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1. Giờ Lễ:  

Thứ  Hai - Thứ Bảy:     8:00 am 
Thứ Bảy:                      6:00 pm (vigil) 
Chúa Nhật:                   8:30 am  &  10:00 am. 

2. Giờ Giải Tội: 

30 phút trước các Thánh Lễ  

3. Rửa Tội Trẻ Em: 
Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ 
và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2). 

4. Hôn Phối: 
Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày 
thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị 
Hôn Nhân. 

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:  

 Xin  gọi 417-388-2416 

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:  

 Nguyễn Tài  865-591-4477 

Phó Nội Vụ:  

 Cao Văn Chính 865-249-5716  

Phó Ngoại Vụ: 

 Phạm Hoàng Hiếu 865-249-5716          

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:  

 Hoàng Hồng Thủy 714-331-8039 

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:  

 Việt Quốc 865-455-9350 

Đặc trách Phụng Vụ:  

 SanLe 865-368-9379       

Kiểm Ngân: 

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Giáo Lý & Việt Ngữ:  

 Nguyễn Hiếu 865-236-5141       

Ban Thánh Nhạc:  

 An Nguyễn 865-332-6091 

Hội Các Bà Mẹ:  

 Phạm Thị Hoa 865-231-0065 

Thăng Tiến Hôn Nhân: 

 Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024       

Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 Nguyễn Khoa 865-332-8045 

Ban Giúp Lễ: 

 Cao Minh 865-307-7636 

Ban Trật Tự: 

 Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866 

Ban Âm Thanh: 

 Hà Anh Thi 865-335-7787 

Ban Trang Trí: 

 Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849 

Safe Environment 

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

 (https://www.virtusonline.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –
 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sau gọi và sai các môn đệ đi 

truyền giáo, Ngài dặn dò và chuẩn bị họ đương đầu với những thử thách và 

bách hại họ sẽ gặp. Chúa khuyên các môn đệ: "Các con đừng sợ người đời, vì 

không có gì che đậy mà sẽ không bị tỏ lộ [...]. Ðiều Thầy nói với các con 

trong bóng tối các con hãy nói ra trong ánh sáng [...]. Và các con đừng sợ 

những người giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn" (vv.26-

28). Việc Chúa Giêsu sai đi thi hành sứ mạng không đảm bảo cho các môn đệ 

được thành công, và cũng không làm cho họ tránh được những thất bại và đau 

khổ. Các môn đệ phải sẵn sàng đối phó với sự kiện họ có thể bị phủ nhận, 

hoặc bị bách hại. 

Người môn đệ được kêu gọi làm cho cuộc sống của mình phù hợp với 

Chúa Kitô là Ðấng đã bị loài người bách hại, đã từng bị phủ nhận, bỏ rơi và 

chịu chết trên thập giá. Không có sứ mạng Kitô nào dưới ngọn cờ yên hàn; 

những khó khăn và sầu muộn là điều thuộc về công việc loan báo Tin Mừng 

và chúng ta được kêu gọi tìm thấy trong đó cơ hội để kiểm chứng xem đức tin 

và tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu có chân thực hay không. Chúng ta 

phải xét những khó khăn ấy như một cơ hội để có thể có tinh thần thừa sai hơn 

nữa và để tăng trưởng trong sự tín thác nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng 

không bỏ rơi con cái Ngài trong giờ bão tố. 

Trong những khó khăn khi làm chứng tá Kitô trên thế giới, chúng ta 

không bao giờ bị lãng quên, nhưng luôn luôn được sự ân cần của Chúa Cha 

nâng đỡ. Vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, 3 lần Chúa Giêsu trấn an các môn 

đệ và nói rằng: "Các con đừng sợ!". 

