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Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Giêng 2020   

 Ý Nguyện Truyền Giáo :     
Thúc Đẩy Hòa Bình Thế Giới      

Cầu cho mọi Kitô Hữu , mọi tín đồ của các 
tôn giáo khác,  cùng tất cả những ai mang 

hoài vọng thúc đẩy hòa bình và công lý trên 
toàn thế giới                               

 

Này là Con Ta Yêu Dấu 
 

Thánh lễ Chủ Nhật hôm nay mừng Lễ Chúa Chí 

Thánh chịu phép Rửa Tội, kết thúc mùa Giáng 

Sinh. Trong những đoạn thánh thư, chúng ta nhận 

ra thêm một hiển linh, hay biểu hiện, về Thần khí 

Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, nhưng lần này Ngài là 

một người trưởng thành, thay vì một trẻ thơ. Lễ 

Chúa Giêsu chịu phép rửa tội cũng đóng vai trò 

như là lễ khánh thành sứ mệnh tiên tri của Ngài và 

thời đại thiên sai. Bài đọc hôm nay từ Tiên Tri 

Êsaia mô tả về Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa 

chọn, Người mà Thần Linh Thiên Chúa đã yên trị 

trên Ngài. Trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh 

Phêrô nói rằng “ Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần 

và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Chúa 

Giêsu thành Nazareth” (Công vụ 10:38). Cuối 

cùng, trong Phúc âm theo Thánh Matthew, lời 

tuyên bố rằng, lễ Chúa Giêsu rửa tội trong nước 

hầu như không mấy được chú ý. Thời khắc quan 

trọng xẩy đến, khi Thánh Thần Thiên Chúa ngự 

trên Chúa Giêsu và một tiếng nói từ trời vang 

vọng lên những lời của Tiên Tri Êsaia đã tiên báo: “ 

Này là Con yêu dấu của Ta, Con rất đẹp lòng 

Ta” (Mátthêu 3:17).                                     

    Trong trường hợp khẩn cấp sống   
   hay chết, xin quý vị vui lòng gọi số 
phôn Giáo xứ 951-689-8921 và nhấn 
thêm số 106 để Cha Quản Xứ giúp 
quý vị. 

Từ Thứ Sáu Mồng Một đến 
Chủ Nhật ngày 3 Tháng Năm 2020 

 

Giáo xứ cần thiện nguyện viên giúp 
việc làm bánh Funnel Cakes và Snow-
cones trong ba ngày Fiesta—Xin liên 

lạc văn phòng Giáo Xứ để biết thêm 
chi tiết 

THÔNG BÁO 
TRƯỜNG HỌC ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

 

   Đức Giám Mục Gerald Barnes sẽ cử hành 
Thánh Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Trường Học 
Giáo Xứ được khai giảng tại nhà thờ Giáo 
Xứ chúng ta vào    
       Thứ Sáu February 14, 2020.  
                lúc 8 giờ sáng.  

  

Xin quý vị tham dự để cùng chung vui với 
Trường Học và Giáo Xứ. Nếu muốn biết 
thêm chi tiết về trường học,  

 xin liên lạc Hiệu Trưởng  
 Mrs. Ann R. Meier (951) 689-2125 

                  

 

2020 

THÔNG BÁO 
Hội Phụ Huynh Học Sinh  

 

tha thiết xin mời  các phụ huynh tham gia một buổi    
phục vụ nấu ăn trưa cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể    
 

Lịch nấu ăn phục vụ vẫn còn trống  
từ tháng 1, 2020 đến ngày 6 tháng 7, 2020.  
 Xin liên lạc cô Vân, 951-203-9327,  
để biết thêm chi tiết. 
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Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                       Tháng Hai 2020  -  Năm A 
 

   Chủ Nhật Mồng Hai  Tháng Hai 2020 
    Lễ Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse dâng vào Đền Thánh 

                  Thiếu Nhi Thánh Thể 
†    Chủ Nhật  Ngày 9  Tháng Hai 2020  
            Tuần Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm A 
                      Bài Đọc Một :  Anh Hạnh 

        Bài Đọc Hai  :  Chị  Bảo 
                        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị M. Nga 
†    Chủ Nhật  Ngày 16  Tháng Hai  2020 
           Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên—Năm A 

                    Powered By God 
†    Chủ Nhật  Ngày 23  Tháng Hai 2020  
    Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm A 
                      Bài Đọc Một :  Anh Hậu 

