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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 

– –

Anh chị em thân mến, Tin Mừng ngày hôm nay (Mc 1, 29 -39) giới thiệu 

cho chúng ta việc Ðức Giêsu đã chữa lành tất cả những ai bệnh tật, sau khi đã 

giảng dạy trong hội đường ngày Sabat. Giảng dạy và chữa lành là những hoạt 

động chính yếu trong đời sống công khai của Ðức Giêsu. Với việc rao giảng 

Ngài loan báo về Nước Thiên Chúa, và với việc chữa lành Ngài cho thấy rằng 

Nước Thiên Chúa đã đến gần và đang ở giữa chúng ta. 

Ngự đến trần gian để loan báo và hiện thực hóa sự cứu độ cho tất cả mọi 

người, Ðức Giêsu đã bày tỏ một sự ưu ái đặc biệt đối với những ai đang bị tổn 

thương nơi thể xác cũng như tinh thần: những người nghèo khổ, các tội nhân, 

những người bị quỷ ám, những ai yếu đau, và cả những ai bị gạt ra ngoài lề xã 

hội. Như thế, Ngài tự mạc khải chính mình như lương y của tất cả các linh hồn 

và mọi thể xác, như người Samaritanô nhân hậu vậy. 

Thực tại của việc chữa lành các bệnh tật của Ðức Giêsu mời gọi chúng ta 

phản tỉnh về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Hoạt động cứu độ của Ðức Kitô 

không chỉ diễn ra cùng với con người và cuộc sống tại thế của Ngài nhưng 

vẫn còn tiếp diễn thông qua Giáo Hội, bí tích của tình yêu và sự âu yếm của 

Thiên Chúa dành cho con người. Sai phái những môn đệ của mình trong các 

sứ mạng, Ðức Giêsu ban cho họ một sự ủy thác kép: loan báo Tin Mừng cứu 

độ và chữa lành những bệnh tật (Mt 10, 7-8). Tin vào giáo huấn này, Giáo Hội 

đã luôn dành sự quan tâm hỗ trợ hết mình đối với những ai bệnh tật trong sứ 

mạng của mình. 

Những người nghèo khó và những người đau khổ lúc nào cũng ở bên cạnh 

các ngươi, Ðức Giêsu cảnh báo như thế (Mt 26,11), và Giáo Hội tiếp tục tìm 

kiếm họ trên các ngả đường, quan tâm đến những ai yếu đau như một phương 

thế đặc quyền để gặp gỡ Ðức Kitô, để đón nhận Ngài và phục vụ Ngài. Quan 

tâm đến một người yếu đau, đón nhận người đó, phục vụ người đó là phục vụ 

Ðức Kitô: người yếu đau là thịt của Ðức Kitô. 

Ðiều này cũng diễn ra trong thời đại của chúng ta, khi, mặc dù có những 

thành tựu của khoa học, sự đau khổ nội tâm và thể xác của con người vẫn gợi 

lên những vấn nạn trầm trọng về ý nghĩa của bệnh tật và đau khổ và cả nguyên 

do của cái chết. Ðó là những câu hỏi mang tính hiện sinh để những hoạt động 

mục vụ của Giáo Hội phải trả lời trong ánh sáng của Đức Tin, khi đối diện với 

Thánh giá trước mắt mình, rằng đó là tất cả những gì xuất hiện trong mầu 

nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa Cha, Ðấng vì tình yêu đối với con người, đã 

không tiếc xót trao ban Người Con Một (Rm 8, 32). 

Bởi thế, mỗi người chúng ta được kêu gọi để mang ánh sáng của Lời Chúa 

và uy lực của ân sủng cho những ai đang đau khổ và những ai đang nâng đỡ 

họ, như những người thân trong gia đình, các Bác sĩ, Y tá, bởi vì phục vụ 

người yếu đau chỉ có thể được thực hiện cùng với lòng nhân đạo, cùng với sự 

dấn thân quảng đại, cùng với tình yêu của Tin Mừng, và cùng với sự âu yếm. 

Mẹ Giáo Hội, thông qua những cánh tay nối dài của chúng ta, ôm ấp những 

người đau khổ và quan tâm những ai bệnh tật với tình mẫu tử âu yếm." 

Chúng ta hãy nài xin Ðức Maria, sức mạnh của những người đau ốm, 

chuyển cầu để mỗi người khi đau bệnh có thể cảm thấy sự nâng đỡ từ sự chăm 

sóc của những người ở bên cạnh, cũng như sức mạnh của tình yêu Thiên 

Chúa, và sự an ủi vì tình mẫu tử âu yếm của Mẹ.      Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: G 7, 1-4. 6-7 

Trích sách Gióp. 

Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là đời sống của 

con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày 

của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao 

bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền 

công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có 

những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi 

đi ngủ, thì tôi lại nói: "Chừng nào tôi mới thức dậy, và 

chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho 

đến tối". Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, 

nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy 

nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ 

không nhìn thấy hạnh phúc".     

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 9, 16-19. 22-23 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì 

không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một 

nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao 

giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc 

ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi 

phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì 

phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, 

tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền 

mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối 

với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi 

người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở 

như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu 

hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả 

mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả 

những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông 

phần vào lợi ích của Tin Mừng. 

