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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

28/12 Thứ Hai      Bài đọc 1:      1 Gioan    1:   5-2: 2 

          Phúc âm:     Mátthêu     2: 13-18 

29/12 Thứ Ba        Bài đọc 1:      1 Gioan    2:   3-11 

          Phúc âm:           Luca    2: 22-35 

30/12 Thứ Tư       Bài đọc 1:      1 Gioan    2: 12-17 

          Phúc âm:           Luca    2: 36-40  

31/12 Thứ Năm    Bài đọc 1:      1 Gioan    2:  18-21 

          Phúc âm:         Gioan    1:  1-18  

1/1/2021 Thứ Sáu    Lễ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA  

         Bài đọc 1:        Dân số   6:  22-27 

         Bài đọc 2:           Galát   4:    4-7 

          Phúc âm:            Luca   2:  16-21 

2/2 Thứ Bảy          Bài đoc 1:       1 Gioan   2:  22-28 

           Phúc âm:          Gioan   1:  19-28 

Lễ HIỂN LINH - Năm "B" 

Bài đọc 1: Isaia 60: 1-6   /   Bài đọc 2:  Êphêxô 3: 2-3a, 5-6      

Phúc Âm:   Mátthêu  2: 1-12 

● Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 2 & 3 Mùa Vọng:    $10,679.00 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

1. Bài đọc 1: 
Bài đọc trích từ sách Sáng Thế cho thấy việc Thiên Chúa đã 

thực hiện lời Ngài đã hứa với tổ phụ Ápraham khi ban cho ông 
người con nối dõi là Isaác, vì ông đã tin vào Chúa. 

Trước hết, trong một thị kiến Thiên Chúa hứa ban cho 
Ápraham một phần thưởng lớn lao, một dòng dõi đông đúc như 
sao trời, nếu ông ra đi theo lời mời gọi của Chúa. Như vậy, khi 
Ápraham hoàn toàn tín nhiệm và phó thác vào Thiên Chúa và kế 
hoạch của Ngài, ông được kể là người công chính, nghĩa là thuận 
theo ý muốn của Thiên Chúa (x. St 15,1-6). 

Nhờ tin cách tuyệt đối và trung thành phó thác vào Thiên 
Chúa cho đến cùng dù chỉ qua một lời hứa, ông Ápraham đã được 
ban cho điều ông ước mong. Quả thật, Thiên Chúa không bao giờ 
thất tín đối với những ai tuyệt đối tin tưởng vào Ngài. Những khó 
khăn và thử thách có thể đến, thời gian có thể làm lung lay lòng 
tin, nhưng những ai thật sự tín thác nơi Thiên Chúa sẽ không bao 
giờ phải thất vọng. Ông Ápraham là một gương mẫu sống động 
như thế. 

Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi mỗi Kitô hữu cộng 
tác để chương trình của Ngài được tiếp tục thể hiện trên thế 
giới này. Thiên Chúa mong muốn mỗi chúng ta tín thác hoàn 
toàn nơi Ngài và để Ngài hành động qua mỗi người chúng ta. 
Tin là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình theo chương 
trình yêu thương của Ngài.  

 

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.  

 

 

 



2. Bài đọc 2: 
Trong chương 11 thư Hípri (Do Thái) liệt kê một danh sách dài các tổ phụ đã sống trọn vẹn đức tin 

trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó, đức tin của ông Ápraham và bà Xara được nhấn mạnh 
cách đặc biệt. 

Nhờ đức tin, ông Ápraham đã vâng theo tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi bất định theo lời hứa của 
Thiên Chúa. Tin là chấp nhận tín thác hoàn toàn vào một điều bất định phía trước mà không có bất kỳ một 
bằng chứng bảo đảm nào ngoài lời hứa của Thiên Chúa. Ông Ápraham được kể là tổ phụ của những kẻ tin 
vì ông đã hoàn toàn tín thác như thế. 

Nhờ đức tin, bà Xara đã có thể mang thai và sinh con nối dõi lúc tuổi đã cao. Một người vốn hiếm 
muộn lại có thể mang thai và sinh con. Thiên Chúa có thể biến “điều không thể” thành “có thể” cho những 
ai tín thác vào Ngài. Tin là phó thác hoàn toàn và để cho Thiên Chúa hành động trên cuộc đời mình theo 
như ý định nhiệm mầu của Ngài. Đối với tác giả thư Híprri, bà Xara được kể vào số những người có đức tin 
gương mẫu vì bà đã tin như thế. 