        Bài Đọc Hai  :  Chị  Lan 
                        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị P. Nga 
†     Thứ Tư  Ngày 26  Tháng Hai 2020  -  LỄ TRO 
                      Bài Đọc Một :  Chị Nhàn 

        Bài Đọc Hai  :  Anh Tần 
                        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Thưởng 

 

Chương Trình Tết Nguyên Đán  — Canh Tý 2020 
 

Mồng Hai Tết, Chủ Nhật 26 Tháng GIêng 2020 
Thánh Lễ : 4 giờ chiều 

Thánh Lễ  Kết thúc :  Phát Lộc Thánh 2020 
Phần Văn Nghệ Tết  và Múa Lân sau Thánh Lễ tại Hội Trường Giáo Xứ  

 

Xin kính mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa  hiệp thông để tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban và 
nguyện xin Ngài chúc phúc cho chúng ta trong năm mới Canh Tý 2020.   

 

Mong  quý vị cộng tác vào chương trình văn nghệ, xin liên lạc :       
 

                                         A.Trung      (951) 880-7501  
                                         A. Long   (951-) 224-7447 
                                         A. Hậu     ( 951) 332-1243  
 

Mọi chi tiết khác liên quan đến chương trình Tết,  xin liên lạc: 
     C. Quỳnh (714) 951-2559       
   C. Yến      (714) 548-4115 

..Cũng xin kính mời quý vị đã nhận công tác dâng hương 
trong thánh lễ đến nhà thờ   

Thứ Bảy ngày 18 tháng Giêng vào lúc 8:30 tối  
để tập dượt ... Cảm ơn quý vị 

  

Thông Báo 
 

Giáo Phận San Bernardino  
có tổ chức các  

Khóa Học Việt Ngữ tại văn phòng Giáo Phận 
Diocesean Pastoral Center như sau: 

 

 Lớp  Thừa Tác Viên Thánh Thể ,  
       Thứ Bảy ngày 14 Tháng Ba 2020 từ 9 giờ sáng   
        đến 3 giờ chiều do Cha Anthony Bùi Q. Đại  
         giảng thuyết. 
 

 Cha Anthony Đào Q. Chính sẽ thuyết trình về đề 

tài “ Những gì bạn cần biết về Thánh Thể” 

vào Thứ Bảy ngày 28 Tháng Ba, 2020 từ 9 giờ 
sáng đến 12 giờ trưa 

 

 Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương dự định tổ 

chức vào nguyên Thứ Bảy ngày 30 Tháng Năm 
2020 . 

 

Nếu quý vị muốn tham gia, xin liên lạc văn phòng 
giáo xứ để biết thêm chi tiết. 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
Ơn Chúa 

 

“Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. “       Thánh Gioan Maria Vianney 
 

