CHỦ NHẬT, ngày 28 Tháng 6, 2020
TUẦN THỨ XIII MÙA THƯỜNG NIÊN—NĂM A
XIN THÔNG BÁO CÙNG CỘNG ĐOÀN
Cha Quản Xứ Kiên Kiều sẽ hoàn tất nhiệm sở tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp, ngày 30 Tháng Sáu 2020. Ngài sẽ bắt đầu giữ nhiệm sở Chính Xứ Giáo Xứ
Trái Tim Chúa Giêsu tại Anza, California, ngày mồng Một Tháng Bảy 2020.
Toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng chung lời cầu nguyện cho Cha trong nhiệm vụ
mục tử mới, tạ ơn tấm lòng mục tử, gương sáng đạo đức và tất cả những nỗ lực
vì đoàn chiên Cha đã hy sinh cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta.
NGƯỜI KITÔ HỮU HIẾU KHÁCH

HƯỚNG DẪN THAM DỰ THÁNH LỄ

Ngày qua ngày, chúng ta đòi hỏi phải tư vấn phán xét
mình để được cứng cát, kiên cường, bền bỉ phục vụ theo
tình yêu Kitô Hữu. Chúng ta làm những gì chúng ta có thể
làm, và Chúa để ý đến mọi việc chúng ta làm. Phần thưởng
là do Thiên Chúa phán quyết, và một ly nước sẽ cho đi,
hành động chia sẻ này phải thế nào để những gì chúng ta
ban phát cho người khác phải được hành động với một
tâm tình vui vẻ và cởi mở. Thánh Phaolô cho chúng ta biết
một nền thần học chính xác về việc truyền giáo mà chúng
ta có thể áp dụng bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện
với bất cứ ai. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: công việc
chúng ta làm, chức vụ chúng ta giữ, phải được thực hiện
theo nhịp điệu hòa tấu với Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi đã
được rửa tội vào trong sự chết và sự sống lại vinh hiển
của Ngài. Trong bất kỳ thời điểm nào, sự sống và sự chết
đều có đó, một trò chơi về bóng tối và ánh sáng. Đôi khi
khó cho chúng ta quyết định rằng, ở nơi nào thì bóng tối
khuất đi và ánh sáng bắt đầu. Thiên Chúa cũng sẽ luôn
quan phòng cứu giúp chúng ta thông hiểu điều này.

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.
2. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang. Các em thiếu
nhi dưới hai tuổi sẽ được miễn không phải đeo.
3. Hai cửa chính nhà thờ (nơi bồn nước) 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 hai “Hộp Dâng Cúng” 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 và dâng của lễ
trong mọi thánh lễ.
8. Xin đừng tập trung thăm hỏi lẫn nhau. Khi Rước Lễ xong,
xin ra về theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp Tân.
9. Theo như Đức Giám Mục chuẩn, tất cả những vị trưởng lão
trên 65 tuổi không khỏe, những ai đang bệnh, xin vui lòng
ở nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến.

Lịch trình Thánh Lễ
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.
900 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Anh trong nhà thờ.
11:00 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong nhà thờ.
1:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha trong nhà thờ.
5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Việt trong nhà thờ.
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
NGHI THỨC GIẢI TỘI
Thứ Bảy vào lúc 9:30 giờ sáng, tại Tượng Đài Đức Mẹ La-Vang.
Quý vị có thể gọi số phone 951-689-8921 ext 100 làm hẹn gặp linh
mục xưng tội.

LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
Giáo Xứ nhận được tiền dâng cúng:
Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,
tường trình June 24, 2020: $ 4716.50

XIN THÔNG BÁO
Lịch trình Các Phép Bí Tích, Rước Lễ Lần Đầu và
Thêm Sức vẫn phải đình chỉ trong giai đoạn này
CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG—THÁNG SÁU
Ý Nguyện Truyền Giáo : Lòng trắc ẩn đối với thế giới
Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang đau khổ có thể
tìm thấy những phương thế sống, nhằm để cho mình được
Thánh Tâm Chúa Giêsu chạm tới.