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng 

với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy 

bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập 

tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến 

lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền 

khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt 

trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh 

nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp 

trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những 

chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không 

cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh 

sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi 

thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn 

chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói 

cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". 

Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, 

những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". 

Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp 

xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.  

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  7/2/21  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG 

NIÊN;G 7,1-4.6-7;1 Cr 9,16-19.22-23;Mc 1,29-39. 

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

+ LH. Ambrôsiô Niệm. 

Thứ Hai   8/2/21  Th. Giêrônimô Êmilianô; Th. 

Jôsêphina Bakhita, trinh nữ; 

St 1,1-19 ; Mc 6,53-56. 

+  

Thứ Ba   9/2/21  Mùa Thường Niên;  

St l,20-2,4a ; Mc 7,1-13 

+  

Thứ Tư  10/2/21 Th. Scholastica, tn, Lễ nhớ; biệt 

kính Thánh Giuse; St 2,4b-9.15-17 ; Mc 7, 14-23. 

+   

Thứ Năm  11/2/21; Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế 

Bệnh Nhân; Cuối năm Canh Tý. 

Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11. 

+   

Thứ Sáu  12/2/21  Mồng Một Tết Tân Sửu, cầu bình 

an cho Năm Mới. St 1,14-18; P1 4,4-8; Mt 6,25-34. 

+  

Thứ Bảy  13/2/21  Mồng Hai Tết, kính nhớ Tổ Tiên 

Ông Bà Cha Mẹ.  

Hc 44,1.10- 15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6. 

8:00 AM: +  LH. Giuse Bảng. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 6 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. 

Thứ Tư 17/02/2021 là Lễ Tro, 

khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ 

có thánh lễ xức tro vào 7:30 pm. 

Hôm đó cũng là ngày ăn chay, 

kiêng thịt. Ăn chay từ  

18 – 60 tuổi; kiêng thịt từ 14 tuổi 

trở nên. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $2,428.00 

2. Lần 2 (quỹ xây cất    ):                                  $20.00 

3. Duyên Nguyễn (hoa Nhà thờ):                   $150.00 

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. 



 

Vào năm thứ năm hay thứ sáu trước công nguyên, xuất hiện 

một trinh nữ tên là Maria, con của hai ông bà Gioakim và Anna. 

Đây là một thiếu nữ, từ đời đời được Chúa tuyển chọn và tô điểm 

tâm hồn bằng những đặc ân xưa nay chưa từng có với tất cả kho 

tàng của Đấng Quyền Năng. Nhưng đồng thời cô cũng nhiệt tình 

đáp ứng, trở nên một kỳ công của Đấng Tạo Dựng. 

 

Tuy nhiên, người đồng hương của cô đâu có hay biết, khi mỗi 

buổi chiều, cô lắc lư đi ra bờ giếng kín nước, chiếc vò đội trên 

đầu. Chiếc khăn phủ mái tóc để lộ khuôn mặt xinh tươi, dịu hiền, 

khiêm tốn, đẹp như mặt trăng giữa vòm trời thanh trong. 

 

Có lẽ, cô đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, vì Phúc âm không nhắc tới 

song thân phụ mẫu và đang sống dưới sự bảo trợ của đại gia đình. Cô mang tên là Maria, có nghĩa là 

“được Thiên Chúa sủng ái”, danh từ Mariam, phát nguyên từ mara, một từ  ngữ Arameen có nghĩa là 

“bà chúa”. Đó cũng là tên của bà chị môisê (Ds 26, 59) và của một số phụ nữ Do Thái khác. 

 

Mặc dầu còn ít tuổi, do sự sắp xếp của gia đình, Maria đã được đính hôn với một thanh niên tên là 

Giuse cùng chi họ Giuđa và cùng thuộc miêu duệ Đavít. 

 

Theo tục lệ Do Thái, thì “lễ đính hôn có giá trị như lễ cưới”. Trong Ngũ kinh cũng như trong phúc 

âm, người đã đính hôn cũa được gọi là “vợ” của hôn phu. Nếu thất tiết sẽ bị xử như người ngoại tình, 

nếu người bạn chết, được cọi như góa phụ và được luật Levirat bảo vệ. 

 

Vậy Maria đã đính hôn với Giuse (Mt 1, 18) 

 

Nghi lễ đính hôn được tổ chức. Trước mặt gia đình và hai nhân chứng, vị hôn phu trao cho bạn một 

của lễ đơn mọn, như một đồng tiền và nói: “Cô được đính hôn với tôi do bảo chứng này”. Cô thiếu nữ 

nhận của lễ, là chấp nhận việc cầu hôn. Một bữa cơm thân mật được thiết đãi tại nhà gái, nhưng cuộc 

sống chung chỉ diễn ra thực sự sau một thời gian dài hay ngắn, tùy hai bên thỏa thuận. 

 

Trong khoảng thời gian từ lễ đính hôn của Giuse và Maria cho đến ngày cưới, đã xảy ra dữ kiện lớn 

lao và quan trong. Thiên Chúa sai xứ thần Gabriel đến “truyền tin” cho Đức mẹ. 
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