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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, bài đọc thứ nhất trong phụng vụ Chúa Nhật hôm 

nay giới thiệu gương mặt của Vua Salomon, là con và là người kế vị vua 

Davit. Bài đọc giới thiệu vua vào lúc khởi đầu triều đại, khi vua còn rất trẻ 

tuổi. Vua Salomon thừa hưởng một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều dấn thân và 

trách nhiệm đè nặng trên vai quá lớn đối với một vua trẻ tuổi. Trước hết, vua 

dâng cho Thiên Chúa một hy lễ trang trọng. Thánh Kinh nói là "ngàn hy lễ 

toàn thiêu". Khi đó Thiên Chúa hiện ra với vua trong thị kiến ban đêm, và hứa 

ban cho vua những gì vua xin trong lời cầu nguyện. Và chính ở đây, người ta 

thấy tâm hồn cao cả của vua Salomon: vua không xin sống lâu, cũng không 

xin của cải giầu sang, hay loại bỏ được các thù địch; trái lại, vua thưa với 

Chúa: "Xin cho tôi tớ Ngài một con tim ngoan ngoãn, để nó biết đem lại công 

lý cho dân Ngài, và biết phân biệt lành dữ" (1 V 3,9). Chúa đã nhận lời, và 

như thế vua Salomon đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự khôn 

ngoan và các xét xử đúng đắn của vua. 

   Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh "trái tim" không ám chỉ một phần của 

thân thể mà thôi, nhưng còn ám chỉ trung tâm của con người nữa, chỗ ở của 

các chủ ý và các phán đoán của nó, chúng ta có thể nói là lương tâm. "Con tim 

ngoan ngoãn" như thế có nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhậy cảm với 

tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt điều thiện với điều ác. 

Trong trường hợp của vua Salomon, lời xin có lý do là vì trách nhiệm phải 

hướng dẫn một quốc gia, Israel, dân mà Thiên Chúa đã chọn để biểu lộ cho 

thế giới thấy chương trình cứu độ của Người. Vì thế, vua Israel phải tìm luôn 

luôn sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Người, để hướng 

dẫn dân trong các con đường của Chúa, con đường của công lý và hòa bình. 

   Nhưng gương của vua Salomon cũng có giá trị đối với mọi người. Mỗi 

người trong chúng ta có một lương tâm để trong một nghĩa nào đó cũng là 

"vua", nghĩa là để thực thi phẩm giá là người, để hành động theo lương tâm 

bằng cách làm lành lánh dữ. Lương tâm luân lý giả thiết khả năng lắng nghe 

tiếng nói của sự thật, ngoan ngoãn với các chỉ dẫn của nó. Những người được 

mời gọi vào các nhiệm vụ cai trị dĩ nhiên có một trách nhiệm khác nữa; Và vì 

thế, như vua Salomon dạy, họ lại càng cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa 

hơn. Nhưng mỗi người đều phải đóng góp phần mình trong hoàn cảnh sống cụ 

thể của mình. Một tâm thức sai lầm gợi ý cho chúng ta xin với Thiên Chúa 

những sự hay những điều kiện thuận lợi. Thật ra, phẩm chất đích thật của cuộc 

sống chúng ta và của cuộc sống xã hội tùy thuộc nơi lương tâm ngay thẳng 

của từng người, tùy thuộc nơi khả năng của từng người và của tất cả mọi 

người hiểu biết sự thiện, tách rời nó khỏi sự ác và kiên nhẫn tìm thực thi sự 

thiện. 

   Chúng ta hãy xin điều này với sự trợ giúp của Ðức Trinh Nữ Maria, là Ngai 

tòa của sự Khôn Ngoan. Con tim của Mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn với ý muốn 

của Thiên Chúa. Tuy là người khiêm tốn và đơn sơ, Mẹ Maria là một Nữ 

Vương trước con mắt của Thiên Chúa, và chúng ta tôn kính Mẹ như Nữ 

Vương. Xin Ðức Thánh Trinh Nữ cũng giúp chúng ta, với Ơn Thánh của 

Thiên Chúa, biết đào tạo cho mình có một lương tâm luôn rộng mở cho sự thật 

và nhậy cảm đối với công lý để phục vụ Nước Chúa. 

Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedictô XVI 



BÀI ĐỌC 1 V 3, 5. 7-12 

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện 

ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi 

muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: 

"Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế 

vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không 

biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân 

Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng 

được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn 

ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có 

thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?" 

Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa 

phán cùng Salomon rằng: "Vì ngươi đã xin điều đó, mà 

không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân 

thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây 

Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn 

khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai 

giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi".  

     Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến 

Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những 

người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì 

chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định 

cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên 

trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã 

tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu 

gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai 

Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ 

được vinh quang.      Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt 13, 44-52 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước 

trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia 

tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả 

những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng 

giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một 

viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc 

ấy. "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được 

mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà 

lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. 

Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách 

biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò 

lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có 

hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có". Người liền 

bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước 

trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái 

mới, cũ trong kho mình".       Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  26/7/20  Chúa Nhật 16 Thường Niên;  

1V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52. 

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

+  

Thứ Hai 27/7/20  Mùa Thường Niên;  

Gr 13,1-11 ; Mt 13,31-35. 

+  

Thứ Ba 28/7/20  Mùa Thường Niên;  

Gr 14,17-22 ; Mt 13,36-43. 

+  

Thứ Tư 29/7/20  TH. Martha, lễ nhớ; 1 Ga 4,7-16 ; 

Ga 11,19-27 (hay Lc 10, 38-42).  

+  LH. Marcô Bằng; Ignatiô Lương. 

Thứ Năm  30/7/20;  Th. Phêrô Kim Ngôn, gmts;   

Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53. 

+   

Thứ Sáu  31/7/2020  Th. Ignatiô Loyôla, lm; 

Gr 26,1-9 ; Mt 13,54-58. 

+  

Thứ Bảy  01/8/2020  Th. Alphongsô Maria Ligôri, 

gmts;  Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12. 

8:00 AM: + LH. Marcô Báu. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 17 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. 

Mùa Chay vừa qua, Giáo Xứ đã tổ 

chức chiến dịch Chén Cơm Tình 

Thương để trợ giúp cho người nghèo. 

Xin chân thành cám ơn mọi người đã 

trợ giúp với số tiền là $2502. Và theo 

quyết định, Giáo Xứ sẽ gửi về Giáo 

Phận $1251 và gửi về Việt Nam $1251. 

 

Từ trưa Thứ Bảy 1/7/2020 

cho đến nửa đêm Chúa Nhật 

2/8/2020, ai viếng nhà thờ 

giáo xứ, đọc một Kinh Lạy 

Cha và một Kinh Tin 

Kính, thì được hưởng ơn đại 

xá “Portiuncula”, với 

những điều kiện theo thường 

lệ (xưng tội, rước lễ, cầu 

nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà 

thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33). 

 

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

3. Phuoc Tran (hoa Nhà Thờ):               $100. 

4. Việt Quốc:                            35 thùng giấy. 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

 

1) Lần 1 (offering):                                 $2,735.00 

2) Lần 2 (Xây cất):                                    $18 0.00 

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. 



 

Hôn nhân là một ơn gọi đặc biệt của Kitô giáo, nghĩa là một 

tiếng gọi, kêu mời đi theo Chúa Giêsu mọi ngày trong cuộc 

sống. Điều đó có nghĩa là toàn bộ cuộc sống hôn nhân và gia 

đình, trong mỗi khi hạnh phúc cũng như lúc gặp khó khăn, 

được thiết lập như một lối đường để đạt đến sự thánh thiện, 

tức là để nên thánh. 

Trong Bí tích Hôn Phối, Chúa sẽ ban Thần Khí của Người 

cho đôi vợ chồng và trợ giúp anh chị bằng những ơn huệ 

Người ban để anh chị tôn vinh “hình ảnh của Thiên Chúa” 

trong con người anh chị, để tác tạo anh chị thành những người 

nam và người nữ sống hiệp thông đích thực. 

