CHỦ NHẬT, 26 Tháng 7, 2020
TUẦN THỨ XVII MÙA THƯỜNG NIÊN, Năm A
LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

MỘT CỔ PHẦN TRONG VƯƠNG QUỐC THIÊN CHÚA
Hôm nay kết thúc một loạt các đoạn Tin Mừng trong
ba tuần, qua đó chúng ta đã nghe tổng cộng bảy dụ
ngôn về Nước Trời. Người tín hữu được khuyến
khích suy nghĩ lời Thiên Chúa phán với Vua Solômôn
trong bài đọc đầu tiên hôm nay: ”Hãy xin Ta điều
ngươi muốn, Ta sẽ ban cho ngươi” (1 Trích Sách Các
Vua 3: 5). Những dụ ngôn hôm nay nói về kho tàng
châu báu được chôn giấu trên cánh đồng và viên
ngọc quý giá sẽ khiến chúng ta phải thốt lên, “ Một
cổ phần trong vương quốc của Ngài, Chúa ơi!” Hôm
nay chúng ta khám phá ra rằng, vương quốc Thiên
Chúa vượt quá giá trị, một kho tàng châu báu vô giá.
Khốn thay, nền văn hóa của chúng ta nhồi sọ chúng
ta với những vật chất mà nó cho đó là kho báu vô giá
-- những chiếc SUV lớn hơn và tốt hơn, kem chống
lão hóa và hói đầu và loại thuốc đồng hóa, chế độ
kiêng ăn thần kỳ, và nhiều hơn nữa. Thừa hưởng
một cổ phần trong Thiên Quốc và trau dồi để tiến
đến Nước Trời đó là kho tàng quý giá nhất mà chúng
ta có thể hy vọng đạt được.
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Thánh Lễ cử hành ngoài trời trong sân đậu xe:
Thứ Bảy (Lễ Vọng Chúa Nhật)
5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Anh
7:00 giờ tối, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha
Chúa Nhật
7:30 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Anh
900 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Anh
11:00 giờ sáng, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha
1:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha
5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Việt

Thánh Lễ thường ngày cử hành ngoài trời
trước Ảnh Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thánh Lễ tiếng Anh
8 giờ sáng
Thứ Tư, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha,
12:00 giờ trưa
Nghi Thức Giải Tội
9:30 giờ sáng Thứ Bảy tại Đài Đức Mẹ LaVang
Hoặc quý vị có thể gọi số phone
951-689-8921 ext. 100 để lấy hẹn

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG
THÁNG BẢY, 2020

LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
951-689-8921 ext. 100

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho gia đình chúng ta
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình
ngày nay được song hành với tình yêu,
sự tôn trọng và hướng dẫn.

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
Giáo Xứ nhận được tiền dâng cúng:
Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,
tường trình vào July 19, 2020 là $ 3597.00

HƯỚNG DẪN THAM DỰ THÁNH LỄ
1.
2.
3.
4.

Số người tham dự mỗi thánh lễ chỉ được giới hạn không quá 100 người đầu tiên. Mọi giáo dân phải đeo khẩu
trang. Các em thiếu nhi dưới hai tuổi sẽ được miễn không phải đeo. Phải luôn giữ khoảng cách 1 mét 8 (6 feet)
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..
Quyên tiền: Giáo Xứ sẽ đặt hai “Hộp Dâng Cúng” Xin quý vị thả phong bì đóng góp vào các thùng này.
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.

