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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, với những lời nầy, dân chúng tại Giêrusalem đã tiếp đón 

Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào Thành Thánh, và chúc tụng Chúa như là Vua của Israel. 

Nhưng vài ngày sau đó, cũng chính những người nầy từ chối Chúa với những lời thù 

nghịch: "Hãy đóng đinh nó đi! Hãy đóng đinh nó đi!". Phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá 

cho chúng ta sống lại tuần lễ cuối cùng của cuộc đời trên trần gian của Chúa Kitô. 

Trước đám đông dân chúng đến nghe Người giảng dạy, Chúa tuyên bố như sau: 

"Phần Ta, khi bị treo lên, Ta sẽ lôi kéo tất cả về với Ta! (Gn 12,32). Ðó là câu trả lời 

của Chúa: Tất cả những ai đi tìm Con Người, thì sẽ gặp thấy Người, trong ngày lễ 

Vượt  Qua, như là Con Chiên bị sát tế để cứu rỗi thế gian. 

Trên Thập Giá, Chúa Giêsu chịu chết thay cho mỗi người chúng ta. Như thế, Thập 

Giá là dấu chỉ cao cả nhất và hùng hồn nhất cho tình thương nhân từ của Chúa, là dấu 

chỉ duy nhất của ơn cứu rỗi cho từng thế hệ và cho toàn thể nhân loại. 

Vào cuối Năm Thánh của Ơn Cứu Ðộ 1984, Tôi đã trao cho các bạn trẻ Thập Giá 

của Năm Thánh. Trong dịp đó, Tôi đã khuyến khích các bạn trẻ hãy sống như những 

đồ đệ trung thành của Chúa Kitô, Ðấng là Vua chịu đóng đinh, Ðấng "xuất hiện cho 

chúng ta như là Ðấng giải phóng con người khỏi những gì giới hạn. Làm giảm bớt và 

gần như hủy diệt sự tự do,  nơi tận gốc rễ của nó, trong tâm hồn, trong lương tâm con 

người" (trích Thông Ðiệp Redemptor Hominis, số 12). 

Từ đó Thánh Giá tiếp tục cuộc hành trình qua nhiều Quốc Gia, để chuẩn bị cho 

những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Trong những cuộc hành hương nầy, Thánh Giá đã đi 

qua các Đại Lục: như ngọn lửa được chuyền từ tay người nầy sang người khác, Thánh 

Giá được rước từ nước nầy sang nước khác; Thánh giá đã trở thành dấu chỉ sáng ngời 

cho lòng tin tưởng đang linh động thế hệ trẻ của ngàn năm thứ ba. 

Hỡi các bạn trẻ chúng con thân mến, cử hành kỷ niệm biến cố cuộc hành trình 

thiêng liêng ngoại thường nầy, chúng con hãy cho phép cha lặp lại: "Cha trao cho 

chúng con Thánh Giá của Chúa Kitô! Chúng con hãy mang nó đi trong thế gian như là 

dấu chỉ của tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với nhân loại, và chúng con hãy công 

bố cho tất cả mọi người biết rằng: chỉ trong một mình Chúa Kitô, Ðấng đã chết và đã 

sống lại, mới có ơn cứu rỗi" (Insegnamenti VII,1). 

Chắc rằng, sứ điệp mà Thánh Giá thông truyền, không  phải là một sứ điệp dễ hiểu 

cho thời đại chúng ta, thời mà trong đó sự sung túc và tiện nghi vật chất được đề nghị 

và được tìm kiếm như là những giá trị ưu tiên. Nhưng chúng con, hỡi các bạn trẻ thân 

mến, chúng con đừng sợ công bố, trong mọi hoàn cảnh, Phúc Âm của Thập Giá. 

Chúng con đừng sợ sống ngược chiều! 

Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ và sống vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì 

thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người (Phil 2,6.8-9), Bài ca kỳ diệu nơi thư của 

Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu Philliphê, đã nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng: Thập 

Giá có hai khía cạnh không thể tách rời ra được; Thập giá là đau khổ vừa đồng thời là 

vinh quang. Sự đau khổ và sự sỉ nhục do cái chết của Chúa Giêsu được kết hiệp sâu xa 

với sự tôn vinh và vinh quang của biến cố Phục Sinh. 

Anh chị em rất thân mến! Và các bạn trẻ thân mến, chúng con đừng bao giờ quên 

sự thật đầy an ủi nầy. Cuộc Thương Khó và sự Phục sinh của Chúa Kitô kết thành 

trung tâm của Đức Tin chúng ta, và là sự nâng đỡ cho chúng ta trong những thử thách 

hằng ngày không tránh được. 