Con đường nên thánh sẽ đòi hỏi anh chị phải chiến đấu quyết 

liệt để chống lại tội lỗi, để tránh xa mọi thứ ích kỉ và chia rẽ, và đáp lại Thiên Chúa tình yêu và hợp nhất. Chỉ 

như thế, trong sự hòa hợp trọn vẹn với chính mình, với người bạn đời và với những người khác, anh chị mới có 

thể “dâng hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” như thánh Phaolô nói 

trong Thư gửi tín hữu Rôma (12,1). Toàn thể cuộc sống đôi lứa của anh chị sẽ được Thánh Thần Chúa phủ bóng 

và mọi phần của con người, mọi lúc của cuộc sống anh chị sẽ là lời ca tụng vinh quang Cha trên trời. 

1. Ơn gọi nên thánh phổ quát: 

Sự thánh thiện, trước khi là hoa trái của quyết định có ý thức của cá nhân hoặc của đôi bạn tín hữu, đã là một ơn 

huệ do Chúa trao ban trong Giáo hội cho chúng ta qua bí tích Rửa tội, và chúng ta được kêu gọi hết sức làm 

phát triển nó đến mức viên mãn. Chúng ta có Đức Kitô là người mẫu ưu việt cho việc phát triển sự thánh thiện 

viên mãn này: sự sống của Người được trao phó vào vòng tay trìu mến của Chúa Cha vì anh em Người. Tình 

yêu này được biểu lộ và triển nở trong các điều kiện cụ thể của cuộc sống và tìm thấy trong Hội thánh những 

con đường “thông thường” của nó: tham dự phụng vụ, lắng nghe Lời Chúa, bác ái. Đời sống phu thê và hôn 

nhân chính là một trong những con đường người ta có thể dùng để đáp lại ơn gọi nên thánh theo những đặc tính 

của hôn nhân như hợp nhất, trung thành, bất khả phân li và phong nhiêu. 

2. Người nam và người nữ vươn tới sự thánh thiện: 

Đời sống Kitô hữu không phải là một “đời sống đan tu” cũng không phải là cốt đi tìm “những thời gian thinh 

lặng và cầu nguyện”, nhưng đó là một “lối sống” trong Thần Khí gắn kết mọi chiều kích của cuộc sống. Theo 

nghĩa đó, Hội thánh đã định vị đời hôn nhân như là một biểu đạt đặc trưng và đặc thù của sự thánh thiện. Điều 

đó có nghĩa là ân điển hiệp thông mà bí tích trao ban không tuôn đổ ráo hết trong ngày cử hành hôn phối, mà 

kéo dài hiệu quả của nó ra trong suốt những ngày đời hôn nhân của đôi bạn. 

3. Gìn giữ sự thánh thiện của đời sống đôi lứa: 

Đôi bạn thực hiện ơn gọi nên thánh của mình xuyên qua các thực tại tiêu biểu của đời sống hôn nhân và gia 

đình. Như thế, đối với các người vợ và người chồng, sự thánh thiện không ở nơi đâu khác mà nằm ngay trong 

chính cuộc sống hôn nhân, và qua đời sống vợ chồng, nằm trong tình trạng, phẩm giá và các bổn phận bao hàm 

trong đó. Đời sống phu thê lan tỏa ra bởi Chúa Thánh Thần, và với các ơn huệ của Ngài, các ý nghĩa và chọn 

lựa của cuộc sống đôi lứa trở thành biểu trưng. Chẳng hạn như: nếu tình yêu của họ dành cho nhau được hướng 

dẫn bởi ơn hiểu biết thì họ sẽ không chỉ dừng lại ở vẻ bên ngoài con người của nhau mà còn cố tìm đọc hiểu các 

nhu cầu của người kia tương thích với sự thật; nếu để tình yêu đối với con cái được hướng dẫn bởi ơn sức 

mạnh, thì tình yêu sẽ có khả năng giúp đỡ con cái chiến đấu chống lại sự ác, vì thế họ không tránh né những hi 

sinh cần thiết hầu có được sự thiện. 

 

(còn tiếp) 

ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn 

Giám Mục Tổng Giáo Phận Saigon. 