Ngày nay cũng có bách hại chống các tín hữu Kitô. Chúng ta hãy cầu 

nguyện cho cách anh chị em chúng ta đang bị bách hại và chúc tụng Thiên 

Chúa vì, dù có tình trạng như thế, họ vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm 

chứng về đức tin. Tấm gương của họ giúp chúng ta đừng do dự có lập trường 

đứng về Chúa Kitô, can đảm làm chứng cho Chúa trong những hoàn cảnh mỗi 

ngày, cử trong những môi trường không yên hàn. thưc vậy, một hình thức thử 

thách cũng có thể là không có đố kỵ và sầu muộn. Ngoài việc sai đi như 

"chiên giữa sói", cả thời nay, Chúa cũng gửi chúng ta đi như những ngươi 

canh phu giữa những người không muốn được thức tỉnh để ra khỏi tình trạng 

mơ mơ màng màng trần tục, cố tình không biết đến những lời Chân Lý của 

Tin Mừng, kiến tạo cho mình những chân lý phù du. 

Nhưng trong tất cả những điều ấy, Chúa tiếp tục nói với chúng ta như 

Ngài đã nói với các môn đệ thời đại của Ngài: "Các con đừng sợ!". Ðứng sợ 

những người chế nhạo và ngược đãi các con, đừng sợ những người cố tình 

không biết đến các con, trước mặt thì tôn kính nhưng đằng sau thì bài trừ Tin 

Mừng. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi vì chúng ta quí giá đối với Ngài. 

Xin Ðức Trinh Nữ Maria, mầu gương khiêm nhường và can đảm gắn bó 

với Lời Chúa, giúp chúng ta hiểu rằng trong việc làm chứng cho đức tin, thành 

công không đáng kể, nhưng là lòng trung thành với Chúa Kitô, nhìn nhận 

trong mọi hoàn cảnh, cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, hồng ân không 

lường là được làm môn đệ thừa sai của Chúa.                                                                        

Đức Thánh Cha Phanxicô. 



BÀI ĐỌC I Gr 20, 10-13 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: 

"Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng 

ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói 

rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả 

thù nó". Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng 

dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: 

Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, 

không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo 

binh, Đấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy 

Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì 

con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, 

hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người 

bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.       Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 12-15 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội 

lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và 

thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi 

người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội trên 

thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có lề 

luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả 

trên những kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm 

của Ađam, hình ảnh của người đến sau. 

Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn 

ban cũng thế ấy đâu, vì nếu do tội của một người mà 

nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và 

ân huệ ban do ơn một người là Đức Giêsu Kitô, làm 

cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần.       
Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt 10, 26-33 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: 

"Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che 

giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà 

không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong 

bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ 

tai, hãy rao giảng trên mái nhà. 

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, 

nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ 

Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào 

người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó 

sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các 

con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con 

đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn 

đáng giá hơn chim sẻ bội phần. 

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì 

Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng 

ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, 

thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự 

trên trời".      Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  21/6/20  Chúa Nhật 12 Thường Niên; 

Ngày Hiền Phụ; Gr 20,10-13 ; Rm 5,12-15 ;  

Mt 10,26-33;  

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ. 

+ LH. Đaminh Thủ; LH Giuse Lễ. 

Thứ Hai 22/06/20  Th. Paulinô Nôla, gm; Th. Gioan 

Fisher, gm; và Th. Tôma More, tđ;  

2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5 

+ 

Thứ Ba 23/06/20  Mùa Thường Niên;  

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 ; Mt 7,6.12-14. 

+ LH. Phanxicô Tốn; LH. Gioan TG Toản. 

Thứ Tư 24/06/20  Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, 

lễ trọng;  Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.  

+  LH. Luy Gonzaga Bính. 

Thứ Năm  25/06/20;  Mùa Thường Niên; 

2V 24,8-17 ; Mt 7,21-29 

+  LH. Đaminh Hợp. 

Thứ Sáu  26/06/2020  Mùa Thườn Niên. 

2V 25,1-12 ; Mt 8,1-4.  

+  

Thứ Bảy  27/06/2020  Th. Cyrillô Alexandria, gmts;  

Ac 2,2.10-14.18-19 ; Mt 8,5-17. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. 

 

 

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trù tài chánh năm 

2020 – 2021 là $191,000 / năm. Giáo xứ có tổng cộng 

117 gia đình. Do đó, để duy trì Giáo xứ với các sinh 

hoạt thường nhật, mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn 

phận đóng góp $35 / tuần. 

