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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, Phúc Âm theo Thánh Matthêu chương 16 kể lại 

biến cố Chúa Giêsu hỏi các môn đệ cho biết người ta nói Người là ai, và đối 

với các ông Chúa là ai. Ðại diện cho Nhóm Mười Hai, ông Phêrô nói: "Thầy 

là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Và Chúa Giêsu gọi ông là "có 

phước", vì lòng tin mà Thiên Chúa Cha đã ban cho ông, và Ngài nói với ông: 

"Con là Phêrô nghĩa là Ðá Tảng, và trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội 

của Thầy". Chúng ta hãy dừng lại một chút trên điểm này, trên sư kiện Chúa 

Giêsu gán cho Simon tên gọi mới này: Phêrô trong tiếng nói của Chúa Giêsu 

là "Kêpha", có nghĩa là "đá tảng". Trong Thánh Kinh từ "đá tảng" được quy 

chiếu về Thiên Chúa. Chúa Giêsu gán cho Simon tên gọi này không phải vì 

các đức tính hay công nghiệp loài người của ông, mà vì lòng tin tinh tuyền và 

vững chắc của ông, lòng tin đến từ trên cao. 

Chúa Giêsu cảm nhận trong tim Người một niềm vui lớn lao, bởi vì Người 

nhận ra nơi ông Simon bàn tay của Thiên Chúa Cha và hoạt động của Chúa 

Thánh Thần. Người nhận ra rằng Thiên Chúa Cha đã ban cho ông Simon một 

Đức Tin "có thể tin cậy được", trên đó Chúa Giêsu có thể xây dựng Giáo Hội 

Người, nghĩa là cộng đoàn của Người. Chúa Giêsu có trong tâm trí ý muốn 

khai sinh ra Giáo Hội "của Người", một dân tộc không xây dựng trên huyết 

thống, nhưng trên Đức Tin, nghĩa là trên tương quan với chính Người, một 

tương quan của tình yêu thương và sự tin tưởng. Như thế để bắt đầu Giáo Hội 

của Người, Chúa Giêsu đã cần tìm ra nơi các môn đệ một Đức Tin "có thể tin 

cậy đươc". Và đó là điều Người phải kiểm thực tại thời điểm này của lộ trình. 

Chúa đã có trong trí hình ảnh của việc xây dựng, hình ảnh của một cộng đoàn 

như một ngôi nhà. Chính vì thế, khi nghe lời tuyên xưng Đức Tin thẳng thắn 

của ông Simon, Người gọi ông là "đá tảng", và bầy tỏ ý định xây dựng Giáo 

Hội của Người trên Đức Tin ấy. 

Anh chị em thân mến, điều đã xảy ra một cách duy nhất nơi Thánh Phêrô, 

cũng xảy ra nơi mọi tín hữu Kitô có niềm tin chín chắn và chân thành nơi 

Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Phúc Âm hôm nay cũng gọi hỏi 

từng người trong chúng ta. Nếu Chúa tìm thấy trong con tim chúng ta một 

Đức Tin, tôi không nói là toàn vẹn, nhưng chân thành, tinh tuyền, thì khi đó 

Người cũng thấy nơi chúng ta các viên đá sống động để xây dựng cộng đoàn 

của Người. Ðá tảng của cộng đoàn này là Chúa Kitô, viên đá góc duy nhất. Về 

phần mình, Thánh Phêrô là đá tảng, vì là nền tảng hữu hình sự hiệp nhất của 

Giáo Hội. Nhưng mỗi một tín hữu đã được rửa tội đều được mời gọi cống hiến 

cho Chúa Giêsu niềm tin nghèo nàn, nhưng chân thành của họ, để Người có 

thể tiếp tục xây dựng Giáo Hội của Người ngày hôm nay trên mọi phần đất 

của thế giới này. 

