
 Church of Divine Mercy 

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932 
Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM   

(865) 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 865-742-5024          

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. https://cmgconnect.org) 

Văn Phòng GX:  

 Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM  

 Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317 

– –

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay kể lại khởi đầu đời sống công khai của 

Chúa Giêsu nơi các thành thị và làng mạc xứ Galilea. Sứ mạng của Chúa 

không khởi đầu từ Jerusalem, nghĩa là từ trung tâm tôn giáo, xã hội và chính 

trị, nhưng từ một vùng ngoại biên, bị những người Do Thái giữ đạo nghiêm 

ngặt, coi rẻ vì sự hiện diện của các dân tộc khác nhau trong vùng ấy, vì thế, 

Ngôn Sứ Isaia đã gọi đó là "miền Galilea của dân ngoại" (Is 8,23). 

"Ðó là một vùng biên giới, một vùng chuyển tiếp nơi có nhiều người 

thuộc các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác biệt gặp gỡ nhau. Vì thế, miền 

Galilea trở thành địa điểm biểu tượng sự cởi mở của Tin Mừng đối với mọi 

dân tộc. Về phương diện đó, miền Galilea giống thế giới ngày nay: nhiều nền 

văn hóa cùng hiện diện, cần được đối chiếu và gặp gỡ nhau. Cả chúng ta hằng 

ngày vẫn ở trong một "miền Galilea của dân ngoại", và trong bối cảnh đó, 

chúng ta có thể cảm thấy kinh hãi và chiều theo cám dỗ muốn xây dựng 

những vòng đai để được an toàn hơn, được bảo vệ hơn. Nhưng Chúa Giêsu 

dạy chúng ta rằng Tin Mừng không được dành riêng cho một phần nhân loại, 

Tin Mừng được loan báo cho tất cả mọi người. Ðó là một Tin Vui dành cho 

những ai đang chờ mong, có lẽ cho cả những người không chờ đợi gì cả và 

cũng chẳng có sức mà tìm kiếm hay yêu cầu. 

Khi khởi hành từ Galilea, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng không ai bị loại 

khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa, đúng hơn, Thiên Chúa muốn khởi hành từ 

ngoại biên, từ những người rốt cùng, để đi tới tất cả mọi người. Ngài dạy 

chúng ta một phương pháp, và phương pháp của Ngài diễn tả nội dung, nghĩa 

là lòng từ bi của Chúa Cha. "Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn cần phân định 

xem đâu là con đường Chúa muốn, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi 

chấp nhận lời kêu gọi này, đó là: hãy ra khỏi tình trạng thoải mái của mình và 

can đảm đi tới mọi vùng ngoại biên đang cần được ánh sáng Tin Mừng" 

(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, 20). 

Chúa Giêsu chẳng những bắt đầu sứ mạng của Ngài từ một nơi ở ngoài 

trung tâm, nhưng còn từ những người thấp kém nữa. Ðể chọn các môn đệ đầu 

tiên và các tông đồ tương lai, Chúa tìm tới những trường dạy các ký lục và các 

nhà thông luật, nhưng là những người khiêm hạ và đơn sơ, quyết tâm chuẩn bị 

đón nhận Nước Chúa đến. Chúa Giêsu đi gọi họ tại nơi họ làm việc, bên bờ 

hồ: họ là những người đánh cá. Ngài kêu gọi họ và họ theo Ngài ngay lập tức. 

Họ bỏ lưới và đi theo Ngài: cuộc sống của họ trở thành một cuộc phiêu lưu 

ngoại thường và hấp dẫn. 

Ngày nay Chúa cũng kêu gọi! Ngài tiến qua những nẻo đường của đời 

sống thường nhật của chúng ta. Ngày hôm nay, trong lúc này đây, Chúa đi qua 

quảng trường này. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đi với Ngài, cộng tác với Ngài 

cho Nước Thiên Chúa, tại các miền "Galilea" thời nay. Mỗi người trong anh 

chị em hãy suy nghĩ, Chúa đi qua hôm nay, Chúa đang nhìn tôi. Ngài nói gì 

với tôi? Và nếu có ai trong anh chị em cảm thấy Chúa đang nói "Hãy theo 

Thầy", thì hãy can đảm, đi theo Chúa. Chúa không bao giờ làm cho chúng ta 

thất vọng. Hãy nghe tiếng Chúa gọi trong tâm hồn đi theo Chúa. Chúng ta hãy 

để cho cái nhìn, tiếng nói của Chúa đi tới chúng ta, và chúng ta hãy đi theo 

Ngài! "Ðể niềm vui Tin Mừng đi tới tận bờ cõi trái đất và không ngoại biên 

nào bị thiếu ánh sáng của Chúa"(Ibid. 288)                 Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Gn 3, 1-5. 10 

Trích sách Tiên tri Giona. 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và 

đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó 

điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến 

Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, 

rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi 

một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi 

ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng 

nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ 

người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ 

đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người 

không thực hiện điều đó.    