 



Hằng tuần, gia đình nào mong 

ước dâng kính hoa để trang trí 

trong Nhà thờ và trước toà Mẹ 

Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên 

lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài 

Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng 

Giáo Xứ. Mỗi tuần $75.00. 

’

 Chúa Nhật ngày 21 - 06 - 2020,  

Mừng Ngày Hiền Phụ - Father’s Day. 

Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những 

người mang danh hiệu là ‘Cha, Bố,...”.  

Xin Chúa thánh hóa và yêu thương đặc 

biệt các người Cha của chúng ta, còn 

sống cũng như qua đời. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ 

Chúa Nhật: 

a. Thứ Bảy:  6:00 pm. 

b. Chúa Nhật:  8:30 am. 

 10:00 am. 

Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình 

nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn 

Phòng Giáo Xứ để ghi danh. 

 Trong thời gian này, các lớp Giáo Lý và Đoàn Thiếu 

Nhi Thánh Thể tiếp tục ngừng sinh hoạt 

cho đến khi báo lại.  

 

Để có thể thi hành đúng Chỉ 

Thị Giáo  Phận Knoxville về bảo 

vệ sức khẻo và  gữi khoảng cách 

6 ft, trong thời gian này cho đến 

khi báo lại, Cha Xứ sẽ ngồi toà 

giải tội vào chiều Thứ Bảy từ 

4:00 – 5:00 pm. 

Ngay sau Thánh Lễ 10:00 am, Cha Xứ sẽ đi vắng 

một tuần và sẽ trở lại Giáo xứ vào tối Thứ Bảy. Sẽ 

không có Thánh Lễ hằng ngày và tối Thứ Bảy.  

 

 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Chị Duyên (hoa Nhà thờ):               $150. 

2. Gemma (hoa Nhà Thờ):            $60. 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

 

 

Thứ Bảy:           

        6:00 pm.              

Chúa Nhật: 

       8:30 am.           . 

      10:00 am.          . 

1) Lần 1 (offering):                                 $1,160.00 

2) Lần 2 (Xây cất):                                     $100.00 

3) Dự tính chi tiêu hằng tuần:                 $3,300.00 

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì 

là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng 

hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền 

của. 



 

Đức Giêsu nặng tình chứ Ngài không ủy mị. Trái tim của 

Đức Giêsu dạt dào những cảm xúc yêu thương và mong muốn 

được gần gũi người thân, nhưng đó không phải là một kiểu tình 

cảm hời hợt, nhất thời và ướt át. 

Tất cả con người và giáo lý của Đức Giêsu đều xoay 

quanh chữ yêu. Ai trong chúng ta cũng đồng ý điều đó. Vì yêu 

nên Ngài xuống thế làm người. Vì yêu nên Ngài bôn ba khắp nơi 

rao giảng Tin Mừng. Vì yêu nên Ngài sẵn sàng chịu chết trên cây 

thập giá để cứu độ chúng ta. Hình ảnh trái tim bị đâm thâu mà 

chúng ta thường chiêm ngắm đã nói lên tất cả những điều này. 

Nghĩ đến Giêsu, ta nghĩ ngay đến một tình yêu vĩ đại, nhưng 

không, một tình yêu cứu thế, lan rộng và ôm lấy tất cả mọi loài. Đúng là như thế! Nhưng nếu chỉ là như thế thôi, 

thì có khi ta lại thấy Ngài rất xa cách và trừu tượng. Vâng, Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài là một Đấng có quyền 

năng, Ngài là một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng Tin Mừng cũng tiết lộ cho chúng ta biết, Ngài 

còn là một con người rất nặng tình nặng nghĩa. 

