LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ
CHỦ NHẬT NGÀY 14 THÁNG SÁU 2020
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ
Chúng ta hân hoan cùng nhau hiệp nhất tham dự Thánh Lễ như một gia đình Giáo Xứ trở lại !
THỨC ĂN BỞI TRỜI
Trong bốn mươi năm hành trình trên sa mạc, Thiên
Chúa đã bênh đỡ dân Do-Thái bằng cách ban
manna từ trời xuống để nuôi dưỡng họ, và Môisen
không muốn họ quên đi biến cố này. Thiên Chúa
biến nước từ vách đá cho họ uống, và Môisen lại
cũng không muốn họ quên sự kiện này nữa. Và
Môisen nói với họ - hai lần, thức ăn mà Thiên Chúa
gửi đến cho họ là một loại thực phẩm mà cả chính
họ và tổ tiên của họ trước đây chưa từng cảm
nghiệm sự kiện này bao giờ. Chúa Giêsu cũng nói
về thức ăn từ trời ban xuống, thức ăn mà người Do
Thái chưa từng trải nghiệm trước đây. Nhắc lại
manna trong sa mạc, Chúa Giêsu cũng không muốn
họ quên sự kiện này, Ngài giải thích rằng, Ngài
chính là của ăn và của uống trường sinh vĩnh cửu.
Và Thánh Phao-lô nhắc nhở lại với dân thành
Côrintô và cho tất cả chúng ta biết rằng trong tấm
bánh và trong chén rượu, chúng ta chia sẻ Mình và
Máu Chúa Giêsu Kitô.
Lịch trình Thánh Lễ như sau:
Thứ Bảy (Lễ Vọng Chúa Nhật)
5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Anh trong nhà thờ
7:00 giờ tối, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong nhà thờ
Chúa Nhật
7:30 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Anh trong nhà thờ.
9:00 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Anh trong nhà thờ.
9:30 giờ sáng, Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa và lãnh nhận
Mình Thánh Chúa, tiếng Anh trong Hội Trường
11:00 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong nhà thờ.
11:30 giờ sáng, Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa và lãnh nhận
Mình Thánh Chúa, tiếng Tây-Ban-Nha trong Hội Trường.
1:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong nhà thờ.
1:30 giờ chiều, Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa và lãnh nhận
Mình Thánh Chúa, tiếng Tây-Ban-Nha trong Hội Trường.
3:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong Nhà thờ.
5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Việt trong nhà thờ.

HƯỚNG DẪN THAM DỰ THÁNH LỄ

Đức Giám Mục Barnes đã quyết định cho phép mở cửa các nhà
thờ trong giáo phận chúng ta, nhưng phải tuân theo sự hướng
dẫn ủy thác cùng các chỉ thị mới của giáo phận:
1. Số người tham dự mỗi thánh lễ chỉ được giới hạn không quá
100 người đầu tiên. Chúng tôi kêu gọi quý vị thông cảm và
cộng tác với chúng tôi trong giai đoạn này. Giáo xứ đã chuẩn
bị cộng thêm “Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa và lãnh nhận
Mình Thánh Chúa” trong Hội Trường theo sự hướng dẫn của
Thầy Sáu Bernie.
2. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang. Xin vui lòng mang theo
khẩu trang của riêng mình. Các em thiếu nhi dưới hai tuổi sẽ
được miễn không phải đeo. Ngoại trừ lúc Rước Lễ là phải
tháo xuống. Rước Lễ xong, xin đeo vô lại. Xin sát khuẩn đôi
bàn tay trước khi bước vào lòng nhà thờ.
3. Chỉ hai cửa chính nhà thờ sẽ là “Lối Vào”, các cửa khác sẽ là
“Lối Ra”.
4. Phải luôn giữ khoảng cách 1 mét 8 (6 feet) trong lòng nhà thờ
cũng như trong sân đậu xe.
5. Trong lòng nhà thờ, chỉ xử dụng mỗi hàng ghế cách nhau.
Thành phần trong gia đình có thể ngồi chung một hàng ghế,
những người khác phải ngồi xa cách một hàng ghế.
6. Rước Lễ : Khi Linh Mục dâng cao Mình Thánh Chúa lên và
nói :”Mình Thánh Chúa Kitô”, cả cộng đoàn thưa “Amen”. Lời
thưa này sẽ thay cho lời đáp của mỗi người khi lãnh nhận
Mình Thánh Chúa.
7. Quyên tiền: Giáo Xứ sẽ đặt “Hộp Quyên Góp” bên trong cửa
nhà thờ để quý vị dâng cúng hằng tuần. Xin thả phong bì
đóng góp vào các thùng này trước và sau khi bước vào lòng
nhà thờ. Sẽ không có phát giỏ tiền trong thánh lễ.
8. Xin đừng tập trung lại trong sân đâu xe thăm hỏi lẫn nhau.
Xin đừng di chuyển, quay sang trái phải tâm sự, hỏi thăm
sức khỏe trong lòng nhà thờ. Khi Rước Lễ xong, xin ra về
liền trong thinh lặng.

9. Tất cả những vị trưởng lão trên 65 tuổi, những ai cảm
thấy mình không khỏe, hoặc đang bệnh, xin vui lòng ở
nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến.

Thánh Lễ trong Tuần
Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thánh Lễ tiếng Anh 8:00 giờ sáng
Thứ Tư, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha, 12:00 giờ trưa

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ — Hiện giờ mở cửa :
Giáo Xứ nhận được tiền dâng cúng:
Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
Qua
đường
bưu
điện
và qua hộp thư Giáo Xứ, nhận được $1,520.00
từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Qua trang mạng, nhận được $912.00
Xin vui lòng gõ cửa, đeo khẩu trang, đợi nơi phòng Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,tường trình June 7, 2020:
khách và sẽ được đón tiếp từng người một.
$ 2,433.00

