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Nguyện xin bình an Thiên Chúa ở cùng ông bà và anh chị em trong Đức Giêsu Kitô! 
 

              Tôi, Linh Mục Kiều T. Kiên, Quản Xứ lâm thời. Tôi gởi thư này đến mọi thành viên trong Giáo Xứ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp ở Riverside, để tỏ bày cho ông bà và anh chị em biết, quý vị giữ vai trò rất quan trọng và giá trị đối 
với tôi và giáo xứ chúng ta. Tôi thành thật cảm ơn và tri ân lòng quảng đại của quý vị trong những năm qua. 
             Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những gì quý vị đã làm để hỗ trợ Giáo Xứ. Tôi muốn 
cảm ơn lòng quảng đại của quý vị và sự nhiệt tâm cam kết đóng góp vào quỹ DDF thường niên năm 2019 này. Món 
quà mà quý vị trao tặng cho địa phận và giáo xứ sẽ hỗ trợ cho nhiều công việc mục vụ, các chương trình và nhiều 
dịch vụ được cung cấp trong toàn giáo phận của chúng ta, ví dụ như: thực phẩm cho người nghèo, giáo dục tôn 
giáo, giáo dục chủng sinh cùng nhiều dịch vụ khác. 
             Đôi dòng ngắn ngủi này chỉ là một lời nhắc nhở và chúng tôi hy vọng quý vị vẫn đang tiếp tục hỗ trợ giáo xứ 
và giáo phận của chúng ta. Tôi không thể tự mình hoàn tất nhiệm vụ này nếu không có sự hỗ trợ của quý vị. Tất cả 
chúng ta cùng nhau xây dựng một Thiên Đường nơi đây và trên thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng một cộng đoàn yêu 
thương và hòa bình, bởi vì “Chúng ta sống liên hệ với nhau và giữ vững mối liên hệ đó một cách tốt đẹp”. 
            Tôi nguyện xin Thiên Chúa, tôi tin tưởng và hy vọng rất nhiều, qua tình thần hỗ trợ và bác ái của quý vị, 
chúng ta có thể làm nên nhiều điều đáng kể cho cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta sẽ biến nơi Giáo Xứ này thành 
một Giáo Xứ tuyệt đẹp để chúng ta có thể truyền lại cho con cháu chúng ta mai sau. 
            Xin quý vị chớ ngần ngại liên lạc văn phòng Giáo xứ và cho chúng tôi thêm ý kiến, làm thế 
nào để quý vị tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn những cơ hội để sự hỗ 
trợ của quý vị được thành quả tốt đẹp hơn. Xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành cho quý vị và gia 
đình quý vị và xin Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn chúng ta và trong tâm hồn của tất 
cả mọi người. 
 

Trân trọng trong Chúa Giêsu Kitô 
 

Linh Mục Kiều T. Kiên 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Riverside Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   

Tháng Mười  Một  2019   
 

 Ý Nguyện Truyền Giáo :     
Cầu Cho Sự Thông Tin và Hòa Giải 

Xin cho các vùng Cận Đông có được một 
tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải, là 
nơi các cộng đồng tôn giáo đa dạng biết 

chia sẻ cuộc sống cho nhau 

THÔNG BÁO 
  Cộng đoàn sẽ tiếp tục bán Phở gây quỹ,  giá vé 

$8.00 một tô, Phở sẽ được trao vào  
Chủ Nhật  Mồng Một Tháng 12, 2019   

AN TOÀN VÀ AN NINH ….. 
Khi quý vị có các phiên họp nhóm trong khuôn viên Giáo 
Xứ, chúng tôi xin nhắc nhở mọi người nên kết thúc phiên 
họp  trước 9 giờ tối. 
Xin vui lòng đóng và khóa tất cả các cửa và cổng một 
cách đảm bảo sau các phiên họp nhóm của quý vị. 
Các cổng vào sân chơi trường học của chúng tôi phải 
được đóng bằng tay. Nếu xe quý vị đậu trong sân trường 
là xe cuối cùng, xin vui lòng đóng và khóa cổng. 

CẢM ƠN !!!!  
Chúng tôi xin tri ân Anh Agustin Aguirre đã đóng góp 
thời giờ, kinh nghiệm,  thiết bị  để lột và đánh bóng sàn 
nhà trong Hội trường Giáo xứ để chúng ta xử dụng .. Sàn 
nhà quá đẹp!   

