
The Church of Divine Mercy 

GIÁO XỨ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932 

Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   

(685) 999-3138 

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu   (865)640-5308 

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317 

http://divinemercyknox.org   -   vpdivinemercy@gmail.com 

Facebook: Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN. USA 
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, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, kể lại biến cố Chúa Giêsu 

làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu làm phép lạ đó gần bờ 
hồ Galilea, trong một chỗ vắng vẻ, nơi Người đã cùng các môn đệ rút lui vào đó sau 
khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết. Nhưng có biết bao người đã đi theo, và tới với 
các ngài. Và khi trông thấy họ, Chúa Giêsu cảm thương và chữa lành những người 
bệnh cho tới chiều. Khi đó các môn đệ lo lắng vì trời đã muộn, các ông gợi ý cho Chúa 
giải tán đám đông để họ có thể vào các làng mạc mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu 
bình tĩnh trả lời: "Chính các con hãy cho họ ăn đi" (Mt 14,16). Rồi sau khi 5 chiếc bánh 
và hai con cá được đem tới, Người chúc lành, bắt đầu bẻ ra, trao cho các môn đệ, và 
các ông phân phát cho dân chúng. Mọi người ăn no nê mà vẫn còn dư. 

Trong biến cố này chúng ta có thể tiếp nhận ba sứ điệp. Thứ nhất là lòng cảm 
thương. Trước đám đông đuổi theo Người - và có thể nói rằng không để cho người 
yên - Chúa Giêsu không phản ứng với sự cáu giận, Người không nói: "Dân này làm 
phiền tôi". Không! Không! Nhưng Người phản ứng với tâm tình cảm thương, bởi vì 
Người biết rằng họ tìm Người không phải vì tò mò, nhưng vì cần Người. Chúng ta hãy 
chú ý: cảm thương, đó là điều Chúa Giêsu cảm thấy. Nó không chỉ đơn sơ là thương 
hại, mà còn hơn nữa! Nó có nghĩa là đau khổ với, đồng hóa mình trong nỗi khổ đau 
của người khác, tới độ nhận lấy nó trên chính mình. Chúa Giêsu là như thế: Người 
cùng đau khổ với chúng ta. Người đau khổ với và và cho chúng ta. Và dấu chỉ của 
lòng cảm thương, đó là Người đã chữa lành nhiều người bệnh. Chúa Giêsu dạy chúng 
ta đặt các nhu cầu của người nghèo trước các nhu cầu của chúng ta. Các nhu cầu của 
chúng ta, cho dù hợp pháp, cũng sẽ không bao giờ cấp thiết như các nhu cầu của 
người nghèo, là những người không có cái tối thiểu để sống. Chúng ta thường nói về 
người nghèo, nhưng khi nói về người nghèo, chúng ta có cảm thấy rằng người đàn 
ông này, người đàn bà nọ, các trẻ em ấy không có điều cần thiết để sống không? 
Rằng họ không có ăn, không có mặc, không thể có thuốc men. Cả các trẻ em nữa 
không thể đến trường... Và vì thế các nhu cầu của chúng ta, dù hợp pháp, sẽ không 
bao giờ cấp thiết bằng các nhu cầu của người nghèo không có điều tối thiểu để sống. 

Sứ điệp thứ hai là sự chia sẻ. Thứ nhất là sự cảm thương, điều mà Chúa Giêsu 
cảm thấy với sự chia sẻ. Thật ích lợi đối chiếu phản ứng của các môn đệ trước người 
dân mệt mỏi và đói khát với phản ứng của Chúa Giêsu. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn 
là giải tán dân chúng, để họ có thể đi mua thức ăn. Trái lại, Chúa Giêsu nói: các con 
hãy cho họ ăn đi. Hai phản ứng khác nhau, chúng phản ánh hai luận lý trái nghịch 
nhau: các môn đệ phản ứng theo thế gian, theo đó mỗi người nghĩ tới chính mình; họ 
đã phản ứng như thể nói rằng: "Anh chị em hãy tự lo liệu." Chúa Giêsu lý luận theo cái 
luận lý của Thiên Chúa, là cái luận lý của sự chia sẻ. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã 
quay mặt đi nơi khác để không trông thấy các người anh em cần giúp đỡ. Và cái nhìn 
đi chỗ khác này là một kiểu lịch sự để nói rằng, trong đôi găng tay trắng: "Hãy tư lo liệu 
lấy". Ðiều này không phải là của Chúa Giêsu: đó là sự ích kỷ. Nếu Chúa Giêsu đã giải 
tán các đám đông, thì cũng sẽ còn có biết bao nhiêu người không có ăn. 

