
 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 

– –
 

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay (Mc 1,21-28) là 

một phần của trình thuật ở Capernaum. Tâm điểm 

của câu chuyện này là sự kiện trừ quỷ. Qua đó, 

Chúa Giêsu cho dân thấy Ngài là một ngôn sứ uy 

quyền trong lời nói và việc làm. Chúa vào hội 

đường ở Capernaum trong ngày sabat và bắt đầu 

giảng dạy. Mọi người ngạc nhiên về những lời 

Người giảng dạy, vì những lời ấy không giống 

như lời dạy của các kinh sư. Vì các kinh sư giảng 

dạy mà chẳng có uy quyền. Còn Chúa Giêsu, Ngài giảng dạy như đấng 

có thẩm quyền, như sứ giả của Thiên Chúa, chứ không chỉ dựa vào 

truyền thống mà thôi. Người ta ngạc nhiên trước Tin Mừng Chúa Giêsu 

loan báo. Họ nói: Học thuyết thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Uy 

quyền của Chúa còn tỏ lộ trong hành động. Lúc ấy, trong hội đường có 

người bị quỷ ám, nói với Chúa rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadaret, chuyện 

chúng tôi can gì đến ông? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh 

của Thiên Chúa!". Ðúng là Chúa đến để tiêu diệt ma quỷ, để chiến 

thắng quỷ ma. Thần dữ biết quyền năng và sự thánh thiện của Chúa. 

Chúa Giêsu quát mắng nó: "Câm đi và ra khỏi người này!" Những lời 

ấy của Chúa có đủ sức chiến thắng thần ô uế, và nó đã thét lên rồi xuất 

khỏi người ấy. Ðiều này gây ấn tượng mạnh mẽ lên những người hiện 

diện. Họ hỏi nhau: Người này là ai vậy, mà ngay cả thần ô uế cũng 

phải tuân lệnh. Quyền năng của Chúa xác nhận thẩm quyền của lời 

Người giảng dạy. Người không chỉ nói mà còn làm. Người biểu lộ công 

trình của Thiên Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm. Trong Tin Mừng, 

chúng ta thấy Chúa Giêsu thực thi sứ mạng, bày tỏ tình yêu của Thiên 

Chúa qua việc rao giảng và hàng loạt hành động quan tâm, giúp đỡ 

người đau bệnh, người nghèo đói, các trẻ em và người tội lỗi. Chúa 

Giêsu là Thầy chúng ta. Người đầy quyền năng trong lời nói việc làm. 

Chúa ban cho chúng ta ánh sáng chiếu soi con đường nhiều khi bị phủ 

đầy bóng tối. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng 

những khó khăn, thử thách, cám dỗ. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, ơn Chúa 

lớn lao dường nào khi chúng ta được biết Thiên Chúa quyền năng và tốt 

lành đến thế! Chúa Giêsu như người thầy, người bạn dẫn lối chỉ đường 

chúng ta, quan tâm chúng ta, đặc biệt những khi chúng ta cần Người. 

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria là người luôn biết lắng nghe, xin 

giúp chúng con biết thinh lặng để lắng nghe giữa những thông điệp của 

thế giới, để con biết nhận ra những lời quyền uy nhất. Ðó là Ngôi Lời 

của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu, Ðấng đã cứu chúng con khỏi kiếp nô 

lệ, khỏi tội lỗi, khỏi ác thần. 

                 Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Đnl 18, 15-20 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 

Môsê nói với dân chúng rằng: "Chúa là Thiên Chúa 

các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những 

anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ 

nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là 

Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và 

các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa 

là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa 

vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng 

tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em 

của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng 

người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả 

những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào 

không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, 

chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân 

danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc 

nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết".    

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải 

lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và 

tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì 

lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ 

mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không 

có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên 

thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có 

chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp 

lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, 

chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để 

hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn 

toàn khắng khít với Chúa. 

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu 

vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về 

giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như 

Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang 

lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, 

nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện 

gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng 

tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên 

Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra 

khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét 

một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh 

ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý 

mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả 

thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng 

Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng 

lân cận xứ Galilêa.  

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  31/1/21  CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG 

NIÊN; Đnl 18,15- 20 ; 1 Cr 7,32-35 ; Mc 1,21-28. 

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

+ LH Đaminh Lý và Piô Dự. 

Thứ Hai   1/2/21  Mùa Thường Niên; 

Dt 11,32-40 ; Mc 5,1-20. 

+ LH Tôma Phát. 

