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Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu   (865)640-5308 
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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 (Mc 1,40-45) kể về việc Chúa chữa lành một người bị bệnh 

phong. Bệnh phong cùi là loại bệnh được Cựu Ước xem là một sự ô uế nặng 

nề, và người bệnh cần phải tách khỏi cộng đồng. Như thế, người mắc bệnh 

phong phải sống một mình. Tình trạng của người bị bệnh phong thực sự đau 

khổ cùng cực, vì não trạng thời ấy cho rằng, người mắc bệnh phong không chỉ 

là hạng ô uế trước mặt người đời, mà họ còn bị coi là kẻ ô uế trước mặt Thiên 

Chúa nữa. Do đó, người mắc bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay đã nài 

xin Chúa Giêsu  với những lời như sau: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi 

được sạch!" Nghe lời ấy, Chúa chạnh lòng thương. Thật là quan trọng để chú 

tâm đến những chuyển động nội tâm của Chúa Giêsu , điều mà chúng ta đã 

cảm đã thấy trong Năm thánh Lòng thương xót. Sẽ không thể hiểu được hành 

động của Chúa, sẽ không thể hiểu được chính Chúa, nếu chúng ta không đi 

vào những chuyển động nội tâm của cái chạnh lòng thương, của lòng thương 

xót Chúa. Con tim chạnh lòng thương đã thúc đẩy Chúa đến gần người bệnh, 

chạm vào anh và nói với anh: "Ta muốn, anh hãy được sạch!" Ðiều đáng lo 

ngại nhất ở đây là Chúa chạm đến người phong hủi, vì điều này bị Luật Môsê 

cấm. Bởi lẽ, theo Lề Luật, chạm vào người bệnh phong là bị lây nhiễm sự ô 

uế, ngay cả bị ô uế trong tinh thần. Thế nhưng, trong trường hợp hôm nay, 

không phải là người bệnh đến với Chúa để rồi Chúa bị lây nhiễm sự ô uế, 

nhưng là Chúa đến với người bệnh để anh được lành sạch. Trong lần chữa 

bệnh này, chúng ta ngưỡng mộ Chúa, không chỉ vì lòng từ bi thương xót của 

Ngài, mà còn vì sự can đảm của Ngài nữa. Chúa không quan tâm đến chuyện 

nhiễm uế, Chúa chỉ quan tâm đến chuyện giải phóng người bệnh khỏi cách 

ách nặng nề. Không có bệnh tật nào là nguyên nhân của sự ô uế. Chắc chắn 

bệnh tật có liên quan đến toàn bộ con người, nhưng không hề ảnh hưởng đến 

mối tương quan của người ấy với Thiên Chúa. Thật vậy, một người bệnh vẫn 

có thể có tương quan thân thiết với Thiên Chúa. Chỉ có tội lỗi mới làm cho 

con người ra ô uế. Những thứ tội lỗi như ích kỷ, ngạo mạn, tham ô tham 

nhũng, những thứ bệnh của tâm hồn như thế cần được thanh tẩy. Cần thân 

thưa với Chúa Giêsu  như người bệnh phong hôm nay đã van nài: "Nếu Ngài 

muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!" 

Giờ đây, tất cả chúng ta, từng người chúng ta hãy dành chút thời gian 

thinh lặng, để có thể suy xét về con tim mình, để có thể nhìn vào chính cõi 

lòng mình, để có thể nhìn thấy những gì là ô uế, những gì là tội lỗi trong tâm 

hồn mình. Từng người chúng ta, trong thinh lặng, thân thưa với Chúa với tất 

cả tấm lòng rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!". 

Chúng ta hãy làm điều ấy trong thinh lặng. "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm 

cho con được sạch!" "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!" 

Và mỗi khi chúng ta đón nhận Bí Tích Hòa Giải với lòng thống hối, chính 

Chúa cũng lặp lại với chúng ta rằng: "Ta muốn, con hãy lành sạch!" Thật là 

mừng vui biết bao! Thế đó, khi ấy thứ bệnh phong của tội lỗi sẽ biến mất, để 

chúng ta có thể trở về sống trong niềm vui con thảo với Thiên Chúa, và niềm 

vui được sống giữa mọi người trong cộng đồng. 

Nhờ lời cầu bầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô Nhiễm của chúng ta, 

chúng ta nài xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta 

bằng lòng thương xót vô biên của Chúa, và xin Chúa ban cho chúng ta niềm 

hy vọng và bình an tràn ngập tâm hồn.                     Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Lv 13, 1-2. 44-46 

Trích sách Lêvi. 

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu người 

nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, 

hoặc mụn nhọt hay những vết bóng láng, đó là dấu 

bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế Aaron, hoặc đến 

một vị nào trong các con trai của ông. "Vậy ai mắc 

bệnh phong cùi, và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải 

mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to 

rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu 

người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở 

riêng một mình ngoài trại".     

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 31 - 11, 1 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 

tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em 

uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm 

mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho 

người Do-thái, dân ngoại hay Hội thánh của Thiên 

Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng 

mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho 

tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được 

cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi 

gương Đức Kitô. 

Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa 

Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài 

muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng 

thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: 

"Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến 

mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị 

bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói 

cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và 

dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã 

được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao 

và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công 

khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài 

thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp 

nơi tuôn đến cùng Người.  

