩnh cửu (x. Hr 5,9). 

Sau cùng, tác giả thư thứ nhất Phêrô nhấn mạnh rằng, chính Đức Giêsu, Đấng đã đổ máu ra như Con 
Chiên vẹn toàn, lại được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ cõi chết. Nhờ Người, các tín hữu đặt niềm tin và niềm 
hy vọng vào Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì mai ngày Ngài cũng 
ban cho các tín hữu vinh phúc ấy. Đức Giêsu phục sinh chính là bảo đảm cho niềm tin và niềm hy vọng của 
các tín hữu vào Thiên Chúa rằng họ cũng sẽ được thông dự vào cuộc sống vinh hiển cùng với Đức Giêsu 
Phục Sinh. 

Anh chị em có tin sự Phục Sinh cửa Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ ban cho chúng ta từ cõi 
chết sống lại ở đời sau không? 

Bài Tin Mừng  Luca   24: 13 - 15 
 Trước hết, Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ đang trong tâm trạng buồn rầu và thất 

vọng. Đối với họ, Đức Giêsu Nadarét chỉ “là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước 
mặt Thiên Chúa và toàn dân” (24,17), nên khi Người bị bắt và giết chết, thì mọi hy vọng của họ đều tan 
thành mây khói. Thông tin của mấy phụ nữ về ngôi mộ trống và lời loan báo của thiên thần rằng Người 
vẫn sống chỉ làm họ ngạc nhiên mà thôi. Tâm hồn trĩu nặng, chán chường, họ mất phương hướng; nỗi 
buồn sầu, chán nản, thất vọng che khuất mắt họ đến nỗi họ không thể nhận ra Chúa Giêsu khi Người đồng 
hành với họ.  

Vì thế, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hâm nóng lòng hai môn đệ bằng việc cắt nghĩa Kinh Thánh cho họ. 
Thật vậy, việc Đức Giêsu chịu khổ hình, chịu chết và sống lại đã được Người loan báo từ trước (x. Lc 9,22; 
17,25). Ngoài ra, sách Luật Môsê (ông Môsê) và sách Các Ngôn Sứ là phần cốt tủy của Kinh Thánh Do Thái 
(x. Lc 16,16.29-31) đều phải được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu (x. Lc 24,44). Lời cắt nghĩa của Chúa Giêsu 
đã thật sự giúp các ông hiểu rõ về cuộc sống và sứ mạng của Người, làm cho lòng các ông “bừng cháy” và 
tinh thần được củng cố. 

Và Chúa Giêsu Phục Sinh giúp hai môn đệ nhận ra Người qua việc bẻ bánh. Chúa Giêsu Phục Sinh 
hoàn tất chặng đường đồng hành qua việc bẻ bánh. Khi mà lòng hai môn đệ đã bừng cháy (thay vì chán 
nản, thất vọng) vì hiểu lời Kinh Thánh, cử chỉ quen thuộc mà Chúa Giêsu vẫn làm mỗi khi thầy trò họp mặt 
(cầm bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra) đã mở mắt tâm hồn họ, giúp họ nhận ra Người. 

Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành, giúp hiểu Kinh Thánh và lặp lại cử chỉ bẻ bánh quen thuộc để giúp 
hai môn đệ xác tín vào mầu nhiệm phục sinh. Sự xác tín này thôi thúc họ “ngay lúc ấy” hăng hái lên đường 
trở về Giêrusalem để loan báo Tin Mừng phục sinh.  

Chúng ta có nhận ra và tin tuyệt đối vào Mình và Máu Chúa Giêsu đang hiện diện trong hình 
Bánh và Rượu khi ta lãnh nhận trong Thánh Lễ không? 


