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TUẦN THÁNH 
  Tuần Thánh là con đường dẫn mọi Kitô hữu tiến vào Thành 
Thánh Giêrusalem, cùng đồng hành con đường Thập Giá của 
Chúa Giêsu với mọi sự sỉ nhục, đau khổ, hy sinh và cái chết đắng 
cay, nhục hình mà Ngài đã chấp nhận vì những thói hư tật xấu và 
những tội lỗi đáng ghê tởm của loài người đã dành cho Ngài. 
      Chúng ta đang vác thập giá của chúng ta tiến về ngọn đồi 
Gôlgôtha, nơi chúng ta hãy đóng đinh những hiềm khích, những 
ganh tị, những đố kỵ, lòng gian xảo-nham hiểm, tham lam-lường 
gạt, giả dối, nói hành-nói xấu, kiêu ngạo, mưu mô xảo quyệt để 
hảm hại đồng loai; những tham vọng ích kỷ với cái tôi quá lớn, 
cùng những thói hư, tật xấu trong đời sống làm ăn, buôn bán, 
sinh hoạt hằng ngày của vào Thập Tự Giá của Chúa Giêsu.  
      Để rồi chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, những  khuyết 
điểm và những sự yếu đuối trong tâm hồn và thể xác của chúng 
ta. Và qua cái Chết của Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá, tất cả mọi 
tội lỗi của chúng ta được tha thứ và sự sống của chúng ta được 
cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhận được sự sống mới trong sự Phục Sinh, 
qua sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.  

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN THÁNH 

29/3 Thứ Hai    Bài đọc 1:         Isaia     42:    1-7 

      Phúc âm:       Gioan     12:    1-11 

30/3 Thứ Ba      Bài đọc 1:         Isaia     49:    1-6 

      Phúc âm:        Gioan    13:  21-33, 36-38 

31/3 Thứ Tư     Bài đọc 1:          Isaia    50:    4-9a 

      Phúc âm:    Mátthêu    26:  14-25 

1/4 Thứ Năm     Bài đọc 1: Xuất hành  12:  1-8, 11-14 

      Bài đọc 2:  1 Côrintô   11:  23-26 

       Phúc âm:        Gioan   13:    1-15 

2/4 Thứ Sáu      Bài đọc 1:          Isaia    52:  13-53:12 

     Bài đọc 2:         Hípri      4: 14-16, 5: 7-9 

      Phúc âm:        Gioan    18: 1-19: 42 

3/4 Thứ Bảy        Bài đoc:  Xuất hành    14: 15-15: 1 

   Thánh thư:         Rôma      6:   3-11 

       Phúc âm:      Máccô    16:   1-8 

Chúa Nhật PHỤC SINH - Năm "B"  

Bài đọc 1:  Công vụ  10: 34a, 37-43  /  Bài đọc 2:  Côlôxê  3: 1-4 

Phúc Âm:   Gioan  20: 1-9 

Bài Tin Mừng:   Máccô           14: 1-15: 47 

      Hình ảnh người Tôi Trung chấp nhận “đưa lưng cho người ta 
đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu,… và không che mặt khi bị 
mắng nhiếc phỉ nhổ” trong bài đọc 1, Isaia (Is 50,6) được Tin 
Mừng Máccô đẩy xa hơn, khắc họa rõ nét hơn nơi người Tôi 
Trung Giêsu trong những giờ phút cuối cùng của Người trên trần 
gian để hoàn tất kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. 

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.  

 

 

 