Cả ngày nay nữa "người ta" nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ngôn sứ lớn, 

một bậc thầy của sự khôn ngoan, một mẫu gương của sự công chính... Và cả 

ngày nay, Chúa Giêsu cũng hỏi các môn đệ Người: "Còn các con, các con nói 

Thầy là ai?" Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Hãy nghĩ tới điều đó. Nhưng 

nhất là hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, để qua lời bầu cử của Ðức Trinh Nữ 

Maria, cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta ơn trả lời với con tim chân 

thành: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". 

                                                     Đức Thánh Cha Phanxicô                 



BÀI ĐỌC 1: Is 22, 19-23 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta 

sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức 

ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con 

trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, 

lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi 

vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở 

Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên 

vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng 

cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên 

cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha 

nó". 

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết 

của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu 

được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, 

nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? 

Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi 

sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người 

được vinh quang đến muôn đời.   

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa 

Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con 

Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy 

Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một 

tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, 

các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là 

Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời 

rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng 

phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là 

Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: 

Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và 

cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con 

chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời 

cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng 

cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói 

với ai rằng Người là Đức Kitô.  

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: 

Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi 

các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba 

thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: 

"Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng 

phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: 

"Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp 

phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên 

Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".      

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  23/8/20  Chúa Nhật 21 Thường Niên;  

Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20. 

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

+ AC. Thuận: LH Maria, Anna và tạ ơn. 

Thứ Hai 24/8/20  Th. BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG 

ĐỒ. Lễ kính; Kh 21,9b-14 ;Ga 1,45-51. 

+ LH. Phaolô Lễ. 

Thứ Ba 25/8/20  Th. Luy; Thánh Giuse Calasanz, 

linh mục. 2 Tx 2,l-3a. 14-17 ; Mt 23,23-26. 

+  

Thứ Tư 26/8/20  Mùa Thường Niên;  

2 Tx 3,6-10.16-18 ; Mt 23,27-32. 

+   

Thứ Năm  27/8/20;  Th. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ; 

Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.  

1 Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51. 

+  LH Phêrô Ninh. 

Thứ Sáu  28/8/20  Th. Augustinô, gmts, Lễ nhớ;  

1 Cr 1,17-25 ; Mt 25,1-13. 

+ LH. Phaolô Phẩm. 

Thứ Bảy  29/8/20  Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ 

nhớ;   Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 22 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. 

Thứ Năm 27/8/2020 là Lễ Thánh 

Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ 

Công Giáo. Nguyện xin Chúa, Mẹ 

Maria và Thánh Nữ Monica chúc 

lành cho mọi phần tử của Hội luôn 

là những người mẹ gương mẫu 

trong gia đình, Giáo xứ và Giáo 

Hội. Hội sẽ mừng lễ vào Chúa Nhật 

30/8/2020, xin kính mời các chị em 

trong Hội cùng đến tham dự Thánh 

Lễ cầu nguyện đặc biệt vào lúc 8:30 

am. 

 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:                                       $100             

2. Vu Nguyen (donation):                   $48.74 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

 

1) Lần 1 (offering):                                 $1,285.00 

2) Lần 2 (Xây cất):                                     $70.00 

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) 

6. Giúp xua tan nỗi sợ 

Nỗi sợ là một trong những kẻ thù lớn nhất của con người. Nó cho thấy sự 

nhỏ bé, thấp hèn và bất lực của chúng ta. Mỗi khi sợ, ta thường cầu cứu sự 

trợ giúp của người khác. Khi nó vượt quá sức con người, ta thường chạy 

đến các bậc thần linh. Trong thinh lặng của cầu nguyện, ta được đưa vào 

đối diện với một vị Thiên Chúa vừa yêu thương ta và quyền năng vô hạn. 

Bỗng dưng, ta sẽ thấy mình được Ngài che chở bao bọc, hứa hẹn sẽ luôn ở 

bên và giúp ta vượt thắng mọi gian nguy thử thách. Người nào càng sống 

tinh thần cầu nguyện, người ấy càng bình tĩnh trước những giông tố của cuộc đời vì họ kín múc được sức mạnh 

từ Chúa. 