XIN MỌI NGƯỜI LƯU Ý : Xin vui lòng giữ gìn sàn nhà 
của chúng ta luôn tốt đẹp mãi ... Chúng tôi xin nhắc nhở 
mọi người...vui lòng chớ đừng kéo ghế hoặc bàn trên sàn 
nhà Hội trường Giáo Xứ….Cảm ơn quý vị ! 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của  
Cha Thánh Gioan Maria Vianney 

 

Cám Dỗ 
Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn để chống lại chước cám dỗ, chắc chắn Người sẽ ban 

cho chúng ta; vì Người muốn tất cả mọi người được cứu rỗi.                                       Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Tất cả chúng ta đều có xu hướng phạm tội; chúng ta ăn không ngồi rồi, tham lam, dâm dục, ham 
khoái lạc, đắm mình vào những thú vui xác thịt. Chúng ta muốn biết mọi sự, học biết mọi sự, nhìn 
thấy mọi sự; chúng ta phải canh chừng trí óc của mình, tâm hồn mình, và giác quan của mình, vì 
chúng là những cánh cửa ma quỷ đột nhập vào linh hồn. Hãy xem ma quỷ luôn rình rập xung 
quanh chúng ta; công việc duy nhất của nó trên thế gian này là tìm bạn cho mình. Suốt đời ma 
quỷ tìm cách gài bẫy làm cho chúng ta sa ngã phạm tội; chúng ta phải thức tỉnh làm tất cả những 
gì có thể để chiến đấu và chống lại chúng. Nhưng chúng ta không thể tự mình làm gì mà không 
có sự trợ giúp của Thiên Chúa; chúng ta hãy cầu nguyện với Người giải thoát chúng ta khỏi lưới 
giăng của kẻ thù ma quỷ, và ban sức mạnh cho chúng ta để chống lại chúng. Với danh Thánh 
Giêsu, chúng ta sẽ đập tan các âm mưu quỷ dữ, đánh cho chúng chạy dài. Nếu thỉnh thoảng 
chúng còn dám tấn công chúng ta, với danh Thánh này chúng ta sẽ chiến thắng vẻ vang, và 
những chiến thắng của chúng ta sẽ là những vương miện dành cho Thiên Đàng, lấp lánh sáng 
ngời với những hạt kim cương, và mang lại triều thiên vinh quang trên Thiên Đàng. 
Thiên Chúa nhân từ không thể từ chối điều gì với những ai kêu xin Người với hết tấm lòng. Thánh 
Têrêsa một ngày kia đang cầu nguyện, khát khao được nhìn thấy Chúa, Chúa Giêsu hiện đến cho 
thánh nữ thấy đôi tay thánh thiện của Người; rồi một ngày khác khi thánh nữ đang cầu nguyện, 
Chúa Giêsu lại hiện ra cho thánh nữ nhìn thấy Thánh Nhan của Người. Vài ngày sau, Người tỏ lộ 
cho thánh nữ thấy toàn thể nhân tính của Người. Thiên Chúa Đấng lấp đầy ước muốn của thánh 
Têrê a cũng sẽ chấp nhận lời cầu xin của chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin Người ơn để chống lại 
những cám dỗ, chắc chắn Người sẽ ban cho chúng ta; vì Người muốn tất cả mọi người được cứu 
rỗi. Thiên Chúa đã đổ máu đã chết cho tất cả chúng ta, Người đang đợi chúng ta trên Thiên Đàng. 
Mọi người đang có mặt ở đây, chúng ta có được lên Thiên Đàng hết không? Chúng ta thật sự 
không biết gì về điều đó, nhưng Cha rất sợ hãi khi nhìn thấy nhiều linh hồn sa xuống Hỏa Ngục. 
Họ rơi vào Hỏa Ngục như lá rụng khỏi cành khi mùa đông đến. Chúng ta cũng có thể sa ngã như 
thế nếu chúng ta không cộng tác với sự trợ giúp của Thiên Chúa để chống trả, xa tránh các chước 
cám dỗ, nếu chúng ta không cầu khẩn danh Thánh Người suốt cơn cám dỗ như thánh Anthony đã 
làm trong sa mạc khi xưa. 
Thánh Anthony ẩn mình trong một ngôi mộ cổ, ma quỷ thường hiện đến tấn công Ngài; lúc đầu 
chúng tìm cách làm cho ngài hoảng sợ với những tiếng động; rồi chúng đánh đập ngài dã man 
đến nỗi ngài dở sống dở chết với những vết thương đầy mình. Nhưng thánh nhân nói rằng: “Tao 
đây, tao sẵn sàng đánh tiếp; mày không bao giờ có thể tách tao ra khỏi Chúa Giêsu, Thiên Chúa 
của tao!” Ma quỷ càng gia tăng gấp đôi nỗ lực của chúng, và la hét rất kinh khủng. Thánh An-
thony vẫn không nhúc nhích, vì ngài đã đặt tất cả sự tự tin của mình nơi Thiên Chúa. Bắt chước 
gương của ngài, chúng ta hãy luôn sẵn sàng cho cuộc chiến; hãy đặt trọn niềm tin của mình nơi 
Chúa; hãy chay tịnh và cầu nguyện, và ma quỷ sẽ không thể nào tách chúng ta ra khỏi Chúa Giêsu 
cho dù ở đời này hay đời sau.  



Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
          Tháng Mười Một 2019  -  Năm C 
 

  Chủ Nhật Ngày 24 Tháng Mười Một  2019 

   Lễ Chúa Kitô Vua - Liên Minh Thánh Tâm     

        Bài Đọc Một :  Anh Hân 

        Bài Đọc Hai  :  Anh Thưởng 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hậu 
 

  Thứ Tư  Ngày 27 Tháng Mười Một  2019 

  Thánh Lễ Tạ Ơn Đa Văn Hóa —7:00 giờ tối 

                Bài Đọc Một :  Chị M. Nga  

 

 Phong  Trào Thăng Tiến Hôn Nhân 
             Thông Báo 

Chủ Nhật ngày 29 Tháng 12, 2019, 

Công Giáo Toàn Vũ mừng Kính Lễ 

Thánh Gia Thất.   Xin kính mời quý 

ông bà và anh chị em cộng đoàn dân 

Chúa tham dự buổi tĩnh tâm về gia đình từ 3:00PM đến 

4:00PM do Cha Trường Đỗ giảng thuyết với chủ đề: 

“Cảm Thông và Đồng Hành cùng Các Gia Đình Trẻ” —-

Và cũng xin mời quý vị có những năm Thành Hôn : 1, 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 và nhiều hơn ghi tên tham 

dự Kỷ Niệm Thệ Hôn. Xin quý ông bà và anh chị em bớt 

chút thời giờ tham dự. Xin liên lạc Chị Hảo số 951-741-

9303 để biêt thêm chi tiết 

HỘI  
PHỤ HUYNH HỌC SINH 

THÔNG BÁO 
Hội tha thiết xin mời các 
Phụ Huynh tham gia một 
buổi phục vụ nấu ăn trưa 
cho các em thiếu nhi. Lịch 
nấu ăn phục vụ vẫn còn 
trống từ Tháng 1, 2020 cho 
đến cuối niên học 7 Tháng 
Sáu 2020. Xin liên lạc Cô 
Vân số 951-203-
9327 để rõ chi 
tiết.  
Để tỏ lòng tri ân cùng toàn 
thể phụ huynh học sinh . 
Hội kính mời Cha Quản Xứ 
và mọi người tham dự tiệc 
Tạ Ơn sau thánh lễ 
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Thứ Hai từ 6:30 giờ chiều 

đến 8giờ tối 

Tại Hội Trường Giáo Xứ 
 

Mời gọi tất cả các bạn trẻ Lớp 6, 7 và 8  
đến chung vui với chúng tôi,  
để chúng ta cùng vui chơi,  

chia sẻ đức tin và hiệp thông ! 
 

Mời bạn đến với bạn trẻ khác cùng lứa tuổi, để chúng ta tiếp 
tục cuộc hành trình đức tin  

sau Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu! 
 

Đến để :   
Tranh Đua Trò Chơi -  Học Hỏi Thánh Kinh  -  Ca Nhạc 

 

Thưởng thức các món ăn và nhiều trò chơi khác ! 
 

Mang thêm bạn đến và kết thân với bạn mới !! 

                   Phong  Trào  Liên Minh Thánh Tâm   
            Thông Báo 
 

Xin kính mời quý vị đến tham dự 
buổi Tĩnh Tâm, mừng Lễ Quan 

Thầy của  Phong Trào vào Chủ Nhật, ngày 24 
Tháng 11, 2019,  
 

Chương trình Tĩnh Tâm bắt đầu  từ 3 giờ 30 chiều. 
Trong Thánh Lễ sẽ có tuyên hứa của đoàn viên. 
Sau thánh lễ, xin quý vị bớt chút thời giờ ghé qua 
Hội Trường Giáo Xứ dự tiệc chung vui với chúng 
tôi, để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Thánh 
Tâm Chúa che chở, ban phước lành, hiệp nhất 
dâng lời cầu nguyện cho đoàn viên và những linh 
hồn quá cố trong gia đình cùng những  ân nhân 
trong Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm.  


