
 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 hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng vào buổi tối ngày lễ Phục sinh, Chúa 

Giêsu xuất hiện với các môn đệ nơi Phòng Tiệc Ly, và Ngài mang đến cho họ ba món 

quà: bình an, niềm vui, sứ mạng tông đồ. Những lời đầu tiên Ngài nói là: "Bình an cho 

anh em". Chúa Phục Sinh mang lại bình an đích thực, bởi vì qua sự hy sinh trên thập 

giá, Ngài đã mang lại sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Ngài đã chiến thắng 

tội lỗi và sự chết. Ðây là bình an. Các môn đệ là những người đầu tiên cần sự bình an 

này, bởi vì, sau khi Thầy bị bắt và bị kết án tử, họ đã rơi vào hoang mang và sợ hãi. 

Chúa Giêsu xuất hiện giữa họ, cho họ thấy những vết thương - Chúa Giêsu muốn giữ lại 

những vết thương - nơi thân xác vinh quang của Ngài. Ngài mang lại bình an như là 

thành quả của chiến thắng. Nhưng tối hôm đó, Tôma lại không có mặt. Ông được kể lại 

về sự kiện đặc biệt này, nhưng ông không thể tin những lời chứng của các tông đồ khác. 

Ông muốn chính mình phải xác minh về điều những người khác nói. Tám ngày sau, 

cũng giống như hôm nay, Chúa lại hiện ra: Chúa Giêsu đến để gặp sự hoài nghi của 

Tôma, và mời ông chạm vào những vết thương của mình. Những vết thương này là 

nguồn của bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ của tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã đánh 

bại các thế lực thù địch của con người, tội lỗi và sự chết. Ngài mời Tôma chạm vào vết 

thương. Ðây là một giáo huấn cho chúng ta, như thể Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta: 

"Nếu con không bình an, hãy chạm vào vết thương của ta". Chạm vào vết thương của 

Chúa Giêsu, đó là những vấn đề, khó khăn, bách hại, bệnh tật của rất nhiều người đang 

đau khổ. Con có bình an không? Hãy đi, đi thăm một ai đó là biểu tượng của vết thương 

của Chúa Giêsu. Hãy chạm vào vết thương của Ngài. Từ những vết thương đó phát sinh 

lòng thương xót. Ðây là lý do hôm nay là Chúa Nhật lòng thương xót. Một vị Thánh đã 

nói rằng thân xác của Chúa Giêsu bị đóng đinh giống như rất nhiều lòng thương xót, 

rằng qua những vết thương, lòng thương xót đến với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta cần 

lòng thương xót, chúng ta biết điều đó. Chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu và chạm vào 

vết thương của Ngài trong những người anh em đau khổ của chúng ta. Những vết 

thương của Chúa Giêsu là một kho báu: lòng thương xót đến từ đó. Chúng ta hãy can 

đảm và chạm vào vết thương của Chúa Giêsu. Với những vết thương này, Ngài đứng 

trước Cha, chỉ cho Cha thấy, như thể Ngài đang nói: "Thưa cha, đây là cái giá, những 

vết thương này là những gì con đã trả cho anh em con". Với những vết thương của 

mình, Chúa Giêsu đã can thiệp cho chúng ta trước Chúa Cha. Xin ban cho chúng con 

lòng thương xót khi chúng con cần đến và can thiệp cho chúng con. Chúng ta đừng 

quên vết thương của Chúa Giêsu. Món quà thứ hai mà Chúa Giêsu Phục Sinh mang đến 

cho các môn đệ là niềm vui. Thánh sử viết rằng "các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa". 

Và cũng có một câu trong Tin Mừng Luca nói rằng họ "không tin vì quá vui". Chúng ta 

cũng vậy, khi có một điều gì đó đáng kinh ngạc xảy ra, một điều gì đó tốt đẹp, chúng ta 

có thể nói: "Tôi không thể tin được, nó không đúng!". Ðó là những gì xảy đến với các 

môn đệ, họ không thể tin vì quá vui. Ðây là niềm vui mà Chúa Giêsu mang đến cho 

chúng ta. Hơn nữa, ngoài bình an và niềm vui, Chúa Giêsu cũng mang đến một món 

quà nữa cho các môn đệ, đó là sứ mạng. Ngài nói với họ: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy 

cũng sai anh em". Sự phục sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho một năng động mới 

của tình yêu, có khả năng biến đổi thế giới bằng sự hiện diện của Thánh Thần. Vào 

