
Chúa Nhật 4 Phục Sinh - 4th Easter Sunday "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 3 tháng 5, 2020 

4/5 Thứ Hai     Bài đọc 1:  Công Vụ    11:   1 - 8 

     Phúc âm:       Gioan    10: 11 - 18  

5/5 Thứ Ba       Bài đọc 1:  Công Vụ    11: 19 - 26 

     Phúc âm:       Gioan    10: 22 - 30 

6/5 Thứ Tư      Bài đọc 1:  Công Vụ    12: 24 - 13: 5a 

     Phúc âm:       Gioan    12: 44 - 50 

7/5 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Công Vụ    13: 13 - 25 

     Phúc âm:       Gioan    13: 16 - 20 

8/5 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  Công Vụ    13: 26 - 33 

     Phúc âm:       Gioan    14:   1 - 6 

9/5 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  Công Vụ    13: 44 - 52 

     Phúc âm:        Gioan   14:   7 - 14 

Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Mùa Phục Sinh "A" 

Bài đọc 1:   Công Vụ   6: 1 - 7    / Bài đọc 2:   1 Phêrô   2: 4 - 9 

    Phúc âm:   Gioan    14: 1 - 12 

Tháng  Năm - Tháng Hoa của Mẹ Maria 

Chúng ta Lần Chuỗi Mân Côi và cầu cho cơn đại dịch 

Coronavirus mau sớm chấm dứt và mau có thuốc để cứu chữa và 

trị căn bệnh hiểm nghèo này. 

 

Tiền Lạc Quyên:  Chúa nhật 3 Phục Sinh 26/4/2020:  $248.00 

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

ID#247:   Ngày 26/4 & 3/5.      ID#127:  26/4 & /5.     
ID#305:    26/4.       ID#361:    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. 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG 
 

         
          

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.  

 

 

 



Suy Niệm Lời Chúa 

Bài đọc I Công Vụ Tông Đồ  2: 14a, 36 - 41 
Sau ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với các tông đồ lên tiếng trước những người Do Thái tại 

Giêrusalem. Phêrô làm chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa ban qua các tổ phụ. 
Đức Giêsu đã đến, bị kết án và bị đóng đinh vào thập giá, nhưng Người được Thiên Chúa làm cho sống lại: 
“Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô”.  

Dân chúng đón nhận lời rao giảng của các tông đồ. Họ đau đớn trong lòng khi nghe những lời chứng 
về Đức Giêsu, nên hỏi các tông đồ: “Thưa các ông, vậy chúng tôi phải làm gì”. Phêrô trả lời cho sự thiện chí 
của họ: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha 
tội”.  

Sám hối và lãnh nhận đức tin qua phép rửa là hai điều mà Phêrô kêu mời dân chúng làm để được ơn 
cứu độ. Con số những người đón nhận đức tin trong ngày đó thật lớn lao, khoảng ba ngàn tín hữu mới gia 
nhập vào số những người tin nhận Đức Giêsu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Đức Giêsu trên 
thập giá. Tình yêu này đã làm thay đổi con người chúng ta. Vậy, chúng ta hãy để cho tình yêu của Đức 
Giêsu thôi thúc chúng ta sám hối và trở về với Người. 

Vậy thì, chúng ta có để cho tình yêu của Đức Giêsu Phục Sinh thôi thúc chúng ta sám hối và trở 
về với Thiên Chúa Cha để sống và yêu thương mọi người như Chúa Giêsu hay không?   

Bài đọc II  1 Phêrô  2: 20b - 25 

Thánh Phêrô mời gọi các tín hữu bước theo con đường của Đức Giêsu, con đường của tình yêu. Đây 
là ơn gọi của những người Kitô hữu: “Anh em được kêu gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau 
khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người”. Đức Giêsu là Vị mục tử nhân lành, 
Đấng đón nhận tất cả những khổ đau và ngay cả cái chết vì yêu thương và cứu độ con người khỏi tội lỗi và 
sự chết: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó 
thác cho Đấng xét xử công bằng. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây 
thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết 
thương mà anh em đã được chữa lành”.  

Đức Giêsu đã chiến thắng tất cả mọi thử thách bằng tình yêu. Nhờ Người, chúng ta tìm thấy sự an 
nghỉ vĩnh cửu của linh hồn: “Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã 
quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em”. 

Anh chị em thật sự đã yêu thương mọi người trong gia đình và những người chung quanh 
mình đã đủ và trọn vẹn như Đức Giêsu Kitô đã yêu và chết cho chúng ta không? 

Bài Tin Mừng  Gioan   10: 1 - 10 
 Tin Mừng Gioan hôm nay là bài nói chuyện của Đức Giêsu về chính mình như là Vị Mục Tử nhân 

lành. Người dùng những hình ảnh rất quen thuộc và cụ thể của đời sống Do Thái, để mô tả về tình yêu 
thương của Người dành cho nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã giao phó. Người là cửa của ràn chiên: “Tôi là 
cửa cho chiên ra vào”. Để đạt tới ơn cứu độ và được sống, con người phải đi qua Người: “Tôi là cửa. Ai qua 
tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”.  

Đi qua Người, như đàn chiên qua cửa đàn chiên, có nghĩa là chúng ta để cuộc sống của mình dưới sự 
hướng dẫn và sự hiệp nhất với Đức Giêsu. Đàn chiên sẽ không an toàn nếu ở ngoài đàn chiên và không có 
sự chăm sóc của vị mục tử. Quả thật, Đức Giêsu là Vị Mục Tử yêu thương và đem lại sự sống mới cho con 
người: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Người là Vị Mục Tử sống cho và vì đàn chiên. 

Chúng ta có nhận ra Chúa Giêsu là Chủ Chiên tốt lành và đầy nhân từ của mình không?   

Chúng ta có lắng nghe Lời của Chủ Chiên là "Yêu thương và Phục vụ mọi người với lòng rộng 
rãi - quãng đại - vi tha; và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày không? 


