
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Xứ kêu gọi sự hy sinh và lòng quảng đại từ những người tham dự các sinh hoạt trong giáo xứ nhưng chưa có cơ hội dâng hiến 

cho việc điều hành. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã, đang và sẽ hy sinh xây dựng Hội Thánh Chúa nơi Giáo Xứ Lòng 

Thương Xót Chúa. 

 

(Chi tiết điều lệ quảng cáo cho những ai có nhu cầu sẽ được thông báo sau) 

BAO CAO TAI CHANH THANG 1 2017 

QUỸ ĐIỀU HÀNH 

Từ Ngày 01 Đến 31 Tháng 01 

SỐ TIỀN GIÁO XỨ CẦN 

$12,373.49 

SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC 

               $8,865.91 

DƯ/THIẾU 

THIẾU $3,507.59 

QUỸ XÂY DỰNG 

(BUILDING LEDGE) 

SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC 

$2,000.00 

TỔNG SỐ NHẬN ĐƯỢC 

TỪ THÁNG 7/2016 

               $8,500.00 

 

 

GÂY QUỸ 

 

SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC 

                $9,880.00 

TỔNG SỐ NHẬN ĐƯỢC 

TỪ THÁNG 7/2016 

              $50,710.00 

 

THÔNG TIN 

 

 

   LẠC QUYÊN XÂY NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN Và HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ 
Giáo xứ vui mừng và hết lòng cảm ơn các gia đình đã đóng góp vào chương trình Lạc Quyên này. 
Đồng thời rất mong sự tham gia tích cực và nhanh chóng của các gia đình còn lại, vì chúng ta cần có quỹ để có 
thể được chấp thuận cho việc xây dựng Hội Trường.  
Cũng xin tất cả anh chị em tiếp tục tha thiết cầu nguyện cho cuộc Lạc Quyên được thành công. Xin cảm ơn. 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI 

Để có sự thống nhất đồng đều và thuận tiện hơn cho việc Rửa tội trẻ em, sau khi bàn bạc, nay Giáo xứ quyết định 

Chúa Nhật thứ 4, sau Lễ II là ngày giờ duy nhất ban Bí Tích Rửa Tội trong tháng.  

Mọi cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự  lớp chuẩn bị Rửa Tội vào Chúa Nhật thứ 2 trong tháng, cũng sau Lễ 

II; trừ những ai đã tham dự lớp này trong vòng 3 năm trở lại. Dó đó phải ghi danh trước CN II trong tháng. 

Chương trình này được áp dụng ngay từ tháng 11 năm 2017. 

TUYỂN NGƯỜI 

Vì nhu cầu, Giáo xứ hiện tại cần 1 người giúp  văn phòng Bán Thời Gian (Part Time) ở vị trí 

Quản Trị Văn Phòng (Office Manager). Ai có ý muốn, xin liên hệ với cha xứ (865-437-7136) để 

biết thêm chi tiết. Ưu tiên cho người biết 2 ngôn ngữ Việt-Anh.   

  TĨNH TÂM MÙA CHAY 

Tĩnh Tâm Mùa Chay năm nay sẽ vào các ngày giờ như sau:  

   Chúa Nhật (11/03): 7:00PM - Bí tích Hòa Giải 

   Thứ 2 (12/03): 7:30PM: Thánh Lễ, 8:00PM Giảng - Bí Tích Hòa Giải 

   Thứ 3 (13/03): 7:30PM: Thánh Lễ, 8:00PM Giảng - Bí Tích Hòa Giải 

Hãy dành thời gian để giao hòa với Chúa và với nhau qua Tĩnh Tâm và Bí Tích Hòa Giải. 
  