Chúa nhật thứ hai Phục sinh, chúng ta được mời đến gần Chúa Kitô bằng đức tin, mở 

rộng trái tim cho sự bình an, niềm vui và sứ mạng. Nhưng chúng ta đừng quên những 

vết thương của Chúa Giêsu bởi vì từ đó phát ra bình an, niềm vui và sức mạnh cho sứ 

mạng. Chúng ta phó dâng những lời cầu nguyện này nhờ lời cầu bầu của Ðức Trinh Nữ 

Maria, Nữ Vương trời đất.                                           Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 



BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 32-35 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm 

nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để 

mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả 

mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống 

lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín 

hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng 

nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì 

đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho 

mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.     

Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, 

thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh 

thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này 

chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên 

Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các 

giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là 

chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người 

không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến 

thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính 

đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu 

không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên 

Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu 

Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và 

máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân 

lý.   

Đó là lời Chúa. 

BÀI PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa 

nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, 

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình 

an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem 

tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì 

xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: 

"Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai 

các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: 

"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì 

tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị 

cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma 

gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu 

hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi 

đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: 

"Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi 

không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay 

vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các 

môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. 

Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng 

giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với 

Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; 

hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng 

lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy 

Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì 

con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã 

không thấy mà tin". Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác 

trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. 

Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng 

Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em 

tin mà được sống nhờ danh Người. 

    Đó là lời Chúa. 

Chúa Nhật  11/4/21  CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH; 

TÔN THỜ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. 
Cv 4,32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31. 

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

+  

Thứ Hai   12/4/21  Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh;  

Cv 4, 23-31 ; Ga 3,1-8. 

+  

Thứ Ba   13/4/21  Th. Martinô I, ghtđ;  

Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15. 

+  

Thứ Tư  14/4/21 Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh; biệt 

kính Thánh Giuse; Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21. 

+   

Thứ Năm  15/4/21; Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh;  

Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36. 

+   

Thứ Sáu  16/4/21  Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh;  
Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15. 

+  

Thứ Bảy  17/4/21  Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh;  

Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21. 

8:00 AM: +   

9:00 pm: CHÚA NHẬT 3 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. 

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. 

Để có thể thi hành đúng Chỉ Thị 

Giáo  Phận Knoxville về bảo vệ 

sức khẻo và  gữi khoảng cách 3 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. 

Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật, Cha Xứ sẽ đi 

vắng nghỉ hè một tuần và sẽ trở lại Nhà Xứ vào tối 

Thứ Bảy 17 – 4 – 2021. Do đó, sẽ không có thánh lễ 

hằng ngày và lễ vọng Chúa Nhật tối Thứ Bảy. Giáo 

Xứ sẽ chỉ có hai (2) thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 18 

– 4 – 2021. 

 

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

tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau: 

1. Duyên Nguyễn (hoa nhà thờ):             $300 

2. Ẩn danh (hoa nhà thờ):                      $100 

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

trả công bội hậu cho quý vị. 

– –

1. Lần 1 (offering):                                      $5,104.00 

2. Lần 2 (Thứ Sáu Tuần Thánh: Holy Land):               $120.00 

3. Lần 2 (Chúa Nhật Phục Sinh):                             $180.00 

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. 



 

Trời đêm ở Đông phương thật đặc biệt trong sáng và xinh đẹp. Muôn 

vàn sao lấp lánh lung linh như những ngọn đèn thắp sáng màn trời. Mathêô viết: 

“Đức Giêsu sinh hạ tại Bêlem, thời vua Hêrôđê, thì này những đạo sĩ tại 

phương đông đến Giêrusalem nói rằng: “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu? 

vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời đông và chúng tôi đến yết bái 

Ngài” (Mt 2, 1-3). 

Người bình dân cho rằng họ là ba vua Đông phương, dựa trên Thánh 

vịnh 72: “Các vua ở Tharsio và hải đảo sẽ đến tiến dâng lễ vật” (Tv 72, 10). 