           Để trung thành thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa, người Tôi Trung hoàn toàn đơn độc trong 
những giờ phút cuối cùng. Trong số những kẻ thân tín nhất, không ai hiểu được Người, không ai chia sẻ 
với Người nỗi cô đơn tột cùng khi phải đối diện với án tử. Những kẻ tưởng gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ 
với Người lại bỏ Người mà chạy trốn hết (Mc 14,50). Mọi người đều lo cho sự an toàn của mình, để lại một 
mình Đức Giêsu. Đức Giêsu không thốt ra một lời than vãn, biện hộ, hay trách móc ai… mặc cho bị đối xử 
cách tàn tệ, bị nhạo báng, chê cười, bị kết tội cùng với hai tên trộm, bị liệt vào hạng phạm pháp (Mc 15,29-
32). Trong sự cô đơn khủng khiếp, người Tôi Trung cảm thấy như thể Người đang bị chính Thiên Chúa bỏ 
rơi (Mc 15,34). Dù cảm thấy vô cùng đơn độc, cảm giác như bị Chúa Cha bỏ rơi, phải trải qua những giây 
phút lo lắng, xao xuyến, hãi hùng, người Tôi Trung Giêsu vẫn chỉ muốn làm theo ý Cha (Mc 14,36). Đó đích 
thật là người Tôi Trung, dù thế nào vẫn coi mình là tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, trung thành cho 
đến hơi thở cuối cùng. 
      Tuy nhiên, sự trung thành của người Tôi Trung đem lại ý nghĩa lớn lao, hoàn tất chương trình nhiệm 
mầu của Thiên Chúa. Sự trung tín của người Tôi Trung cuối cùng đã phá tan sự ngăn cách giữa Thiên Chúa 
và con người. Bức màn trướng trong Đền Thờ, ngăn cách Nơi Thánh và Nơi Cực Thánh, ngăn cách Thiên 
Chúa thánh thiện và con người tội lỗi, bị xé ra làm đôi ngay khi Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá (Mc 
15,37-38). Máu của người Tôi Trung Giêsu đổ ra để thanh tẩy tội lỗi và lương tâm con người (Hr 9,14), để 
con người được thánh hóa mà tiến lại gần Thiên Chúa cực thánh. Quả vậy, qua cái chết của người Tôi 
Trung Giêsu, Thiên Chúa đã chạm đến con người tội lụy và thánh hóa con người để họ được trở nên con 
cái Thiên Chúa. Con người được giao hòa và trở nên con Thiên Chúa nhờ sự trung thành cho đến chết của 
người Tôi Trung của Thiên Chúa, Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, như lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng: 
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). 
      Người Tôi Trung là người trung thành, đến nỗi chấp nhận cái chết, để thực hiện kế hoạch cứu độ của 
Thiên Chúa. Máu của Người đổ ra thanh tẩy lương tâm con người để xứng đáng được lại gần Thiên Chúa 
và sống trong tình thương của Ngài. Người Tôi Trung đó chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. 
Tôi có sẵn sàng hạ mình xuống, để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện qua cuộc đời và cách sống của 
tôi? 
Tôi có trung thành với Chúa ngay cả khi phải chịu những khó khăn, thử thách, cô đơn? 

THÔNG BÁO 

• Hôm nay có Lạc quyên lần 2 cho Đất Thánh ở Nước Do Thái. 

• Chúa Nhật Phục Sinh - Chúa Sống lại, sẽ phát "Easter Eggs" - Trứng Phục Sinh cho các em. 

• Những ai muốn học Giáo Lý Hôn Nhân thì xin ghi danh vào Cuốn Sổ cuối nhà Thờ. Ngày học sẽ 

bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 18 Tháng 4, 2021 lúc 1 giờ chiều. 

• Bầu cử lại Hội Đồng Giáo Xứ vào ngày 11 Tháng 4, 2021. 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 5 Mùa Chay: $3,012.00 Online Giving:  $80.00 

♥ Đóa Hoa Dâng Mẹ: ID# 275:   $50.  

♥ GĐ AC Đức - Hồng tặng $100 cho Giáo xứ Mừng lễ Phục Sinh.     

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN THÁNH  

TUẦN THÁNH: 

1. Từ thứ Hai tới thứ Tư  - 7 giờ tối: Ngắm Đứng 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu. Thánh Lễ  

      buổi sáng vẫn như thường lệ. 

2. Thứ năm - 7 giờ tối: Thánh Lễ "Bữa Tiệc Ly - Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể".    

      Không có Thánh Lễ sáng.  

3. Thứ Sáu - 2 giờ chiều:     Đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài Trời.  Không có Thánh Lễ sáng. 

      7 giờ tối:      Cử Hành Nghi Thức Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu. 

4. Thứ Bảy - 9 giờ tối: Cử Hành Thánh Lễ VỌNG PHỤC SINH.   Không có Thánh Lễ sáng. 

5. Chúa Nhật Phục Sinh: Giờ các Thánh Lễ vẫn như thường lệ.  