QUẢNG CÁO 

Far East Market 

9111 Executive Park Dr, Knoxville, TN 37923 

   Chợ Việt Nam Đầu Tiên ở 

Knoxville  

Nơi Bảo Tồn Hương Vị Việt 

HiếuNguyễn's Insurance:  

Home, Auto, Business, Health, Life, Dental, and Vision 

(Employees group availiable)   865-236-5141 
 

 



Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót  

10919 Carmichael Rd 

Knoxville, TN 37932 

Trang Web: www.divinemercyknox.org 

Facebook: Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa Knoxville, TN. USA 

 

 

 

 

 

 

MÙA CHAY -NĂM B 

 

CHÚA NHẬT NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2018 

GIỜ LỄHẰNG TUẦN 

Chúa Nhật:  

9:00 AM: Thánh Lễ I 

11:00 AM: Thánh Lễ II 

 

Ngày Thường:  

Thứ Ba:8:30PM 

Thứ Tư:8:300AM 

Thứ Năm: 9:00 PM 

Thứ Sáu: 8:30 AM 

Thứ Bảy: 8:30AM 

 

Lần chuỗi Lòng Thương 

Xót: Thứ 3: 9:00PM 

 

Chầu Thánh Thể: Thứ 5: 

8:00PM-9:00PM 

 

GIẢI TỘI 

Thứ Năm: 8:30PM-8:50PM 

Chúa Nhật: 8:30AM-

8:50AM 

Hoặc gọi Cha Quản Xứ lấy 

hẹn 

Sinh Hoạt Thiếu Nhi TT: 

Chúa Nhật - 10:30am tới 

12:00pm 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 

Tuần 12/03-18/03 

Mùa Chay B 

 

Thứ 2: Ngày trong MC 

Thứ 3: Ngày trong MC 

Thứ 4: Ngày trong MC 

 

Thứ 5: Ngày trong MC 
 
Thứ 6: Ngày trong MC 
 

Thứ 7: Th. Patrick, Gm 
 
CHÚA NHẬT (18/03/18) 
 
CHÚA NHẬT V MC B.  
 
Các bài đọc: CN V MC Năm B  

LIÊN LẠC 

Cha Xứ 

 Gioan B. Đinh Ngọc Hoàn:        865-437-7136 

Trưởng/ Phó HĐMV: 

 Anh Việt Quốc: 865-455-9350 

 Anh Vũ Nguyễn 865-585-5788 

Ban Các Bí Tích 

 Cha Xứ:                             865-437-7136 

Thừa Tác Viên Thánh Thể 

 Chị San: 865-368-9379 

Đọc Sách, Phân Công Phụng Vụ 

 Anh Vũ Nguyễn: 865-585-5788 

Dâng Của Lễ 

 Anh Tuần Nguyễn: 865-583-9652 

Giúp Lễ 

 Trưởng Thiên Ân: 865-307-9045 

Ban Tông Đồ 

 Anh Đức Nguyễn: 865-405-4004  

 Anh Vũ Nguyễn: 865-386-3986 

Ban Giáo Lý 

 Anh An Nguyễn:  865-332-6091 

 Anh Hiếu Nguyễn: 865-236-5141 

Hội Các Bà Mẹ 

 Chị Hoa Phạm: 865-231-0065 

Thiếu Nhi Thánh Thể 

 Trưởng Khoa: 865-332-8045 

Phân Công Phụng Vụ Chúa Nhật 18 Tháng 03 Năm 2018 

Thánh Lễ I: 9:00 AM                                                                               

Bài Đọc I: HCBM 

Bài Đọc II: HCBM  

Lời Nguyện: Bà Hiến (Phân Công) 

Dâng của lễ:HCBM                                                    

TTVTT: HCBM                                                     

Giúp Lễ: Kiên, Holly, Alice, Mia, Huy 

Đón Tiếp: Anh Thanh, Anh Quốc, Peter, Hoang 

Giữ phòng thánh: Chị Sanle(Phụ Trách) 

Thánh Lễ II: 11:00 AM 

Bài Đọc I: Chị Sanle 

Bài Đọc II: Anh Đính 

Lời Nguyện: Chị Thủy (Phụ Trách) 

Dâng của lễ.Anh chị Vân Thuỷ                                                 

TTVTT: Ông Thành, Ông Tom                                                                                                      

Giúp Lễ: (Tùy chọn) 

Đón Tiếp: Thái Vĩnh (Phụ Trách) 

Giữ phòng thánh:C. Sanle & C.Thủy (Phụ Trách) 

 

http://www.divinemercyknox.org/


CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ 

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B 

 

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 31-34 

"Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội 

lỗi nữa". 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

 Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà 

Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao 

ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm 

tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng 

đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa phán: 

"Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những 

ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và 

sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và 

chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không 

còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em 

rằng: "Ngươi hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người từ nhỏ chí 

lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ 

không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".  

