
CHỦ NHẬT,  ngày 16 Tháng Tám, 2020  
TUẦN THỨ XX MÙA THƯỜNG NIÊN, Năm A 

  

TẠI SAO CẦU NGUYỆN? 
 

  Những “người ngoại 
bang” như Tiên Tri Êsaia 
gọi họ, “Dân ngoại” như 
Thánh Phaolô gọi, hoặc 
“Dân Ca-na-an” như Thánh 
Mátthêu gọi họ, được kêu 
gọi để trong lời cầu 
nguyện, thờ phượng một 
Thiên Chúa chân thật. Khi 
chúng ta lắng nghe các bài 
đọc hôm nay, có lẽ chúng 

ta bị thách thức để đánh dấu hỏi: Tại sao phải cầu 
nguyện? Câu hỏi mang tính chất tu từ; tương tự 
như việc hỏi, tại sao bạn bè nên nói chuyện với nhau 
hoặc những người đang yêu hôn nhau. Cầu nguyện 
là một phương cách tương quan cùng Thiên Chúa, 
một cách đàm thoại với Chúa. Các Thánh Tông Đồ 
đã có được cơ hội nói chuyện với Chúa Giêsu bằng 
xương bằng thịt. Chúng ta có cơ hội đàm thoại với 
Chúa Giêsu Kitô trong lời cầu nguyện. Mối quan hệ 
giữa chúng ta với Ngài phải nhiệt tình; nó không thể 
là trái tim mờ nhạt. John Donne, một nhà thơ của 
thế kỷ Mười Lăm, thông biết những phẩm chất của 
lời cầu nguyện tốt là gì. Ông Donne yêu cầu Chúa 
đối xử với ông ấy khác với hầu hết các Kitô Hữu. 
Nhà thơ không muốn Chúa chỉ đơn thuần “gõ, thở, 
chiếu sáng, và tìm cách hàn gắn,” mà còn “phá vỡ, 
thổi bay, đốt cháy, và làm cho con trở nên 
mới” (Holy Sonnets, XIV). Chúng ta cần có một đức 
tin năng động để đến với Chúa trong lời cầu 
nguyện. Như Chúa Giê-su đã từng nói, “Hãy gõ cửa 
và cửa sẽ mở cho con” (Mátthêô 7: 7). Có thể chúng 
ta phải đập cửa sập, nhưng nếu chúng ta cứ kiên trì 
như người phụ nữ trong Đoạn Tin Mừng hôm nay, 
thì chúng ta sẽ thâu hồi kết quả.  (Bản quyền © J. S. Paluch Co.) 

 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ THÁNH LỄ 
 

 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)  

 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. 

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ 
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 
 3:00 giờ chiều, Thánh Lễ Tongan  
                                              (Chủ Nhật thứ nhất mỗi tháng) 

Thánh Lễ cử hành ngoài trời trước Ảnh Tượng  
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

                            Chúa Nhật 
 5:00 giờ chiều, Thánh Lễ tiếng Việt   

Ngày Thường  
 Thứ Hai - Thứ Sáu,  Thánh Lễ tiếng Anh   8 giờ sáng 
 Thứ Tư, Thánh Lễ tiếng Tây-Ban-Nha, 12  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  

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG 
THÁNG TÁM, 2020 

    Ý cầu nguyện chung – Cầu cho giới hàng hải 
        Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những    
    người làm việc và sống trên biển, trong đó  
      có thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ. 

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

   951-689-8921 ext. 100 / email: olph.riv@sbdiocese.org  

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Giáo Xứ nhận được tiền dâng cúng: 

Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,  
        tường trình August 11, 2020  là  $ 3424.00 

    LỊCH TRÌNH PHÉP BÍ TÍCH—Cộng Đoàn Việt Nam 
Chủ Nhật, Aug.  23, 2020 - 5:00 giờ chiều  - Rước Lễ Lần Đầu  
Thứ Hai ,  September 21, 2020 -  7:00 giờ chiều -  Thêm Sức 