Nguyện xin Mẹ Maria, Người Nữ Ðồng Trinh sầu bi và là người chứng im lặng 

của niềm vui Phục Sinh, Xin Mẹ giúp chúng ta sống theo Chúa Kitô chịu đóng đinh 

và giúp chúng ta khám phá trong mầu nhiệm Thập Giá ý nghĩa trọn vẹn của cuộc 

sống. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 



 

RƯỚC LÁ 

BÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua 

Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn 

đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt 

kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một 

lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và 

nếu có ai hỏi các con 'Sao các ông làm thế?', thì hãy 

nói rằng: 'Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại 

đây'". Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa 

ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người 

trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: "Các ông 

làm gì mà mở dây lừa con vậy?" Hai môn đệ đáp lại 

như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem 

đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo 

lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo 

xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì 

đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô! Chúc 

tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước 

Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng 

trời!" Đó là lời Chúa. 

    Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC 1: Is 50, 4-7 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn 

luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. 

Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, 

để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai 

tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi 

đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật 

râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời 

nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng 

đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai 

như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. 

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, 

đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với 

Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà 

nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài 

người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. 

Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết 

trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và 

ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, 

để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và 

trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi 

phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên 

Chúa Cha được vinh quang.   

Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  28/3/21  CHÚA NHẬT LỄ LÁ;   
Is 50,4-7 ; P1 2,6-11 ; Mc 14,1-15,47. 

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

+  

Thứ Hai   29/3/21  Thứ Hai Tuần Thánh;  

Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11. 

+ 

Thứ Ba   30/3/21  Thứ Ba Tuần Thánh;  

Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38. 

+  

Thứ Tư  31/3/21 Thứ Tư Tuần Thánh; biệt kính 

Thánh Giuse; Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25. 

+   

Thứ Năm  1/4/21; Thứ Năm Tuần Thánh;  

Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15. 

+   

Thứ Sáu  2/4/21  Thứ Sáu Tuần Thánh;  

Ăn  Chay  Kiêng  Thịt.  

Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16 ; 5,7-9 ; Ga 18,1-19,42. 

+  

Thứ Bảy  3/4/21  Thứ Bảy Tuần Thánh;  

St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh 14,15-15; Ed 36,16-

17a.l8-28; Rm 6,3-11; Mc 16,1-8. 

8:00 AM: +   

9:00 pm: LỄ VỌNG ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH. 

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. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $1,922.00 

2. Lần 2 (Catholic Relief):                              $110.00 

3. Gemma (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. 



 

Giuse và Maria đón nhận các điều kỳ diệu và suy niệm. Bốn lần, Luca ám chỉ nội tâm 

của ĐứcMẹ, “cẩn thận giữ mọi kỷ niệm và luôn suy ngắm” (Lc 2, 19). Hai ông bà chắc 

không ở lâu trong hang đá lộng gió ấy. Thị trấn Bêlem trở lại cảnh bình thường, người về 

khai sổ bộ đã trở về quê. Giuse và Maria chắc đã tìm được một chỗ ở. Vào thời ấy, người 

ta thay đổi chỗ ở là sự thường và Giuse ở đây là ở tại quê quán. Và Chúa Giêsu là  

“Con Đavít” thì Bêlem cũng là thị trấn của Người. 

Theo tục lệ mỗi nam nhi Do thái được chính thức gia nhập vào cộng đoàn “dân Chúa” 

bằng nghi thức “cắt bì” và đặt tên. Với nghi thức ấy, sau này lớn lên, em mới được đi vào 

sân nội điện Đền thờ. Một tuần lễ đã trôi qua. Giuse chủ lễ đặt tên cho con trẻ. Nghi thức 

diễn ra ở xa bà con thân thuộc, khác biệt với trường hợp của Gioan tiền hô. 

Theo lề luật, khi sinh hạ một người con trai, cha mẹ phải làm hai sự việc. Nếu là con 

trai đầu lòng, cha mẹ phải hiến dâng con cho Thiên Chúa và dâng của lễ chuộc con lại. 

Riêng bà mẹ phải dâng của lễ tẩy uế của người sản phụ tại đền thờ. Nếu giàu thì tế dâng một con chiên, nếu nghèo một cặp 

chim gáy hay đôi bồ câu non. Tuy lề luật không bắt buộc, nhưng các bà mẹ đạo đức vẫn ẵm con đền thờ hiến dâng. Vậy, 

Giuse với tính cách gia trưởng, lại ở xa, chủ sự nghi lễ “cắt bì” và đặt tên cho con. Đồng thời, Người đảm nhận bổn phận 

làm một người cha theo pháp luật, nhờ đó Chúa Giêsu “là con Đavít” đúng theo thiên ý của Chúa Cha. Sau đó, Giuse và 

Maria đã ẵm con lên đền thờ, đến phía cửa dành cho các bà mẹ cùng cảnh ngộ, Giuse xách cặp chim gáy, Mẹ Maria ẵm 

Chúa Hài nhi, lần lượt chờ đến phiên mình làm nghi lễ.  