Trái lại, ít chiếc bánh và cá, được chia sẻ và được Thiên Chúa chúc phúc, đã đủ 
cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy chú ý: đây không phải là một ma thuật, mà là một 
"dấu chỉ"! Một dấu chỉ mời gọi có niềm tin nơi Thiên Chúa, là Cha quan phòng, là 
Ðấng không để cho chúng ta thiếu "lương thực hằng ngày", nếu chúng ta biết chia sẻ 
nó như anh chị em! Phép lạ bánh báo trước bí tích Thánh Thể. Chúng ta thấy nó nơi 
cử chỉ của Chúa Giêsu "đọc lời chúc tụng" (c. 19) trưởc khi bẻ bánh và phân phát cho 
đám đông. Nó cũng là chính cử chỉ Người sẽ làm trong Bữa Tiệc Chiều, khi Người 
thành lập việc tưởng niệm vĩnh cửu Hiến tế cứu độ của Người. Trong bí tích Thánh 
Thể, Chúa Giêsu không cho một chiếc bánh, nhưng cho bánh sự sống vĩnh cửu, trao 
ban chính Người, tận hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha vì yêu thương chúng ta. Ai 
đến với bí tích Thánh Thể mà không có lòng cảm thương các người túng thiếu và 
không chia sẻ, thì không hợp với Chúa Giêsu... Cảm thương, chia sẻ và Thánh Thể. 
Ðó là con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong Tin Mừng này. Một con 
đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ đối chiếu với các nhu cầu của thế giới này với tình 
huynh đệ; nhưng nó dẫn đưa chúng ta vượt quá thế giới này, bởi vì nó khởi hành từ 
Thiên Chúa và trở lại với Người. Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ của sự Quan Phòng 

thiên linh, đồng hành với chúng ta trên con đường này.       Đức Thánh Cha Phanxicô     



BÀI ĐỌC 1: Is 55, 1-3 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy 

đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà 

ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không 

cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua 

bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy 

hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được 

thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, 

hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các 

ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa 

cho Đavít". 

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 35. 37-39 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng 

yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, 

đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? 

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự 

ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù 

sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, 

tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, 

dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách 

biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.       

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt 14, 13-21 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì 

Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa 

vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ 

theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông 

đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong 

họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là 

nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân 

chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng 

Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, 

các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây 

chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo 

các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy". Khi Người đã truyền 

cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh 

và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra 

và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân 

chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được 

mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 

năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.        

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  2/8/20  Chúa Nhật 18 Thường Niên;  

Is 55,1-3 ; Rm 8, 35.37-39 ; Mt 14,13-21. 

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

+  

Thứ Hai 3/8/20  Mùa Thường Niên;  

Gr 28,1-17 ; Mt 14,22-36. 

+ LH. Phêrô Cung. 

Thứ Ba 4/8/20  Th. Gioan Maria Vianney, lm;  

Gr 30,1- 2.12-15.18-22 ; Mt 15,1-2.10-14. 

+  

Thứ Tư 5/8/20  Cung hiến thánh đường Đức Maria; 

Gr 31,1-7 ; Mt 15,21-28 (hay lễ về Đức Mẹ : Kh 

21,l-5a ; Lc 11,27- 28). 

+   

Thứ Năm  6/8/20;  CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính;   

Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19) ; Mt 17,1-9. 

+   

Thứ Sáu  7/8/20  Th. Xystô II, giáo hoàng, và các 

bạn, tử đạo. Thánh Cajêtanô, lm; 

Nk 2, 1.3 ; 3,l-3.6-7 ; Mt 16,24-28. 

+  

Thứ Bảy  08/8/20  Th. Đaminh, lm;   

Kb 1,12-2,4 ; Mt 17,14-20. 

8:00 AM: +  LH. Barthômêô Lễ và Giuse Chưa. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 19 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. 

 

Từ trưa Thứ Bảy 1/8/2020 

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). 

 

 

Năm nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 

Trời vào ngày Thứ Bảy 15-8-2020, 

nên sẽ là lễ trọng không buộc của 

Giáo Hội. Xin kính mời mọi người 

cùng đến tham dự thánh lễ để biệt 

kính Mẹ Maria.  

 

 

 

1) Lần 1 (offering):                                 $2,070.00 

2) Lần 2 (Xây cất):                                       $50.00 

3) Church of Africa:                                     $70.00 

4) 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. 



 

 


