
 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 theo thánh Gioan hôm nay kể về việc Chúa Giêsu đánh 

đuổi các con buôn ra khỏi Ðền Thờ Gierusalem. Chúa đã thực hiện hành động 

ấy bằng cách lấy dây làm roi mà xua đuổi và lật nhào bàn ghế. Chúa nói: "Các 

ông đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Hành động quyết liệt này 

được Chúa thực hiện vào dịp gần lễ Vượt Qua. Ðiều ấy gây ấn tượng mạnh 

mẽ trong dân chúng, đồng thời gây tức giận thù nghịch trong giới hữu trách 

tôn giáo và trong những kẻ cảm thấy bị đe dọa lợi ích kinh tế. Nhưng chúng ta 

cần giải thích thế nào về những điều này? Chắc chắn hành động của Chúa 

không phải là kiểu bạo lực để tác động lên những chính sách công, nhưng 

hành động của Chúa là hành động tiêu biểu của các bậc ngôn sứ. Các ngôn sứ 

thường lên tiếng tố giác khi người ta lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Câu 

hỏi được những kẻ chất vấn Chúa đặt ra, là câu hỏi về thẩm quyền. Người Do 

Thái hỏi Chúa: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có 

quyền làm những điều ấy?". Ðiều đó có nghĩa là họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải 

chứng minh cho thấy thực sự Chúa hành động nhân danh Thiên Chúa. 

Ðể giải thích việc Chúa Giêsu thanh tẩy Ðền Thờ Gierusalem, các môn đệ 

trích dẫn câu Thánh Vịnh 69: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ 

phải thiệt thân". Thánh Vịnh này diễn tả lời cầu xin ơn trợ giúp trong hoàn 

cảnh cực kỳ nguy hiểm, khi phải đối diện với sự căm ghét của kẻ thù. Hoàn 

cảnh ấy rồi cũng sẽ đến với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Vì nhiệt tâm với 

Chúa Cha, vì nhiệt tâm lo việc nhà Cha, mà Chúa sẽ bị treo trên thập giá. Sự 

nhiệt tâm của Chúa, tình yêu của Chúa là hy sinh chính bản thân mình. Thực 

sự, dấu lạ để Chúa chứng tỏ cho thấy thẩm quyền của Chúa, chính là cái chết 

và sự phục sinh của Chúa: "Các ông cứ phá Ðền Thờ này đi, và nội ba ngày 

tôi sẽ xây dựng lại". Thánh sử Tin Mừng viết thêm rằng: Ðền Thờ mà Ðức 

Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Với cuộc Vượt Qua của Chúa 

Giêsu, Chúa đã mở ra một sự thờ phượng mới, thờ phượng trong tình yêu 

mến, và Ðền Thờ mới là chính thân thể Người. 

Thái độ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng thôi thúc chúng ta sống cuộc 

đời này không phải là để tìm kiếm lợi lộc riêng cho chúng ta, nhưng là tìm 

kiếm vinh quang Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu. Chúng ta được mời gọi luôn 

khắc ghi và thực thi những lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu hôm nay: "Ðừng biến 

nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!". Khắc ghi trong tâm khảm như thế, sẽ giúp 

chúng ta thoát khỏi những hiểm nguy trong tâm hồn, để tâm hồn ta luôn là nơi 

Thiên Chúa ngự trị, để tâm hồn ta thoát khỏi những toan tính tư lợi, để chúng 

ta có thể sống với tình yêu mến, với lòng quảng đại và tình huynh đệ. Lời dạy 

của Chúa luôn sống động và hữu hiệu, không chỉ cho cộng đoàn Hội Thánh, 

nhưng còn cho các cá nhân, cho các cộng đồng dân sự, và cho cả xã hội nữa. 

Thực tế, luôn có cám dỗ tận dụng những dịp thuận tiện để thu tích cho mình 

những tư lợi, ngay cả bất hợp pháp. Ðiều ấy thật là nguy hiểm trầm trọng, nhất 

là khi người ta lạm dụng chính Thiên Chúa, lạm dụng sự thờ phượng Thiên 

Chúa, lạm dụng những việc phục vụ nhà Chúa, lạm dụng Danh Thánh Thiên 

Chúa. 

