
Chúa Nhật Phục Sinh - Easter Sunday "A"  

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Ngày 12 tháng 4, 2020 

13/4 Thứ Hai     Bài đọc 1:  Công Vụ     2: 14, 22b - 33 

       Phúc âm:   Mátthêu   28:   8 - 15 

14/4 Thứ Ba       Bài đọc 1:  Công Vụ    2: 36 - 41 

       Phúc âm:       Gioan  20: 11 - 18 

15/4 Thứ Tư      Bài đọc 1:  Công Vụ    3:   1 - 10 

       Phúc âm:         Luca  24: 13 - 35 

16/4 Thứ Năm   Bài đọc 1:  Công Vụ    3: 11 - 26 

       Phúc âm:         Luca  24: 35 - 48 

17/4 Thứ Sáu     Bài đọc 1:  Công Vụ    4:  1 - 12 

       Phúc âm:       Gioan   21: 1 - 14 

18/4 Thứ Bảy     Bài đoc 1:  Công Vụ     4: 13 - 21 

       Phúc âm:      Máccô   16:   9 - 15 

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Mùa Phục Sinh "A" 

Bài đọc 1:  Công Vụ 2: 42 - 47 / Bài đọc 2: 1 Phêrô 1: 3 - 9 

    Phúc âm:   Gioan    20: 19 - 31 

THÔNG BÁO  
● Bắt đầu từ tuần này, Thánh Lễ Online trực tiếp sẽ được cữ hành 
như sau: Hằng ngày là 8:45 giờ sáng. Chúa Nhật là 9:00 giờ sáng.   

● Quý vị có thể xem lại những Thánh Lễ Online trực tuyến trên 
mạng Internet của nhà Thờ.  

 

Suy Niệm Lời Chúa 

Bài đọc I Công Vụ Tông Đồ  10: 34a, 37 - 43 

Ngay từ buổi đầu tiên của sự kiện phục sinh, Giáo hội đã 

bắt đầu sứ mạng kerigma – rao giảng của mình, qua chứng từ 

của Phêrô từ sách Công vụ Tông đồ mà ta nghe trong bài đọc 

1. Tại nhà của viên đại đội trưởng Conêliô, Phêrô đã rao giảng 

về kế hoạch cứu độ con người của Thiên Chúa. Tiếp theo sau 

người môn đệ được yêu quý, giờ đây Phêrô cũng đã tin vào sự 

kiện phục sinh. Và trong sứ mạng rao giảng của mình, Phêrô 

đã giải thích mầu nhiệm này như là kết quả từ hành động của 

Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành trong suốt hành trình của 

Đức Giêsu, chính Người đã cho Đức Giêsu trải nghiệm cái 

chết và được sống lại, không những thế, Người còn cho Đức 

Giêsu làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, tin vào sự 

phục sinh của Đức Giêsu có nghĩa là nhận ra đó là sự kiện 

toàn việc Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của Chúa 

Giêsu, và cũng là sự kiện toàn trong kế hoạch cứu rỗi của 

Thiên Chúa cho con người. Ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được ơn 

tha tội, được hòa giải với Thiên Chúa và được cứu rỗi. 

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.  

 

 

 



 

Bài đọc II  Côlôxê  3: 1 - 4 

Trong thư gởi tín hữu Côlôxê, thánh Phaolô giúp chúng ta đào sâu ý nghĩa niềm tin vào sự phục 

sinh: Kitô hữu chịu phép rửa là người bước vào trong mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Chúa 

Kitô. Vì thế, ý nghĩa thật sự của đời kitô hữu chỉ được khám phá qua kế hoạch của Thiên Chúa, từ 

“những sự trên trời”, và không để cho những bản năng trần thế chi phối. Tuy nhiên, tiến trình phục 

sinh nội tại này có tính tiệm tiến, không xảy ra chỉ trong một lần, và phải được mỗi người ao ước và 

chọn lựa cách tự do. Theo cách thức tiệm tiến này, sự phục sinh của Đức Giêsu nơi mỗi người chúng 

ta qua bí tích rửa tội giúp chúng ta được tự do và không còn theo cách thức lượng giá mọi điều chỉ 

với chiều ngang trần thế, và còn giúp chúng ta sống ngay bây giờ niềm mong đợi về cuộc gặp gỡ tối 

hậu với Thiên Chúa. 

Bài Tin Mừng  Gioan   20: 1 ‒ 9 

 Trong bài Tin mừng, ký ức của các tông đồ vào những năm cuối của thế kỷ thứ nhất đã được 

dựng lại trong một trình thuật của niềm tin về kinh nghiệm phục sinh đầu tiên. Maria một mình chạy 

ra mộ Chúa, là dấu chỉ có thể nhìn thấy được lần cuối cùng về sự hiện diện của vị thầy, để khóc 

thương cho cái chết của Người, và bà đã ngạc nhiên về những gì xảy ra: ngôi mộ được đóng kín vào 

hôm chiều thứ sáu nay đã mở ra. Bà chạy về và báo lại cho các môn đệ với lời giải thích là ai đó đã 

đánh cắp xác Chúa Giêsu. Và các môn đệ bắt đầu kiểm chứng lời của Maria. Phêrô đến và bước vào 

trong, ông thấy những dây băng và tấm khăn liệm và ông loại trừ khả năng đánh cắp. Cuối cùng, 

người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến cũng bước vào, ông đã thấy và ông đã tin rằng Đức Giêsu 

đã sống lại từ cõi chết. Chỉ đến giây phút này, tác giả Tin Mừng mới nói với chúng ta về ý niệm phục 

sinh, một ý niệm mà chính Kinh Thánh đã loan báo trước, nhưng đã không bao giờ tồn tại trước đây 

trong suy nghĩa của các môn đệ. Trước ngôi mộ trống, người môn đệ được yêu mến đã tiên phong 

hành trình đức tin của mình, ông đã thấy và ông đã tin. 

GỢI Ý THỰC HÀNH LỜI CHÚA 

1. “Ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”. Là người đang sống trong nô lệ 

của tội lỗi và sự chết, tôi có cảm nghiệm được niềm vui khôn tả và lòng biết ơn sâu xa khi đón 

nhận hồng ân phục sinh của Chúa Kitô, một biến cố mà những ai tin sẽ được sự bình an trong tâm 

hồn, được chữa lành, được hòa giải với Thiên Chúa và được cứu rỗi không?  

2. Với kinh nghiệm phục sinh được nếm trải qua biến cố hoán cải đời mình, Thánh Phaolô đã dạy 

chúng ta hãy hướng lòng về thượng giới và tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Là kitô hữu 

hôm nay, đang mang trong mình niềm tin là Đức Kitô Phục sinh, tôi đang dùng những giá trị của 

trần thế hay những giá trị của Nước Trời để xây đắp và làm nền tảng cho cuộc sống của tôi?   

3. “Ông đã thấy và ông đã tin”. Cũng như các môn đệ năm xưa, tôi cũng tuyên xưng niềm tin của 

mình mỗi ngày. Nhưng liệu lời tuyên xưng ấy của tôi có giá trị và hệ quả của một niềm tin đích 

thực vốn không phụ thuộc nhiều vào những giác quan môi miệng hay suy gẫm của lý trí, nhưng 

là một ơn ban được đón nhận với hoa trái đi kèm là sự canh tân, biến đổi đời sống, và được cụ thể 

hóa bằng một đời sống chứng tá sống động về Đức Kitô phục sinh cho những người chung quanh 

không? 