Đó là lời Chúa. 

 ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15 

Đáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch 

(c. 12a). 

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân 

hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con 

tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Đáp. 

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và 

canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng 

loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần 

Chúa ra khỏi con. - Đáp. 

3) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần 

quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân 

đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Đáp. 

 BÀI ĐỌC II: Dt 5, 7-9 

"Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn 

cứu độ đời đời". 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

  

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ 

dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Người 

khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. 

Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do 

những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở 

nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ 

tùng phục Người.  

Đó là lời Chúa. 

 CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 12, 26 

Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở 

đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó". 

PHÚC ÂM: Ga 12, 20-33 

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều 

bông hạt". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

 Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người 

Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, 

và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức 

Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê 

đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con 

Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các 

con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó 

chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh 

nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét 

sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời 

đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ 

phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn 

vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? 

Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế 

mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh 

danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh 

danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông 

đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại 

rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: 

"Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. 

Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ 

lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao 

khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế 

để chỉ Người phải chết cách nào.  

Đó là lời Chúa. 

 



LOẠT BÀI VỀ THÁNH TÂM CHÚA 

Nhân đức thứ 4: Lòng Khiêm nhường 

"Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". 

Chúa dạy thánh nữ Magarita như sau: "Cha yêu con hơn mọi người, không ơn nào Cha không ban 

cho con, nhưng con chớ khoe khoang, tự phụ, kiêu căng, nhưng con phải ở khiêm nhường. Cha sẽ tỏ 

cho con biết con là vật gì để con hiểu rõ bản tính hèn hạ của con". 

Rồi người cho tôi xem thấy những cái hèn kém, yếu đuối của tôi. Nhìn vào cái khốn nạn của tôi như 

nhìn vào bức tranh đáng ghê tởm, tôi giùng mình nhìn đi nơi khác, nhờ đó, mỗi lần quỉ cám dỗ tôi 

kiêu ngạo, tôi biết hạ mình xuống, thấy mình hèn kém hơn hết mọi tạo vật. 

Trong khi nói chuyện hay viết thư, thánh nữ thường xưng mình là "kẻ tội lỗi" và xin người ta cầu 

nguyện cho mình được ơn thống hối. 

Thánh tích: 

Gần nơi bà Magarita ở, có một tu viện rất nổi tiếng gọi là tu viện thánh Ventô. Bề trên tu viện là một 

vị hồng y. Khi nghe người ta nói về Chúa Giêsu truyền sự tôn sùng Trái Tim Chúa cho Magarita, hồng 

y liền khích bác và cho tìm bà đến để tra xét. 

Trong một hội đồng công cộng có đủ mọi hạng người, bà bị tra hỏi một hồi lâu. Magarita thành thực 

tường trình mọi việc trước sau, nhưng bị hồng y phi bác và cho là chuyện mơ hồ, nếu không phải là 

do quỉ khởi xướng. Ngài quở bà thánh nặng lời, và đe phạt, nếu còn đưa ra những câu chuyện hoang 

đường ấy làm náo động cả dân chúng. 

Bà thánh trong lòng tuy cay cực, nhưng vẫn thản nhiên không dám buông lời kêu trách hay tỏ thái 

độ nóng nảy, khiến cho mọi người đều sửng sốt và cảm động. 

CẢM ƠN 

Cộng đoàn Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót trân trọng ghi ơn và xin gửi lời 

cảm ơn chân thành với lòng quý mến đến quý Mạnh Thường Quân, Ân 

Nhân, quý Đồng Hương xa gần, Qúy Khách và toàn thể bà con trong Giáo 

xứ đã rộng lượng dâng tặng, ủng hộ, cộng tác vào Hội Xuân 2018 vừa qua. 

Năm mới, xin được cầu chúc Quý Vị muôn An Khang, Thịnh Vượng và 

Trường Thọ. 