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, để chúng ta có thể sống 

Mùa Chay này như một dịp tốt để tái nhận biết Thiên Chúa là Chúa duy nhất 

của cuộc đời ta, để ta loại bỏ mọi hình thức thờ ngẫu tượng khỏi tâm hồn ta, 

khỏi việc làm của ta.                                                     Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Xh 20, 1-17 

Trích sách Xuất Hành. 

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau 

đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra 

khỏi vùng Aicập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ 

thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay 

vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng 

đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là 

Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, 

trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ 

ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai 

kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta. Ngươi đừng lấy 

danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa 

không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà 

lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi 

làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày 

thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa 

ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam 

nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không 

được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, 

đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong 

ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày 

Sabbat. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu 

dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ 

giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm 

chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, 

chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ 

vật gì của bạn hữu.     Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 22-25 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 

hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu 

lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng 

tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập 

giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối 

với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được 

gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền 

năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự 

điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài 

người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự 

mạnh mẽ của loài người.    Đó là lời Chúa. 

PHÚC ÂM: Ga 2, 13-25 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên 

Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người 

bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền 

bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn 

cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của 

những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những 

người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi 

đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ 

liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ 

thiêu đốt tôi". Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông 

hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như 

vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này 

đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp 

lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà 

Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, 

Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa 

Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên 

đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. Trong thời gian 

Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin 

danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng 

chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả 

mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người 

biết rõ mọi điều trong lòng người ta.    Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  07/3/21  CHÚA NHẬT 3 MÙA CHA;   
Xh 20,1-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. 

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

+  

Thứ Hai   8/3/21  Tuần  3 Mùa Chay; Th. Gioan 

Thiên Chúa, ts; 2 V 5,l-15a ; Lc 4,24-30. 

+ 

Thứ Ba   9/3/21  Tuần 3 Mùa Chay; Th. Phanxica 

Rômana, nt;  Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35. 

+  

Thứ Tư  10/3/21 Tuần  3 Mùa Chay; 

 biệt kính Thánh Giuse;  

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19. 

+  LH Giuse Khắc. 

Thứ Năm  11/3/21; Tuần  3 Mùa Chay. 

Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23. 

+  LH Gioan Điềm; Phaolô Đạt. 

Thứ Sáu  12/3/21  Tuần  3 Mùa Chay. Kiêng Thịt. 

Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. 

+ Lh. Thomas Kỷ. 

Thứ Bảy  13/32/21  Tuần  3 Mùa Chay; kỷ niệm 8 

năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử. 

Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14. 

8:00 AM: +  Giorgiô Vọng. 

6:00 pm: CHÚA NHẬT 4 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. 

 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. 

Giáo xứ sẽ có ngày giải tội 

chung vào tối Thứ Ba 16-3-

2021 từ 7:00 – 9:00 pm, 

chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh. 

Ngoài ra, Thứ Bảy hằng tuần Cha 

Xứ sẽ ngồi toà từ 4:00 – 5:00 pm. 

Muốn xưng tội ngoại lệ, xin liên 

lạc với Cha Xứ. 

ĐỔI GIỜ 

 Chúa Nhật tuần tới 14/03/2020 sẽ 

là ngày đổi giờ từ 2:00 am thành 3:00 

am. Xin quý vị nhớ đổi đồng hồ để 

đến tham dự thánh lễ cho đúng giờ. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $1,890.00 

2. Lần 2 (quỹ xây cất):                                        $0.00 

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. 



 

Giuse rất vui sướng, nhưng cũng rất lo âu trước những gì xảy ra 

cho người bạn thương mến. Người cảm thấy vô cùng bất xứng để 

“rước Người về nhà” chia sẻ cuộc sống và số phận. Người cảm thấy 

hoàn toàn không xứng đáng đến gần người bạn đang mang thai Chúa, 

như Môisê xưa trước bụi gai đang cháy mà không tiêu hao. 