Thật ra ba nhà đạo sĩ không phải là ba vua. Vì nếu họ thật là thuộc về hoàng tộc 

thì Mathêô đã không bỏ qua cơ hội mà không nhắc đến Hêrôđê sẽ tiếp đãi cách 

long trọng hơn. Họ là đạo sĩ, những nhà thông thái, cách riêng về khoa chiêm 

tinh, nhìn trời đề suy niệm việc dưới đất. Họ đến Giêrusalem dưới ánh một ngôi sao lạ dẫn đường, để tìm về 

nơi “Vua Do thái” mới sinh. Làn vẩn thạch sáng chói đi trước như ngày xưa trong sa mạc, cột lửa dẫn đường 

cho dân Do thái, ngôi sao chiếu dọi mở đường đi và dừng lại trên địa điểm đến, một ánh sáng tự nhiên hướng 

đến nguồn ánh sáng siêu nhiên. Vì Thiên Chúa là ánh sáng: “Dân đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh 

sáng”. 

Với một đoàn tuỳ tùng rầm rộ, ba vị đạo sĩ đến Giêrusalem và hỏi: “Vua người Do thái mới sinh ở 

đâu?” 

Nghe nói thế, vua Hêrôđê và tất cả Giêrusalem đều bối rối. Hêrôđê cũng có một hoàng tử nối dòng, 

không khỏi giật mình lo lắng, khi nghe đoàn người xa lạ đến hỏi như vậy. Ông vốn dĩ là một ông vua dở điên 

dở khùng, gốc người Iđumê, đang cai trị hơn ba mươi năm nay, một ông vua dữ tợn và phóng đãng đã giết 

vợ là bà Marianne và giết cả ba đứa con (Joseph – 1,338) khiến hoàng đế Augustô phải thốt ra câu: Thà làm 

con heo hơn là làm con của Hêrôđê. 

Đến Giêrusalem, ngôi sao tắt đi, họ không bỏ cuộc và đi dò hỏi bậc vị vọng là chính Hêrôđê. Và sau 

khi đã biết rõ nơi “vua Do thái” sinh ra và được ngôi sao lại mọc lên hướng dẫn, họ bỏ hướng tây và đi về 

hướng nam, tìm về nơi Con Trẻ ở, nơi ngôi sao dừng lại. 

Họ tiến vào, gặp hài nhi và Mẹ người, sấp mình thờ lạy. Ba nhà đạo sĩ không đi vào tay không. Tục lệ 

Á đông muốn rằng khi người dưới viếng người trên, bao giờ cũng mang theo lễ vật. Họ mang theo lễ vật quý 

nhất của xứ mình là vàng, nhũ hương và mộc dược. 

Với lễ vật, họ dành cho hài nhi một sự sùng bái đặc biệt, một nghi lễ thờ lạy dành cho thần linh. Họ từ 

miền xa xôi đến không phải chỉ để tôn vinh một đứa trẻ, thật ra không liên hệ gì đến họ. Họ nhìn nhận Ngài 

là Đấng siêu phàm, một vì Thiên Chúa. Trầm hương được dành cho Thiên Chúa, như người Do thái, trong 

đền thờ, mỗi ngày hai lần, trên bàn thờ hương án, đang làn hương khói nghi ngút cùng với lễ vật tế sát. 

Giuse, tuy không được nhắc đến, nhưng chắc có mặt và đón tiếp các bậc vị vọng như đã đón tiếp đoàn 

mục đồng trong đêm Giáng sinh. 

Và được mộng báo: “đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã theo đường khác trở về quê quán (Mt 2, 12). 

Hêrôđê cảm thấy bị đánh lừa, ra lệnh giết hết các trẻ con ở Bêlem từ hai tuổi trở xuống. Máu đã chảy 

“có tiếng vọng lên tại Rama khóc lóc than van inh ỏi…” (Gr 31, 15). Bêlem và miền phụ cận có khoảng 

1000 cư dân, số trẻ em nạn nhân khoảng 20 trẻ. Đó là các Thánh Anh Hài, những vị thánh đã tuẫn tiết vì 

Chúa, vì đạo tiên khởi, các vị thánh không dùng lời nói nhưng dùng cái chết để tuyên lời ngợi khen Chúa (lời 

nguyện thánh lễ). 
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