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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 

– –
 

Anh chị em thân mến, trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Mt 

13,1-23) Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn nổi tiếng của người 

gieo giống. Ðây hầu như là một trang "tự thuật", bởi vì nó phản ánh 

chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu và việc rao giảng của Người: Chúa 

tự đồng hóa với người gieo giống, gieo hạt giống Lời Chúa và nhận 

thấy các hiệu quả khác nhau có được, tùy theo kiểu tiếp nhận dành cho 

việc loan báo. Có người lắng nghe Lời Chúa một cách hời hợt mà 

không tiếp nhận nó; có người tiếp nhận trong lúc đó, nhưng không kiên 

tâm và mất tất cả; có người bị các lo lắng và các cám dỗ của thế gian 

lấn át; và có người lắng nghe và tiếp nhận như thửa đất tốt: ở đây Lời 

Chúa đem lại bông hạt dồi dào. 

   Nhưng bài Phúc Âm cũng nhấn mạnh trên "kiểu" rao giảng của Chúa 

Giêsu, nghĩa là việc dùng các dụ ngôn. Các môn đệ hỏi Người: "Tại sao 

Thầy nói với họ bằng dụ ngôn?" (Mt 13,10). Và Chúa Giêsu trả lời 

bằng cách phân biệt các ông với dân chúng: cho các môn đệ, tức là 

những người đã quyết định theo Người, Người có thể nói về Nước 

Thiên Chúa một cách công khai. Trái lại, cho những người khác, Chúa 

Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa bằng các dụ ngôn, để kích thích sự 

quyết định và việc hoán cải con tim của họ. Thật thế, tự bản chất của 

chúng, các dụ ngôn đòi hỏi một cố gắng giải thích, kêu gọi trí thông 

minh cũng như sự tự do. Thánh Gioan Kim Khẩu giải nghĩa rằng: 

"Chúa Giêsu đã nói lên các lời này với chủ ý lôi kéo các người nghe 

đến với Ngài và mời gọi họ bằng cách bảo đảm rằng: nếu họ hướng tới 

Ngài, thì Ngài sẽ chữa họ lành" (Comm. al Vang. di Matt.., 45,1-2). 

   Nói cho cùng, "Dụ ngôn" đích thật của Thiên Chúa là chính Chúa 

Giêsu và Bản Vị của Người, dấu ẩn trong dấu chỉ của Nhân tính, và 

đồng thời vén mở cho thấy Thiên tính. Trong cách thế đó, Thiên Chúa 

không ép buộc chúng ta tin nơi Ngài, mà lôi kéo chúng ta tới với Ngài 

với chân lý và lòng lành của Người Con nhập thể của Ngài: thật vậy, 

tình yêu luôn tôn trọng sự tự do. 

   Các bạn thân mến, chúng ta vừa mừng lễ Thánh Biển Ðức (11-07), 

Viện Phụ và Bổn Mạng của Âu châu. Dưới ánh sáng của bài Phúc Âm 

này, chúng ta hãy nhìn lên Thánh nhân như bậc thầy của việc lắng nghe 

Lời Thiên Chúa, một sự lắng nghe sâu đậm và kiên trì. Chúng ta phải 

luôn luôn học từ vị Tổ Phụ của phong trào Đan Tu Tây Phương biết 

dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, bằng cách dâng lên Ngài các sinh hoạt 

thường ngày của chúng ta với lời cầu nguyện sáng chiều. Xin Ðức 

Trinh Nữ Maria giúp chúng ta theo gương Mẹ, là "Đất Tốt", nơi hạt 

gống Lời Chúa có thể đem lại nhiều bông hạt. 

Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedictô XVI 



BÀI ĐỌC Is 55, 10-11 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và 

không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm 

cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt 

giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng 

Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, 

nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta 

uỷ thác".     Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 18-23 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời 

này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải 

cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải 

của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh 

hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng 

đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được 

giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần 

vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta 

biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau 

đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không 

phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng 

ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong 

khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác 

chúng ta.     Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt 13, 1-23 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven 

bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi 

Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì 

đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều 

điều. Người nói: "Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. 

Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay 

đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó 

liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, 

bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có 

hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có 

hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một 

trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy 

nghe". {Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Tại sao 

Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về 

phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn 

họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được 

dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi 

thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không 

thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế 

mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: 'Các ngươi 

lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. 

Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, 

kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được 

mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành'. Phần các con, 

phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con 

vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri 

và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con 

thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con 

nghe, mà không được nghe. "Vậy, các con hãy nghe dụ 

ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước 

Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo 

trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi 

trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng 

chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ 

nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến 

vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ 

nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của 

cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả 

được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu 

được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, 

có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".}     Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  12/7/20  Chúa Nhật 15 Thường Niên; Is 

55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23. 

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

+  LH. Phaolô Hy. 

Thứ Hai 13/7/20  Th. Henricô; Kỷ niện lần thứ 3 Đức 

Mẹ Hiện ra tại Fatima. Is 1, 10-17 ; Mt 10,34-11,1. 

+  

Thứ Ba 14/7/20  Th. Kateri Tekakwitha, tn;  

Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24. 

+ LH. Augustinô Bản. 

Thứ Tư 15/7/20  Th. Bônaventura, gmts, lễ nhớ;  

Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27.  

+  LH. Phanxicô Công. 

Thứ Năm  16/7/20;  Đức Mẹ Carmêlô;   

Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30. 

+  LH. 15 anh em. 

Thứ Sáu  17/7/2020  Mùa Thường Niên; 

Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8. 

+  

Thứ Bảy  18/7/2020  Th. Camillô, lm;  

Mk 2,1-5 ; Mt 12,14-21. 

8:00 AM: + LH. Gioan Tịnh. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 16 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. 

Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận 

Knoxville trong thời gian đại dịch 

COVID-19, Giáo Xứ sẽ rửa tội cho trẻ em 

bất cứ ngày nào mà gia đình mong muốn. 

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để 

xác định ngày giờ rõ ràng. 

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. 

 

 

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

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Ẩn danh (hoa Nhà thờ):               $100. 

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

3. Ẩn danh:                                            $200. 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

 

1) Lần 1 (offering):                                 $ 2,520.00 

2) Lần 2 (Xây cất):                                     $230.00 

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. 



 

(tiếp theo tuần trước) 

Từ những mời gọi trên đây, chúng ta thấy linh đạo Giáo dân đã thúc đẩy giáo 

dân trong mọi lãnh vực. Một mặt giáo dân đi vào con đường thiêng liêng cá vị 

hơn với Thiên Chúa. Nơi đó, họ cũng có kinh nghiệm về Thiên Chúa. Họ sống 

tinh thần người con Chúa nơi gia đình, trường học, công sở, v.v. Chính đời sống 

gương mẫu, làm chứng cho Tin Mừng nâng cao vai trò của giáo dân hơn. Họ 

cũng được mời gọi tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của giáo họ, giáo xứ, 

giáo phận và Giáo Hội hoàn vũ. Nơi đó, họ “được trao ban nhiều phương tiện cứu độ dồi dào và cao quý để mỗi 

người một cách, vươn tới sự thánh thiện trọn lành như chính Chúa Cha là Đấng trọn lành.” 

Xin đừng ngần ngại nên thánh! Nhất là giáo dân, mỗi người cũng được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn để làm 

chứng cho Ngài. Nếu lật lại những trang sử hào hùng của các thánh tử Đạo Việt Nam, nơi đó biết bao giáo dân 

đã làm chứng cho Đức Kitô bằng giá máu. Dĩ nhiên thời chúng ta không cần đổ máu đào, nhưng cần “tử đạo 

trắng”, nghĩa là: “Chúng ta được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm 

chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Bạn được mời gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên 

thánh bằng cách sống sự dấn thân ấy cách thật vui tươi. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương 

và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội thánh. Bạn phải làm việc để kiếm sống 

ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hoặc 

ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu biết theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở một địa vị có 

quyền lực ư? Hãy nên thánh bằng cách quên lợi riêng để phục vụ ích chung.” 

3. Giúp nhau nên thánh 
Phải thừa nhận rằng tinh thần thế gian thường thắng thế trong việc cám dỗ người ta từ bỏ con đường nên 

thánh. Thời đại này cũng thế. Cứ nhìn vào xã hội xung quanh, thế giới đang phủ nhận Thiên Chúa. Họ tự xây 

dựng thiên đường bằng con đường kinh tế, tự do, mua sắm, thành quả khoa học công nghệ, đời sống hiện đại, 

v.v. “Sẽ là quê mùa nếu sống con đường nên thánh lỗi thời.”– Ma quỷ nói thế.  Đó là cám dỗ rất thật cho người 

tín hữu. 

Trước lời gọi mãnh liệt của thế gian, một mặt chúng ta tín thác và xin ơn Chúa. Mặt khác chúng ta đừng 

ngần ngại giúp nhau nên thánh. Người ta không thể nên thánh một mình. “Chúng ta cùng nhau nên thánh. Việc 

nên thánh là một chuyến đi với cộng đồng, cùng bước bên nhau. Không thể nên thánh một mình và Thiên Chúa 

cũng không cứu rỗi ai một mình.”  

Do đó, các nhóm trong giáo xứ, những nhóm bạn sinh viên, học sinh hay công nhân, hãy để Thiên Chúa liên 

kết mỗi người. Người thánh thiện không có tinh thần chia rẽ, phá đám. Ngược lại, hãy vui với người vui, khóc 

với người khóc. Ma quỷ sẽ sợ những nhóm tín hữu liên kết với nhau trong Đức Kitô. Chúng muốn kéo từng 

người ra khỏi nhóm, để đối thoại đến chỗ từ bỏ tinh thần nên thánh. Ước gì mỗi người không chỉ hứng khởi với 

con đường nên thánh rất gần gũi nơi giáo dân, mà còn hạnh phúc khi bên mình còn nhiều người thánh thiện. 

  Khi đó, mỗi giáo dân dù sống trong gia đình, văn hóa, xã hội có nhiều đổ vỡ, nhưng không mất hy vọng 

nên thánh. Dù còn vất vả lao động, làm ăn kinh tế hoặc tham gia chính trị, khoa học, kỹ thuật, xin đừng quên 

mình có linh đạo giáo dân để biến cuộc sống của mình nên nơi dành cho Thiên Chúa. Khi ấy cuộc sống sẽ khác, 

thay đổi nhiều lắm! 

Tạm kết 
Hy vọng với chút gợi ý trên đây, mỗi giáo dân cũng tìm lại con đường tuyệt vời Giáo Hội đang mời gọi 

mình. Đừng ngần ngại dấn thân. Chúng ta còn nhớ năm 2000, trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 

tại Rôma, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích các bạn trẻ: “Các con đừng sợ nên thánh!” 

Ước sao những chủ chăn của Giáo Hội cũng chào đón mỗi thành phần dân Chúa tham gia vào các hoạt động 

của Giáo Hội. Đồng lòng, hiệp nhất sẽ làm cho đời sống nhóm nhỏ, giáo xứ, giáo phận và Giáo Hội phong phú 

hơn nhiều. Vì nơi đó, có những vợ chồng, người trẻ và thiếu nhi đang ước ao nên thánh trong bộn phận cụ thể 

của mình. 

Đừng quên cầu xin ơn nên thánh, đặc biệt trong đời sống gia đình. 

 

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ 