Thứ Ba   2/2/21  DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG 

ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính; Ngày Quốc Tế 

Đời Thánh Hiến. Ml 3,1-4; Lc 2,22-40 

+ LH Đaminh Cung. 

Thứ Tư  3/2/21 Th. Blasiô, gmtđ. Th. Ansgariô, gm; 

biệt kính Thánh Giuse; Dt 12,4-7.11-15 ; Mc 6,1-6. 

+  LH Bernadô Hoàn. 

Thứ Năm  4/2/21; Mùa Thường Niên;  

Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13. 

+   

Thứ Sáu  5/2/21  Th. Agatha, đttđ, lễ nhớ;  

Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29. 

+  

Thứ Bảy  6/2/21  Th. Phaolô Miki và các bạn tử 

đạo, lễ nhớ; Dt 13,15-17.20-21 ; Mc 6,30-34. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN. 

Giáo Xứ Lòng Thương Xót 

Chúa thành kính phân ưu với 

Chị Ann Phan Trần Đan 

Phượng có phu quân là Anh 

Gioan James Sittniewski mới 

qua đời tại Knoxville, TN vào Chúa Nhật  

24-1-2021, hưởng dương 53 tuổi. Xin Chúa và 

Mẹ Maria thương sớm đưa Linh Hồn Gioan về 

hưởng nhan Thánh Chúa. 



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. 

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):                                      $2,533.00 

2. Lần 2 (GH Châu Phi):                                  $30.00 

3. Bé Gema (hoa Nhà thờ):                             $100.00 

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. 



 

Ngày nay, khách hành hương Thánh Địa rất cảm động khi đến Nazareth, kính viếng cách riêng 

thánh đường truyền tin. Nazareth là một thành phố nhỏ bé, 

nhưng qui tụ tất cả chung quanh ngôi thánh đường rất xinh 

đẹp gọi là Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin. Một kiến 

trúc tân kỳ, một ngôi tháp hình bông huệ lật ngược, mà các 

cánh tủa ra bao trùm hang đá truyền tin. Bên cạnh là thánh 

đường Thánh Giuse, bao gồm vết tích của một ngôi nhà cổ 

xưa được các nhà khảo sát coi là vết tích của một ngôi nhà, 

nơi mà Giuse “đã đón Maria về nhà”. 

 

Và, đối diện với Vương Cung Thánh Đường, trong 

khuôn viên tu viện các Bà Dòng Nazareth, người ta tìm thấy 

những vết tích kỳ là của một ngôi nhà, đồng thời với Thánh 

gia và sâu hơn một ít, có một ngôi mộ mà tương truyền địa 

phương từ bao giờ quen gọi là một của Người Công Chính. 

 

Phúc âm thánh Luca gọi Giuse là “Người Công Chính”, nghĩa là người hằng tuân theo thánh ý 

Chúa. Phải chăng đây là ngôi mộ thánh Giuse và ngôi nhà là ngôi  nhà của Thánh Gia Thất? 

 

Những dữ kiện ấy gợi lên cho chúng ta hình ảnh Nazareth ngày xưa, nơi lưu ngụ của Thánh gia. 

 

Do Thái là một xứ thuộc vùng đất nhiệt đới. Từ xưa, nơi nào có một nguồn suối chảy qua, nơi đó có 

dân chúng dần hồi tìm đến sinh sống. Một thị trấn nhỏ mọc lên, nằm chênh vênh bám vào sườn đồi, 

trông xuống đồng bằng Jezraen. Nazareth có nghĩa là “thịnh vượng” mà cũng có nghĩa là một “vũng 

nước”, hai biệt danh mật thiết liên quan, có nước thì có người ở, có người qua lại, hoa màu tươi tốt, đời 

sống thịnh vượng. 

 

Tuy nhiên Nazareth chỉ là một thị trấn nhỏ bé, không tên tuổi, dân cư lại không mấy nổi danh. 

Nathanael, người làng Cana bên cạnh, phê phán: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? (Ga 1, 46). 

Hoặc có nổi danh là ở những cuộc cãi vã dành giựt thường xảy ra chung quanh “vũng nước” khi chiều 

về, người và vật tụ tập, tranh giành nhau từng gàu nước, khiến cho trong vùng vẫn còn truyền tụng. 

 

Thế mà, từ trong làng tăm tối và “nhiều chuyện” ấy, Thiên Chúa, Đấng hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi 

báu và suy tôn những người khiêm nhường, đã chọn một trinh nữ “vô tiền khoáng hậu” để đi vào ý 

định đời đời của Ngài, trong mầu nhiệm nhập thể. Cô trinh nữ ấy tên là Maria. 
 

Linh Mục Hồng Phúc, CSsR. 