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  14/2/21  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG 

NIÊN;  Mồng 3 Tết Tân Sửu, cầu cho công việc 

làm ăn được thuận hoà;  
Lv 13,1-2.44-46 ; 1 Cr 10,31-11,1 ; Mc 1,40-45. 

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

+ AC. Phước-Huyền: LH Tổ tiên ông bà cha mẹ. 

+ LH. Đaminh Chiểu. 

Thứ Hai   15/2/21  Mùa Thường Niên; 

St 4,1-15.25 ;Mc 8,11-13. 

+  

Thứ Ba   16/2/21  Mùa Thường Niên;  

St 6,5-8 ; 7,1-5.10 ; Mc 8,14-21. 

+ LH. Giacôbê Lượng. 

Thứ Tư  17/2/21 Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt;  

biệt kính Thánh Giuse;  

Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18. 

+  LH. Gioan Bosco Đức. 

Thứ Năm  18/2/21; Sau Lễ Tro. 

Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25. 

+   

Thứ Sáu  19/2/21  Sau Lễ Tro. Biệt kính Thánh Cả 

Giuse trong năm Thánh Giuse. Kiêng Thịt. 

Is 58,l-9a ; Mt 9, 14-15. 

+  

Thứ Bảy  20/2/21  Sau Lễ Tro. Th. Phanxicô và Th. 

Giacinta Marto); Is 58,9b-14 ; Lc 5, 27-32. 

8:00 AM: +   

6:00 pm: CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. 

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. 

 Trong Mùa Chay Thánh 2020 

cùng với toàn thể Giáo Phận 

Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa 

Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành 

“Chiến Dịch Chén Cơm Tình 

Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ 

giúp cho anh chị em nghèo đói. 

“Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay 

chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong Mùa 

Chay Thánh này. 

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. 

Khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, 

xin sử dụng phong bì dâng lễ (phong 

bì mầu đỏ). Xin chân thành cám ơn 

tấm lòng quảng đại và hy sinh của các 

gia đình đã và đang đóng góp tài 

chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp 

tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất 

là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình. 

SỔ VÀNG ÂN NHÂN 

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã 

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Ẩn danh (hoa nhà thờ):                      $200 

2. Ẩn danh (hoa nhà thờ):                        $80 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $2,341.00 

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

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. 



 

Phúc Âm nói: “Giuse làm nghề thợ mộc” và sau này, Chúa 

Giêsu cũng nối nghề, một thứ “thợ làng” nghĩa là một người làm 

đồ gỗ bình dân và làm hết mọi việc. Làm cày, làm cửa, làm tủ 

đựng, làm cột kèo, chữa nông cụ. Bên cạnh, luôn có thùng đồ 

nghề, ai kêu làm ở đâu thì đi làm ở đó. 

 

Sau này, Giuse được Chúa Giêsu giúp đỡ. Với cái nhìn vào 

cuộc sống của hai bố con thời ấy, người ta có thể hình dung cuộc 

sống của Chúa Giêsu với các Tông đồ trên bờ hồ Tiberiađê sau 

này. Người đi giảng nhưng Người cũng làm việc… đóng hoặc sửa 

chữa thuyền bè. 

 

Ở đây, chúng ta nên mở một cái ngoặc để nói đến công việc 

thủ công mà Chúa có thể đã làm trong thời kỳ ra giảng dạy. 

 

Đọc kỹ Phúc Âm, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với biệt phái và luật sĩ về ngày 

Sabbat. Vì sao Ngừơi hay giảng vào ngày Sabbat và chữa nhiều bệnh nhân vào trong ngày ấy, để nên 

cớ cho đối phương chỉ trích? Phải chăng vì trong tuần Ngài làm việc. Nói được là Ngài đã thực thi thân 

phận nhập thể. Các Tông đồ đi giảng, ngài sai họ đi, có ông ở nhà “vá lưới”, Ngài cũng làm việc. Khi 

những ngày cuối đời sắp đến phải rời bỏ biển hồ Tiberiađê… nói được là Ngài dành thời giờ để xây 

dựng “con thuyền Giáo hội”. 

 

Trở về lại Thánh Giuse, một người thợ mộc khiêm tốn, cả đời sống trong nghề, lấy mồ hôi trán đổi 

lấy tấm bánh nuôi sống gia đình. Chúa Giêsu được gọi là “bác thợ mộc, con bà Maria” (Mc 6, 3) thì 

cũng là con của dưỡng phụ Giuse. 

 

Nhưng, rất có thể, ngoài nghề thợ mộc, Giuse còn có một lô đất nhỏ ở xung quanh Nazareth hay sát 

bên cạnh nhà, như nhiều người khác, để trồng trọt hoa màu hầu chi dụng trong gia đình. 

 

Một cuộc sống đơn sơ bình dị không có gì khác biệt với đồng hương xung quanh. Trong làng 

Nazareth cũng không tránh khỏi những cuộc cãi vã, tranh chấp giữa các gia đình, hẳn là Giuse không 

dính dáng đến, nhưng người vẫn thừa biết. Và lúc chiều về, mặt trời nhuộm đỏ cả rặng núi Carmelô, 

Giuse không khỏi dâng lời ca tụng và cảm tạ Đấng Hóa công đã làm nên những điều kỳ diệu. 
 

 

Linh Mục Hồng Phúc, CSsR. 