Với sức của mình, chúng ta có thể xa tránh tội lỗi và thực hành các nhân đức không? Câu trả lời là không bao giờ! 
Chúng ta không thể nào làm được điều gì nếu không có ơn Chúa: đó là một tín điều; chính Chúa 
Giêsu Kitô đã dạy như thế. Giáo Hội và các Thánh đều có chung một suy nghĩ là ơn Chúa tuyệt đối 
cần thiết cho chúng ta đến nỗi nếu không có ơn Chúa chúng ta không thể tin, cậy, yêu mến, thậm 
chí không thể ăn năn sám hối nữa. Ngoài ra, chính Thánh Paul đã nhấn mạnh rằng chúng ta không 
thể nào tự mình kêu tên Giêsu để đáng được công nghiệp nước Trời. Giống như đất đai không 
thể sinh sản gì nếu không có mặt trời. Cũng vậy, chúng ta không thể làm gì tốt lành nếu không có 
ơn Chúa. 
Ơn Chúa là một sự trợ giúp siêu nhiên để hướng dẫn chúng ta làm điều tốt. 
Cha ví dụ một người tội lỗi vào nhà thờ nghe giảng, vị Linh Mục nói về Hỏa Ngục, sự nghiêm khắc về những phán 
xét, sự công thẳng của Thiên Chúa; anh ta cảm thấy có sự thúc giục từ nội tâm phải sám hối và sửa đổi; sự thúc đẩy 
nội tâm đó gọi là “Ơn Chúa”. Thiên Chúa tốt lành đang cầm tay người tội lỗi đó để dắt đi. Chúng ta giống như đứa trẻ 
con không biết đi thế nào để đến Thiên Đàng; chúng ta loạng choạng té ngã, trừ khi bàn tay Thiên Chúa luôn sẵn 
sàng giúp đỡ chúng ta. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao! Giá như chúng ta biết suy nghĩ những gì Thiên 
Chúa đã làm cho mình trong đời và trong mỗi một ngày chắc hẳn chúng ta đã không dám xúc phạm đến Người, và đã 
yêu mến Người với hết tấm lòng, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không suy nghĩ đến. Đó là lý do tại sao chúng ta 
phạm tội. Hãy suy nghĩ về điều này: Khi các Thiên Thần phạm tội liền bị ném ngay vào Hỏa Ngục, nhưng khi con 
người phạm tội Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với ơn cao trọng 
đó? Chúng ta đã làm gì để được sinh ra làm người Công Giáo, trong khi có rất nhiều linh hồn trên thế giới chết đi mà 
không được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội? Chúng ta đã làm gì để xứng đáng được tha thứ về mọi tội lỗi chúng ta đã 
phạm từ khi có trí khôn đến nay, trong khi rất nhiều người không được lãnh nhận Bí tích Giải Tội? 
Thánh Augustine nói rằng sự thật là Thiên Chúa tìm kiếm trong chúng ta điều gì đáng để Người bỏ chúng ta và Người 
đã tìm thấy điều ấy; rồi Người tìm kiếm những gì giúp làm cho chúng ta xứng đáng với ơn sủng của Người và Người 
không tìm thấy gì, bởi vì thật ra chẳng có gì trong chúng ngoại trừ tro bụi và tội lỗi. Tất cả công nghiệp của chúng ta 
cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Hãy nhìn xem, một bông hoa sẽ không đẹp hay rực rỡ nếu không có 
mặt trời, vì lúc đêm về nó chỉ héo tàn và ủ rũ. Khi mặt trời mọc lên vào buổi sáng nó bỗng hồi sinh và nở rộ. Giống hệt 
như linh hồn chúng ta nhờ Chúa Giêsu, Mặt Trời công chính; nó trở nên xinh đẹp qua ơn thánh. Để lãnh nhận ơn 
thánh này, linh hồn chúng ta phải hướng về Chúa với sự sám hối đích thực: chúng ta phải mở lòng ra với Chúa bằng 
đức tin và đức mến. Như mặt trời tự nó không thể làm cho hoa nở nếu như nó đã chết. Cũng vậy, ơn Chúa không 
thể đem chúng ta về với sự sống nếu chúng ta không từ bỏ tội lỗi. 
Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta qua sự thúc giục bên trong; Người gợi lên những tư tưởng và những ước 
muốn tốt lành. Từ lúc trẻ cho đến tuổi già, trong tất cả những thăng trầm và bất hạnh của cuộc đời, Người luôn thúc 
đẩy chúng ta đón nhận ơn sủng của Người, và chúng ta đã nghĩ gì, làm được gì về những lời cảnh cáo của Người? 
Thậm chí ngay bây giờ chúng ta có đang hợp tác chặt chẽ với ơn Chúa không? Chúng ta có đóng chặt cửa lòng để 
chống lại ơn Chúa không? Hãy nghĩ đến ngày Thiên Chúa sẽ gọi các con ra trước mặt Ngưới để trả lời và giải thích 
về những gì các con đã nghe hôm nay; thật khốn thay nếu các con dập tắt đi tiếng nói vang lên trong lương tâm của 
mình! Chúng ta sống trong sự an nhàn thư thái, giữa những thú vui trần thế, lại còn tự cao tự đại; linh hồn chúng ta 
trở nên lạnh nhạt với Thiên Chúa, trở nên cứng như đá không thể hòa lẫn với nước ân sủng được; giống như một 
cây ăn trái được mưa sương tưới gội mà vẫn không sinh được hoa quả nào. 
Hãy cảnh giác đề phòng, đừng phản bội và chống lại ơn Chúa! Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do chọn lựa giữa 
sống và chết; nếu chọn cái chết chúng ta sẽ bị ném vào lửa Hỏa Ngục và bị đốt cháy đời đời với ma quỷ. Hãy xin lỗi 
Chúa vì đã lạm dụng những ơn sủng Người đã ban cho chúng ta từ xưa đến nay, và hãy khiêm tốn cầu xin Người 
ban thêm cho chúng ta nhiều ơn phúc.                                                            (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 


