
CHÚA NHẬT 17 Quanh Năm "A" 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Ngày 26 tháng 7, 2020 

27/7 Thứ Hai    Bài đọc 1:  Giêrêmia  13:   1 - 11 

        Phúc âm:   Mátthêu   13: 31 - 35 

28/7 Thứ Ba      Bài đọc 1:  Giêrêmia  14: 17 - 22 

      Phúc âm:   Mátthêu   13: 36 - 43 

29/7 Thứ Tư     Bài đọc 1:  Giêrêmia  15: 10, 16 - 21 

      Phúc âm:   Mátthêu  13:  44 - 46  

30/7 Thứ Năm  Bài đọc 1:  Giêrêmia  18:    1 - 6 

           Phúc âm:   Mátthêu   13: 47 - 53 

31/7 Thứ Sáu    Bài đọc 1:  Giêrêmia  26:   1 - 9 

      Phúc âm:   Mátthêu   13: 54 - 58 

1/8 Thứ Bảy      Bài đoc 1:  Giêrêmia  26: 11 - 16, 24 

      Phúc âm:   Mátthêu   14:   1 - 12 

Chúa Nhật 18 Quanh Năm "A" 

Bài đọc 1:  Isaia  55:  1-13 /  Bài đọc 2:  Rôma   8: 35, 37-39 

    Phúc Âm:   Mátthêu    14: 13-21 

Tiền Lạc Quyên của Hai Chúa Nhật:         

Đóa Hoa Dâng Mẹ:    

 

THÔNG BÁO 

1. Tuần này là tuần cuối cho quý vị phụ huynh ghi danh lớp Giáo Lý 
     cho con em của mình. Chúa Nhật tới là ngày cuối cùng.  Mong phụ 
     huynh vui lòng ghi danh cho con em mình.  

2. Bắt đầu năm nay, chương tình Giáo Lý sẽ có những thay đổi như 
     sau: 
  ● Chương trình Giáo Lý sẽ dời vào ngày Chúa Nhật. Các em sẽ được 
      học vào sau Thánh Lễ 11:00 giờ sáng, thay vì vào ngày thứ Bảy  
      như mọi năm. 
  ● Vì dịch Coronavirus, sẽ không có lớp Việt Ngữ trong năm nay. 

Những em nào không ghi danh học trong năm nay, thì sang năm tới, 

các em sẽ học lại các lớp các em đã chưa học. Không có tự động lên 

lớp hay nhảy lớp. 

3. Các Thánh Lễ vào sáng Chúa Nhật sẽ là 9:00 và 11:00 giờ sáng. 
  ● Thánh Lễ 11:00 giờ sáng sẽ dành cho giới trẻ. Và Cha sẽ làm Lễ 
       bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh. 
  ● Và Thánh Lễ này sẽ bắt đầu vào Tuần đầu tiên của tháng 9. 

4. Vì Đại dịch Coronavirus đang hoành hành hiện nay, vì thế, Giáo Xứ  
    sẽ không có Hội Chợ cho năm nay. 

 

Happy Parents' Day! 

 

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 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:  4:15-4:45 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.  

 

 

 



 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1:   1 Vua   (3: 5, 7-12) 
Nổi bật ba điểm chính trong lời đối thoại của Salomon dâng lên Chúa: Thứ nhất, Vua Salomon luôn 

xác tín những gì ông được thừa hưởng từ vua Đavid, thân phụ của ông, đều là ân ban nhưng không của 
Thiên Chúa. Thứ hai, đồng thời vua cũng luôn ý thức rằng mình nhỏ bé, thấp hèn và không có khả năng 
để có thể chu toàn sứ mạng quá nặng nề vừa được Chúa trao phó. Thứ ba, chính vì thế ưu tư duy nhất của 
vua lúc bấy giờ, trong tư cách là tôi tớ của Chúa, là ước mong có được một “quả tim biết lắng nghe” để cai 
trị dân Chúa và để biết phân biệt phải trái. 