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 29-31 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: 

Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở 

như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không 

than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không 

hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không 

có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không 

tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. 

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mc 1, 14-20 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, 

rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: 

"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh 

em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Đang lúc 

đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em 

là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những 

người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, 

Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới 

người". Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn 

một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và 

em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền 

gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên 

thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.  

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  24/1/21  CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG 

NIÊN; Gn 3,1-5.10 ; 1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20. 

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

+ LH Đaminh Lý và Piô Dự. 

Thứ Hai   25/1/21  Th. Phaolô trở lại, lễ kính; Kết 

thúc tuần cầu hiệp nhất Kitô hữu; 

Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18. 

+ LH Phaolo Thể. 

Thứ Ba   26/1/21  Th. Timôthêô và Titô, gm, lễ nhớ;  

2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9. 

+ LH Piô Hải và Đaminh Nghĩa. 

Thứ Tư  27/1/21 Th. Angela Merci; biệt kính Thánh 

Giuse; Dt 10,11-18 ; Mc 4,1-20. 

+   

Thứ Năm  28/1/21; Th. Tôma Aquinô, lmts, lễ nhớ;  

Dt 10,19-25 ; Mc 4,21-25. 

+  LH Matthia Chương. 

Thứ Sáu  29/1/21  Th. Vincente, pttđ;  

Dt 10,32-39 ; Mc 4,26-34. 

+ LH Alsemô Cần. 

Thứ Bảy  30/1/21  Mùa Thường Niên;   

Dt 11,1-2.8-19 ; Mc 4,35-41. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 4 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. 



Đức Cha  Stika mong muốn 

các giáo xứ trong Giáo Phận 

Knoxville có thánh lễ trực 

tuyến để cho những người 

không thể đến tham dự 

thánh lễ tại Nhà Thờ có thể 

cùng thông công tham dự 

thánh lễ với Giáo Xứ của 

mình. Giáo Xứ Lòng 

Thương Xót chúng ta cũng 

đã có các thánh lễ hằng 

ngày trực tuyến qua 

youtube. Để dễ dàng có thể coi, xin vào website của 

Giáo Xứ: www.divinemercyknox.org và bất 

vào link với hình trên. 

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 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. 

Hôm 8/12/2020 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

mới công bố một Năm Thánh đặc biệt ngoại lệ, Năm 

Thánh Giuse, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Giáo Hội 

nhận Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ qua Thông Điệp 

Trái Tim Người Cha. Giáo xứ chúng ta sẽ đọc Kinh 

Cha Thánh Giuse Bảo Trợ vào cuối các Thánh Lễ để 

hiệp với toàn thể Giáo Hội cầu xin sự bảo trợ nâng đỡ 

của Thánh Cả Giuse, cách riêng trong thời gian đại 

dịch COVID-19. Cách thức lãnh nhận ơn toàn xá 

(xưng tội, rước lễ, và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng): 

Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy 

niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự 

một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài 

suy niệm về thánh Giuse. 

Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực 

hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng, 

cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá. 

Thứ ba, Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc 

kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người 

đính hôn. 

Thứ tư, Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày 

phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của 

Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin 

sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để 

những người đang tìm công việc có thể tìm được 

việc làm và để công việc của mọi người được xứng 

đáng hơn. 

Thứ năm, Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ 

đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh thánh Giuse 

khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác, 

để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và 

bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi 

hình thức bách hại được cứu giúp. 

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. Ngoài ra, xin gọi phone hẹn 

ngày giờ với Cha Xứ. Mùa Vọng năm nay Giáo 

xứ sẽ không có giải tội chung. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $2,308.00 

2. Lần 2 (Quỹ xây cất):                                     $65.00 

3. Donation (ẩn danh):                                 $2,000.00 

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. 



 


