
CHÚA NHẬT 2 MÙA THƯỜNG NIÊN "B" 
Ngày 17 Tháng 1, 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

18/1 Thứ Hai      Bài đọc 1:       Do thái     1:   1-6 

        Phúc âm:        Máccô     1: 14-20 

19/1 Thứ Ba        Bài đọc 1:       Do thái     2:  5-12 

        Phúc âm:        Máccô     1: 21-28 

20/1 Thứ Tư       Bài đọc 1:       Do thái     2: 14-18 

        Phúc âm:         Máccô    1: 29-39  

21/1 Thứ Năm    Bài đọc 1:       Do thái     3:   7-14 

        Phúc âm:         Máccô    1: 40-45  

22/1 Thứ Sáu      Bài đọc 1:       Do thái     4:   1-5, 11 

        Phúc âm:         Máccô     2:   1-2 

23/1 Thứ Bảy      Bài đoc 1:       Do thái     4: 12-16 

        Phúc âm:         Máccô     2: 13-17 

Chúa Nhật 3 - Năm "B" 

Bài đọc 1: Giona 3: 1-5, 10   /   Bài đọc 2:  1 Côrintô 7: 29-31      

Phúc Âm:   Máccô  1: 14-20 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

1. Bài đọc 1:   1 Samuen                  3: 3b-10,19 

     Đức Chúa quyết định chọn gọi Samuel để thay thế nhà Êli, vốn 
đã ra hư hỏng. Samuel nghe tiếng Đức Chúa gọi vào thời “lời Đức 
Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra”. Hơn nữa, vì 
“Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải 
cho cậu”, nên cậu không dễ dàng nhận ra Đấng đang gọi mình là 
ai. Ba lần Đức Chúa gọi cậu, nhưng cậu lầm tưởng là tư tế Êli gọi 
mình. Sau lần gọi thứ ba này, cậu Samuel đã nhận được lời hướng 
dẫn cụ thể của tư tế Êli, chỉ cho cậu biết cách phải trả lời ra sao 
trước tiếng gọi mầu nhiệm ấy. 
     Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ tư một cách thân tình và dịu 
dàng như ba lần trước đó: “Samuel! Samuel!”. Lần này, Samuel đã 
thưa như lời tư tế Êli dạy: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng 
nghe”. Không biết có phải vì bối rối không, mà trong lời đáp của 
mình Samuel đã bỏ xót tiếng thưa “Lạy Đức Chúa” như trong lời 
chỉ dẫn của vị tư tế già. Tuy nhiên, sau sự kiện này, Đức Chúa 
hằng ở bên Samuel và Lời Người đóng vai trò hết sức quan trọng 
trong cuộc đời Samuel, trở thành kim chỉ nam để ông sống và 
hướng dẫn dân Chúa, như lời Kinh Thánh nói: “Đức Chúa ở với 
ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu”. 

2. Bài đọc 2:   1 Côrintô     6: 13c-15a, 17-20 

     Phaolô tông đồ dân ngoại bàn đến ý nghĩa cao quí của thân xác 
chúng ta, và qua đó, Ngài kêu gọi tín hữu Côrintô sống sao cho 
xứng hợp với thân xác của mình. Thánh Phao lô nêu một loạt các 
xác tín của Ngài về ý nghĩa của thân xác chúng ta: 
 

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.  

 

 

 



 
 
1.  Thân xác của chúng ta có Thiên Chúa làm chủ; thân xác sẽ được Người làm cho sống lại như chính 

Người đã cho Đức Kitô sống lại. 
2.  Thân xác chúng ta là phần thân thể của Đức Ki-tô; một khi được kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần 

với Người. 
3.  Thân xác chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. 

Vì thân xác chúng ta cao quí như vậy trước mắt Thiên Chúa, nên chúng ta phải sống sao cho xứng hợp 
với nó: thân xác không phải để gian dâm, không phải để nên một thân xác với kỹ nữ, nhưng để phụng 
sự Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa.       

3. Bài Tin Mừng:    Máccô     1: 7-11 

Gioan tuyên bố về Chúa Giêsu: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian; Người là Đấng đến 
sau Gioan nhưng trổi vượt hơn Ngài vì có trước Ngài; Người là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và là 
Đấng Thiên Chúa tuyển chọn. 

Hôm nay, lời chứng của Gioan trực tiếp nhắm đến hai người môn đệ của mình. Ngài lập lại lời chứng 
về Chúa Giêsu, nhưng có phần ngắn gọn hơn, xoáy sâu vào phẩm tính của Người: “Đây là Chiên Thiên 
Chúa”. Nghe lời chứng ấy, hai môn đệ liền đi theo Chúa Giêsu. 

Khi được hỏi “Thưa Rabbi, Thầy ở đâu?” Chúa Giê su đã mời gọi hai môn đệ này: “Hãy đến mà xem”. 
Lời mời gọi rất ngắn gọn, độc nhất vô nhị này trong toàn bộ Kinh Thánh chất chứa nhiều ý nghĩa. Chúa 
Giêsu muốn để hai môn đệ này tận mắt chứng kiến chỗ Người ở, và khi ở lại với Người họ sẽ cảm nhận 
được Người là ai. 

Sau kinh nghiệm ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm ấy, hai môn đệ của Gioan giờ đây trở thành hai môn đệ 
của Chúa Giêsu. Anrê, một trong hai người môn đệ này, đã nghiệm thấy Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. 
Niềm vui gặp gỡ và niềm xác tín ấy, Anrê không muốn chỉ giữ lại cho mình, nhưng mau mắn chia sẻ cho 
người em của mình là Simon. 

Anrê không chỉ cung cấp thông tin “chúng tôi đã gặp Đấng Messiah” cho Simon biết. Điều Ngài thực sự 
muốn thực hiện là dẫn dắt Simon đi từ thông tin đó đến việc gặp gỡ chính Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ giữa 
Chúa Giêsu và Simon cũng rất đặc biệt. Khi thấy Simon, Chúa Giêsu gọi đích danh ông, và đồng thời đổi tên 
cho ông: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha”. 

GỢI Ý ÁP DỤNG 

1.  Nơi cuộc đời của Samuel, Thiên Chúa không để cho Lời nào của Người ra vô hiệu. Còn nơi cuộc đời tôi 
thì sao, Lời Chúa được gieo vào lòng tôi có tìm được mảnh đất mầu mỡ để lớn lên, để sinh hoa kết trái? 
Làm sao để Lời Chúa cũng không trở nên vô hiệu nơi cuộc đời tôi? 

2. Gioan Tẩy Giả sẵn sàng để hai môn đệ của mình theo Chúa Giêsu. Ngài giới thiệu về Chúa Giêsu cho họ 
và để họ được tự do chọn lựa bước đi theo vị Thầy mới. Tôi đã có được tinh thần “quảng đại dám cho đi” 
của Gioan Tẩy Giả chưa? Hay tôi cứ khư khư giữ lấy những người hay những gì thuộc về mình, thay vì 
đem họ hay trả họ về cho Thiên Chúa để họ tìm được Đấng Cứu Độ đích thực? 

3. “Đến mà xem” cũng là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho từng người chúng ta hôm nay. Tôi có được thái độ 
sẵn sàng như hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả không? Tôi có đủ cam đảm làm chứng về Chúa Giêsu hay giới 
thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân trong môi trường sống hiện nay? 

 

Tiền Lạc Quyên từ hai Chúa Nhật 1 & 2 Giáng Sinh:  $8,725.00  

  

Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn tuôn đổ muôn ngàn hồng ân đến cho mọi gia đình 

trong Giaó Xứ.  