7. Những lời kinh giúp ý thức và loại trừ những tư tưởng xấu 

Nhiều lúc chúng ta cũng muốn cầu nguyện nhưng chẳng biết cầu nguyện thế nào. Các phương pháp cầu nguyện 

dường như cao siêu và khó thực hành. Khi ấy, chỉ đơn giản là ta thầm thĩ những câu kinh đã được soạn sẵn. 

Những lời kinh tưởng chừng khô khan nhưng lại có tác dụng rất lớn. Nếu chúng ta vừa đọc vừa chú tâm đến 

từng lời kinh, nó sẽ trở thành những tâm tình của chúng ta dâng cho Chúa. Ngoài ra, khi chúng ta tập trung vào 

nó, nó sẽ giúp xua tan những tà ý đang có trong đầu mình. Nhờ đó, trái tim của chúng ta sẽ được thanh lọc và 

trở nên tinh tuyền hơn. 

8. Tiếp xúc với Lời Chúa, nghe Chúa nói với mình 

Nếu chúng ta chọn cầu nguyện với Lời Chúa, mỗi ngày suy niệm một đoạn ngắn, ta sẽ có cơ hội chìm sâu trong 

những mặc khải của Chúa cho chúng ta. Những lời ấy sẽ ban cho chúng ta sức mạnh, giải thoát chúng ta khỏi 

mọi bận tâm lo lắng. Sâu hơn, ta sẽ nghe được điều Chúa muốn nhắn gửi riêng cho mình. Dần dần, ta sẽ hiểu 

biết hơn về Chúa, có mối tương quan thân thiết với Chúa, sẽ yêu Chúa hơn và được Chúa biến đổi để nên giống 

Đức Giêsu Kitô hơn. Lời Chúa không phải là lời bình thường. Lời ấy có sức cứu độ chúng ta và đưa chúng ta về 

Nước Trời. 

9. Đưa tâm hồn hướng về trời cao 

Sự thinh lặng trong cầu nguyện sẽ giúp tâm trí chúng ta được giải thoát khỏi mọi thứ tầm thường của đời này. 

Ta sẽ dần dần được hấp dẫn bởi nét tuyệt đẹp của các nhân đức và bắt đầu kinh tởm những sự xấu xa vẫn đang 

vây hãm và quyến rũ chúng ta. Bản chất lương thiện trong ta sẽ trỗi dậy và ta biết mình không thuộc về chốn 

đời tạm này. Ta khám phá ra rằng quê thật của chúng ta là Thiên Đàng, là cõi vinh phúc đời đời, mà muốn trở 

về nơi ấy, ta phải dứt bỏ những thứ đang mê hoặc chúng ta ở đây, đang khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Khi 

ấy, ta sẽ được nhấc bổng lên tận trời cao, đó là niềm hy vọng của chúng ta. 

10. Lãnh nhận ơn lành từ Chúa 

Đây là một lợi ích thiết thực hơn bao giờ hết. Trong cầu nguyện, ta có thể xin Chúa những ơn lành cần thiết cho 

chính mình hay cho người khác. Cuộc sống tại thế này luôn khiến chúng ta sống trong tình trạng thiếu thốn trăm 

bề, nếu không phải là những thiếu thốn vật chất, thì cũng là tinh thần. Chẳng nơi đâu ta có thể “xin xỏ” một 

cách thoải mái như trong cầu nguyện vì ta biết rằng mình đang đối diện với một Đấng hằng yêu thương mình và 

luôn sẵn sàng ban ơn cho mình bất cứ lúc nào hay nơi nào, bao nhiêu cũng được. 

Với 10 lợi ích như thế, tại sao chúng ta vẫn còn chần chừ, ngại ngùng, tiếc thời gian mà không dành giờ cho 

Chúa, phải không? 

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 