Thiên Chúa đã chọn Maria và dành riêng cho Người. Còn mình, 

chỉ còn một lối thoát là âm thầm rút lui “vĩnh viễn cách kín đáo”. 

Thánh tiến sĩ Bênađô giải thích: “Lý do thúc đẩy Giuse lìa xa 

Maria là lý do đã buộc Phêrô xa lìa Chúa khi ông nói “Lạy Thầy, xin 

lánh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8). Cũng là lý của một vị đội 

trưởng bách quân: “Tôi không xứng đáng để Ngài vào nhà tôi” (Mt 

8,8). Giuse cảm nghiệm một sự hiện diện huyền diệu, lôi cuốn và 

đáng sợ. Người rất yêu mến Maria và biết mình cũng được yêu mến, và không phải vui thích gì khi 

nghĩ đến việc ra đi. Người biết rằng xa cách là việc cần thiết, nhưng lại sợ xa cách, một sự đau khổ vừa 

bi ai, vừa êm dịu, vừa ước muốn, vừa lo sợ. Người tự nhủ, nếu Maria cao cả và hoàn thiện như thế kia 

thì tôi đâu xứng đáng để được sống thân mật, địa vị của cô vượt lên trên làm tôi khiếp sợ. Người cảm 

thấy sợ hãi vì bạn Người mang dấu chỉ sự hiện diện Thiên Chúa và vì không thấu hiểu mầu nhiệm nên 

Người quyết định từ bỏ. Phêrô sợ hãi trước dấu chỉ quyền năng vô biên, quan đội bách quân trước sự 

hiện diện oai phong, Giuse như mọi người cảm thấy sợ hãi trước một sự lạ phi thường và một mầu 

nhiệm sâu thẳm. 

Vì sao Giuse lại có ý định âm thầm ra đi? Rất dễ hiểu. Để khỏi phải giải thích. Làm sao có thể biện 

minh sự đồng trinh của Maria mà theo những dấu hiệu bên ngoài người ta có thể coi là người dâm phụ 

và bị ném đá. Người Do Thái đã từ chối không chấp nhận chân lý khi tiếng Người vang dội giữa đền 

thờ, thì làm sao họ có thể chấp nhận khi tiếng ấy còn giấu ẩn trong cung lòng Mẹ. Sau này, mặc dầu 

nhìn thấy những dấu lạ tỏ tường, họ còn giơ những bàn tay phạm thánh bắt Người, huống hồ bây giờ 

Đấng Kitô vẫn còn giấu ẩn trong thời gian. 

Giuse đã suy nghĩ  nhiều và đã cầu nguyện nhiều. Thì này đây, Thiên Chúa đã đáp lại. Thiên thần 

Chúa đã hiện ra trong giấc mơ và bảo: “Giuse, con vua Đavít, ông chớ ngại đón Maria về, vì bà đã thụ 

thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính 

Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội” (Mt 1, 20-21). Và Mathêô kết luận: “Giuse thức dậy, làm như Thiên 

thần Chúa truyền cho Ông” (Mt 1,24). 

Đám cưới chính thức được cử hành: “Giuse đón bạn về nhà, giữa ông và bà không có việc tri giao 

vợ chồng, cả đến lúc bà sinh con và ông đặt tên là Giêsu” (Mt 1, 24-25). 

Mối tình giữa Giuse và Đức Mẹ thật thanh cao và huyền diệu. Mỗi buổi chiều trong bầu khí im lặng 

của một ngày tàn, họ đã nhắc lại những gì Thiên Chúa đã làm. Họ đã đọc lại Thánh Kinh để nghe lại 

những gì đã được tiên báo về Hài Nhi sắp ra đời. “trong bầu khí im lặng, bao trùm ngôi nhà bé nhỏ, 

người ta nghe tiếng phập phồng của ba con tim hòa nhịp như chỉ có một vậy” (Martelet – Joseph Fils 

de David, qui êste – vous? Trang 29). 
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