Lời cầu xin cho được tài phân biệt để xét xử của vua Salomon đã hoàn toàn đẹp lòng Chúa. Chính vì 
thế, vua chẳng những được Chúa ban gấp bội phần ơn đã xin: là một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn; mà 
Người còn ban cho vua những điều tốt lành khác như: giàu có, vinh quang, sống lâu, bách chiến bách 
thắng.  

Chúa Giêsu đã chọn chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta có nhận ra những hồng ân mà 
Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi chúng ta phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường 
như Vua Salomon? 

2. Bài đọc 2:   Rôma   (8: 28-30) 

Thánh Phaolô cho thấy rõ ý định cứu độ của Thiên Chúa qua mấy động từ chính: tiền định – kêu gọi – 
làm cho nên công chính – cho hưởng vinh quang. Chuỗi hành động này của Thiên Chúa được đặt nền 
trên nguyên tắc căn bản: mọi người được đồng hình đồng dạng với Con của Người, “Trưởng Tử của một 
đàn em đông đúc.” Và như thế, Thánh Phaolo muốn mọi người đi đến xác tín quan trọng là: tất cả những gì 
Thiên Chúa làm đều nhằm sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người. 

Vấn đề được đặt ra cho những tín hữu thành Rôma là hãy sống sao để chứng tỏ mình là người yêu 
mến Thiên Chúa đồng thời hãy biết đón nhận mọi sự Thiên Chúa muốn gởi đến như những phương thế để 
sinh ích lợi cho cuộc sống của mình. 

Chúng ta đã được Chúa chọn và ban cho mọi ân phúc ở tại trần thế này để cùng được hưởng vinh 
quang với Ngài trên nước Thiên Đàng. Thế thì chúng ta đã chuẩn bị cuộc sống hiện tại của chúng ta 
để đạt tới đời sống ngày sau chưa? 

3. Bài Tin Mừng:     Mátthêu     (13: 44-52) 

Đoạn phúc âm này là phần cuối cùng của một loạt các dụ ngôn mà thánh sử Matthêu xếp chúng vào 
phần “bài giảng bằng dụ ngôn.” Hai dụ ngôn đầu, ví Nước Trời giống như kho báu và ngọc quý, có cùng 
một bố cục như nhau: tìm thấy – bán tất cả – mua bằng được. Tuy nhiên điểm khác biệt chính của hai 
dụ ngôn “sinh đôi” này là kho báu được chôn trong ruộng - điều mà người ta không chủ ý đi tìm nhưng 
chỉ vô tình phát hiện ra; đang khi viên ngọc quý - điều mà giới thương buôn luôn ráo riết chủ ý săn lùng. 
Và cho dù vô tình tìm thấy hay chủ ý tìm kiếm, nhưng một khi đã khám phá ra thì thái độ khôn ngoan chỉ 
là một: bán mọi sở hữu để được chiếm hữu điều quý giá nhất. 

Dụ ngôn Nước Trời được ví như chiếc lưới thả xuống biển bắt được mọi loài, nhấn mạnh tới tính bất 
ngờ khi ngày tận thế đến và không ai có thể thoát ra khỏi “chiếc lưới tận thế” này; kẻ gian ác sẽ được tách 
ra khỏi người công chính để bị ném vào lò lửa, nơi họ phải khóc lóc và nghiến răng.  

Chính nước Thiên Chúa là viên ngọc quý, là kho báu của chúng ta; Và chính Thiên Chúa là Chủ 
viên ngọc quý, là kho báu của chúng ta. Chúng ta đang có kho báu và đang giữ viên ngọc quý đó. Thế 
thì, chúng ta có giữ được kho tàng quý giá đó cho đến ngày tận thế,  khi ngày Chúa đến lần hai?  

 

CHA XIN QUÝ VỊ ĐẬU XE ĐÚNG CHỖ QUY ĐỊNH. XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN! 