Tin là phó thác hoàn toàn và để cho Thiên Chúa hành động trên cuộc đời mình theo như ý định 
nhiệm mầu của Ngài. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để nhìn lại đời sống đức tin của mình. 

3. Bài Tin Mừng: 
Tác giả Luca tường thuật việc thánh Giuse và Mẹ Maria mang con lên đền thờ Giêrusalem để tiến dâng 

cho Thiên Chúa theo truyền thống của người Do Thái, qua đó cho thấy đức tin, sự phó thác và đời sống 
cầu nguyện của thánh Giuse và Đức Maria. 

Trước hết, như những người Do Thái đạo đức, thánh Giuse và Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu lại cho Thiên 
Chúa vì ý thức rằng “mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. Dù là cha mẹ chính 
thức và hợp pháp của Đức Giêsu trước mặt xã hội, nhưng thánh Giuse và Đức Mẹ lờ mờ hiểu rằng các ngài 
chỉ đang cộng tác vào chương trình lớn lao của Thiên Chúa qua trẻ Giêsu. Đó là sự phó thác của các ngài. 

Hơn nữa, sự hiện diện của ông Simêon và bà Anna tại Giêrusalem trong biến cố dâng con, cùng với lời 
tiên tri của họ, càng khẳng định hơn về căn tính của trẻ Giêsu như là “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho 
muôn dân”, là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại” và là “vinh quang của Israel” (x. Lc 230-32). Dù vẫn 
chưa thể hiểu hết được huyền nhiệm chương trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện qua trẻ Giêsu (x. Lc 
2,46-50), Đức Mẹ và thánh Giuse vẫn âm thầm tín thác và trung thành cộng tác vào để ý định của Thiên 
Chúa được thực hiện. Đó là đức tin của các ngài. 

Cuối cùng, sau khi chu toàn những điều luật truyền, và trải qua những biến cố dồn dập với bao điều 
gây kinh ngạc tại Giêrusalem, thánh Giuse và Đức Mẹ lại đưa trẻ Giêsu về sống ẩn dật tại làng quê Nadarét. 
Hơn ai hết, Đức Mẹ và thánh Giuse âm thầm chiêm ngắm mầu nhiệm về Chúa Giêsu trong khiêm tốn lặng 
thầm. Đó là đời sống cầu nguyện của các ngài. 

Đứng trước những khủng hoảng lớn lao trong đời sống hôn nhân, các gia đình Kitô hữu được 
mời gọi chiêm ngắm Thánh Gia để nhìn lại đời sống đức tin trong gia đình, sự tín thác nơi Thiên 
Chúa trong những lúc khó khăn, và biết dành thời gian cầu nguyện cùng nhau và cho nhau. 

 Cha xin đại diện và thay mặt Giáo Xứ, xin chân thành biết ơn và cảm tạ những anh chị đã đóng 

góp công sức, thời giờ, tài năng, tài chính cũng như thức ăn cho sự chuẩn bị cho Đại Lễ Mừng Chúa 

Giáng Sinh năm nay: Trang trí đèn trong và ngoài nhà thờ, hang đá, trang trí hoa và cây Noel cho 

Thánh lễ, âm thanh & ánh sáng, hát lễ và hát Thánh Ca trong Đêm Diễn Nguyện Vọng Giáng Sinh và 

những sinh hoạt khác. Cách riêng cho các anh chị sau đây đã bỏ công sức và thời gian rất nhiều ngày 

để chuẩn bị: Anh chị Trí-Đan, anh Thành, Bác Lâm, anh Tiến, anh Tương, Ca Đoàn Thánh Linh, Ca 

Đoàn Têrêsa, Thầy Trúc Lâm, chị Mindy, cô Trúc, anh Nhã, anh Đạt. Bên cạnh đó có Nhà Hàng Rollz, 

chị Hương, anh Tỉnh đã cung cấp thức ăn cho mọi người khi làm việc và tập hát - tập hoạt cảnh ở nhà 

Thờ. 

 Xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn rông rãi ban muôn ngàn ơn lành cho quý anh chị và gìn giữ anh 

chị cũng như gia đình luôn bình an và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong năm mới này. 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 

 