Luca viết: “Khi đã hết ngày kiêng cữ theo luật Môisê dạy, hai ông bà đem con trẻ lên Giêrusalem hiến dâng cho Chúa” 

(Lc 2,22). Luca không nói đến việc tẩy uế Mẹ mà chỉ nói việc dâng Con. Vì Mẹ hoàn toàn trong sạch và con đến không để 

chỉ được hiến dâng cho bằng để dâng hiến, để chiếm hữu. Từ ngày Hòm bia thánh không còn đó nữa, đền thờ như hoang 

lạnh. Nay lần đầu tiên đến trong nhà Cha ngài, Chúa Kitô đến để chiếm hữu. Và, vào giây phút long trọng ấy, Thánh Thần 

muốn loan báo Tin mừng cho cả toàn dân, cách riêng cho những người đang mong đợi Chúa Cứu Thế đến. Hai người được 

phúc âm đặc biệt nhắc đến là cụ già Simêon và bà cụ Anna. Simêon là người công chính và kính sợ Chúa đang ở 

Giêrusalem. Thánh Thần Chúa đã cho ông biết ông sẽ được nhìn thấy Đấng Cứu Thế trước khi ông về với tổ tiên. Ông 

không phải là thầy cả và không ở thường xuyên trong đền thờ. Hôm nay, Giuse và Đức mẹ đi vào trong tiền đường với vẻ 

sợ sệt của những người bình dân khi tham dự những nghi lễ công cộng. Nhất là hai ông bà có vẻ đăm chiêu trước một bí 

mật họ mang theo và chỉ có họ mới được biết. Simêon cũng được Thánh Thần đưa đến, ông nhận ra Hài nhi đang nằm ấp ủ 

trong lòng Mẹ là Đấng Cứu Thế trong đợi. Ông bước tới xin được ẵm bế con trẻ. Đức mẹ không ngần ngại trao Chúa Hài 

nhi vào đôi tay ông. Ông thổn thức nhìn ngắm và ông được soi sáng cho biết là Cứu Chúa Israel, là Đấng Cứu Chuộc muôn 

dân. Như tổ phụ Giacóp ngày xưa, khi được gặp lại con là Giuse, chỉ mong được nhắm mắt ra đi. Cụ già Simêon cũng nói: 

“Xin Chúa cất tôi về bình an vì mắt tôi nhìn thấy ơn Cứu độ….ánh sáng muôn dân đã mọc lên và vinh quan cho Israel đã 

tỏ rạng” (32). Rồi ông chúc lành cho Giuse và Maria đang đứng đó, vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Nhìn về phía Maria 

ông có một lời nhắn nhủ: “Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp phạm hay được rỗi và sẽ là dấu 

hiệu gây chống đối. Còn Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm qua lòng Bà, ngõ hầu những tư tưởng kín đáo của nhiều người sẽ được 

lộ hiện” (Lc 2, 34-35). 

Bóng chiều tử nạn đã đồ xuống trên mầu nhiệm vui tươi của Mùa Giáng Sinh. Giuse ngước nhìn bạn không khỏi lo âu 

về câu nói đầy bí mật ấy. Maria sẽ chia sẻ số phận của Con, một ngày kia Trái Tim Mẹ cũng sẽ bị đâm qua như lưỡi đòng 

của người lính sẽ chọc thẳng vào cạnh sườn con. Nhưng bây giờ Mẹ chưa hiểu nổi. Giuse cũng bâng khuâng. Mỗi lời tiên 

tri đều có phần mập mờ khó hiểu khi chưa được thực hiện. Đồng thời có một bà cụ 84 tuổi, “bà Anna, con ông Phanuel” 

được ơn trên “soi sáng”, cũng đến ngợi khen Thiên Chúa, nhìn nhận con trẻ là Đấng cứu thế. Với các bà đạo đức mong đợi 

ơn cứu độ, bà Anna không ngớt chia sẻ với các bạn già ơn lạ mình vừa đón nhận. 

Mẹ Maria, sau khi cúi đầu nói lên lời “Xin vâng” đã hiểu biết phần nào số phận của mình liên kết với số phận của Con 

đang ở trong lòng mẹ. Lời sấm ngôn của Isaia về “người tôi tá đau khổ” mà Mẹ đã suy niệm nhiều lần trong lòng phải 

chăng đã bắt đầu hé mở. Còn đối với Giuse, người mới bắt đầu khám phá ra và lời suy tư cầu nguyện của Ngừơi cũng 

nhuốm màu bi ai, trong khi lòng yêu thương Chúa Giêsu và Maria càng sôi động dạt dào. Từ đây, Người chỉ biết sống vì 

hai Đấng mà Người yêu thương hơn cả.                                                     

Linh Mục Hồng Phúc, CSsR. 


