
Chúa Nhật 2 Phục Sinh - 2nd Easter Sunday "A" 

"LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT"  

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Ngày 19 tháng 4, 2020 

20/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:  Công Vụ    4: 23 - 31 

       Phúc âm:       Gioan    3:  1 - 8  

21/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:  Công Vụ    4: 32 - 37 

       Phúc âm:       Gioan    3: 7b - 15 

22/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:  Công Vụ    5: 17 - 21 

       Phúc âm:       Gioan    3: 16 - 21 

23/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Công Vụ    5: 27 - 33 

       Phúc âm:       Gioan    3: 31 - 36 

24/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  Công Vụ    5: 34 - 42 

       Phúc âm:       Gioan     6:  1 - 17 

25/4 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  Công Vụ     6:  1 - 7 

       Phúc âm:        Gioan    6: 16 - 21 

Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Mùa Phục Sinh "A" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 2: 14, 22b - 33 / Bài đọc 2: 1 Phêrô 1: 17 - 21 

    Phúc âm:   Luca    24: 13 - 35 

Tiền Lạc Quyên: Từ khi nhà đóng cửa vì dịch Coronavirus cho đến 
Chúa nhật Phục Sinh 12/4/2020:  Tổng cộng   $855.00 
Những Gia Đình đã bỏ tiền vào giỏ Lạc quyên trong thời gian qua: 
ID#46: Ngày 15/3 & 5/4;    ID# 333: 15/3 & 20/3;    ID#224:  5/4 
ID#155:  15,22,29/3 & 5,12,Easter/4;    ID#127: 15,22,29/3 & 5/4 
ID#153: 8,15,22,29/3 & 5,12,Easter,19,26/4;    ID#219: Easter/4 
ID#219: 15,22,29/3 & 5/4;    ID#84: 15,22,29/3 & 5/4;     
ID#247: 15,22,29/3 & 5/4;    ID#325: 15,22,29/3;    ID#25: 5/4 
ID#68: 5/4;    ID#60: Ngày 1/3. 

Đóa Hoa Dâng Mẹ:   Ẩn danh:   $20.00;        Ẩn danh:   $20.00    
ID#68:   $20.00 Cash:   $93.00 

Hộp Khấn Fatima:    $231.00 

     

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: 42 - 47 
Ngay từ buổi đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo tiên khởi sơ khai, các Tông Đồ cùng với các tín hữu của 

mình đã sống trong một cộng đoàn hiệp nhất, một lòng một ý đã chung tay xây dựng một Giáo Hội đầy 
tình yêu thương, giàu lòng bác ái và rất mật thiết trong tình tương thân tương ái, hổ trợ lẫn nhau trong 
mọi lãnh vực trong cuộc sống trong đời sống linh thiêng và cuộc sống thường ngày. 

Giáo Hội tiên khởi này đã bắt đầu thực hành đời sống cộng đoàn và chia sẽ cuộc sống chung với nhau 
qua Bí tích Thánh Thể do Chúa Giêsu thiết lập và trao phó lại cho các Tông Đồ trong đêm Bữa Tiệc Ly cuối 
cùng, "Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham 
dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng". 

 Ngoài việc tham dự "Bí Tích Thánh Thể" có nghĩa là tham dự "Thánh Lễ", các tín hữu còn tham gia 
vào cuộc sống cộng đoàn, cùng cộng tác, tham gia, chia sẽ và đóng góp vào Giáo Hội những gì mà mình có 
để hỗ trợ và giúp đỡ những ai đang túng thiếu các vật chất căn bản cho đời sống hằng ngày của họ. Tất cả 
tài sản, của cải và mọi sự của các tín hữu đều tự nguyện dâng cúng và đưa vào làm của chung và chia sẽ 
cho nhau. Như đã nói trong bài đọc: "Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 
Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu". 

Còn mỗi người chúng ta đã và đang làm gì khi đến tham dự chia sẽ Mình và Máu của Chúa Giêsu 
Kitô? Và chúng ta đà và đag làm gì để xây dựng cuộc sống cộng đoàn và giúp các tín hữu trong cộn đoàn? 

Bài đọc II  1 Phêrô  1: 3 - 9 

Trong Bài Đọc 2, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông Đồ, đã nhấn mạnh đến sự Phục Sinh của 
Đức Giêsu Kitô, Người đã ban ơn và mang lại cho nhân loại một món quà vô giá bằng chính sự hy sinh 
mạng sống của mình. Món quà vô giá đó là chúng ta sẽ có một cuộc sống mới thật trên nước Thiên Đàng, 
nơi sẽ không bị hư nát và tàn phai. Đó là niềm vui, niềm hy vọng và sự mong đợi của những người Kitô 
hữu theo Chúa Giêsu Kitô. 

Chúng ta là những Kitô hữu của Chúa Giêsu và chúng ta đang đi trên con đường tiến về quê hương 
vĩnh cửu, nơi tràn đầy an bình - hạnh phúc và sẽ được hân hoan vui mừng. Nhưng, muống đạt tới quê 
hương Thiên Đàng vĩnh cửu đó chúng ta phải đương đầu và trải qua bao nhieu thử thách, đau khổ và hy 
sinh ở thế gian này. Như Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta: "Trong thời ấy, anh em sẽ  được hân hoan vui 
mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách".  

Thực vậy, chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách ở trần gian này; nhưng những sự đau khổ trong thử thách 
mà chúng ta có thể xem là tột cùng của vực thẳm, thì cũng không thể so sánh một giây phút ở trên quê 
hương thật là nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Thánh Phệrô tuyên bố: "Người cho chúng ta được tái sinh để 
nhận lãnh niềm hy vọng sống động, được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. 
Gia tài này dành ở trên trời cho anh em".  

Mỗi người chúng ta có dám đương đầu và chấp nhận Thánh Giá trong đời sống hằng ngày với đức tin 
và tình yêu tuyệt đối của chúng ta cho Thiên Chúa hay không? 

Bài Tin Mừng  Gioan   20: 19 - 31 
 Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa hiện ra với các Tông Đồ, lời đầu tiên mà Chúa đã nói với họ 

là: "Bình an cho các con!" Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã không còn ở giữa họ và họ đang sống trong nỗi 
hoang mang lo sợ và bơ vơ ở giữa thế gian đầy bất ổn và đầy sóng gió của tranh chấp quyền lực, danh 
vọng và tham vọng. Vì thế bình an là điều rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta. 

Sau khi nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Thầy mình đã sống lại thật thì Tôma không tránh nỗi hoảng hốt, sợ 
hãi và lo lắng vì sự nghi ngờ và cứng lòng tin của mình. Thì ông liền sụp lạy và kêu lên: "Lạy Chúa con, lạy 
Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu đáp lại: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai 
đã không thấy mà tin." 

Là người công giáo tin Chúa, chúng ta có tin Chúa đủ hay chưa? Nếu chúng ta tuyên xưng là mình tin 
Chúa thì chúng ta làm gì để cho đúng và xứng đáng với đức tin của mình? 

Thánh Phêrô nhắc nhở an ủi chúng ta: "Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến; tuy chưa được 
giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm tin khôn tả, rực rỡ vinh quang". 

 