Người ta thường gán những giọt lệ cho giới phụ nữ yếu đuối. Người phụ nữ thường khóc khi tủi thân, 

khi buồn, khi cảm động. Người đàn ông mà khóc thường ít ai nghĩ tới. Nhưng không phải vì người đàn ông 

không có nước mắt, chỉ bởi vì họ cố gắng kìm giữ nó để cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Vậy nên, nếu một lúc 

nào đó, người đàn ông bỗng bật khóc thì cảm xúc và tâm tư của người ấy lúc đó phải rất dồi dào và tha thiết, 

đến nỗi dũng lực nam nhi cũng không thể giữ những dòng lệ lại được. Đức Giêsu cũng biết khóc đấy! Các bạn 

có bao giờ tưởng tượng ra cảnh Ngài khóc chưa? Tin Mừng có thuật lại cho chúng ta ít là hai lần Ngài đã không 

cầm được nước mắt ở Lc 19,41 và Ga 11,35. Đó là khi Ngài khóc thương thành Giêrusalem cứng lòng tin, phải 

chịu cảnh tan tác khắp nơi và khi Ngài khóc thương vì sự ra đi của người bạn thân tên là Lazarô, em của Matta 

và Maria. 

Đức Giêsu không phải là một vị cao nhân lạnh lùng, không cảm xúc, dửng dưng trước mọi chuyện của 

nhân tình thế thái. Ngài không phải là người chiêm niệm về những gì cao siêu, rồi thoát ly hoàn toàn khỏi thế 

gian với bao điều ngang trái. Ngài không phải là một vị tôn sư chỉ biết ngồi trên bệ cao để đưa ra bài học này 

giáo thuyết nọ, cho dù đó là những điều khôn ngoan. Đức Giêsu có một khối óc tinh tường, có đôi bàn tay 

quảng đại, có đôi bàn chân vững chãi, nhưng quan trọng hơn cả, Ngài có một trái tim luôn biết thương xót và 

cảm thông. Biết được tương lai buồn bã của thành thánh Giêrusalem, nghĩ đến cảnh hoang tàn đổ nát của nó, 

nghĩ đến cảnh con người bị tản mác khắp nơi chứ không được quy tụ về như đàn gà con dưới cánh mẹ, Đức 

Giêsu không khỏi buồn thương và nhỏ những giọt lệ tiếc nuối. Khi hiện diện trong tang lễ của Lazarô, nhìn thấy 

cảnh mọi người khóc lóc vì sự ra đi của người thân, dòng lệ bỗng tuôn trào ra nơi khóe mắt của Giêsu một cách 

tự nhiên, hệt như bao người khác. Hẳn là phải thương thành Giêrusalem và người bạn của mình nhiều lắm, Đức 

Giêsu mới có thể xúc động đến nghẹn ngào như vậy. 

Rồi không biết bao nhiêu lần khác, Tin Mừng nói cho chúng ta biết Đức Giêsu động lòng, cảm thương, 

bồi hồi, xao xuyến. Những khi nhìn thấy đám người đông đúc lây lất bơ vơ như ngọn cỏ khô giữa trời chiều, 

những khi thấy bệnh nhân chịu hành hạ vì cơn đau đớn và bị ruồng rẫy, tâm trạng Ngài chợt trồi lên cảm xúc, 

thúc đẩy Ngài phải làm cái gì đó cho họ. Ngài thương họ và không nỡ để cho cơn bệnh hành hạ họ nữa, hay 

thậm chí không thể để họ bụng đói mà về nhà. Người ta kéo đến với Ngài đông nghịt từ trong nhà đến ngoài 

ngõ, Ngài chẳng nỡ chối từ. Muốn tìm một chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi, nhưng khi thấy dân chúng lặn lội 

đường xa tìm mình, Đức Giêsu chẳng còn thiết chi mệt mỏi nữa, nhưng tận tình giảng dạy họ với hết năng 

lượng của mình. Thương đoàn người đông đảo như đàn chiên không có người chăn, lòng Giêsu cũng bồi hồi 

mường tượng đến cảnh một đồng lúa mênh mông, đã đến mùa gặt, thây cây trĩu xuống, nhưng chẳng có mấy 

người tình nguyện làm thợ gặt cùng Ngài ra đi. Bao nhiêu sáng kiến tông đồ của Giêsu chắc cũng phôi thai từ 

những lần cảm thương và yêu mến đám dân nghèo như thế.      (còn tiếp). 
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