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

Giáo Xứ nhận được tiền dâng cúng: 
Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,  

tường trình vào September 27, 2020   
là $ 5778.00 

 MÓN QUÀ CỦA TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA 
Phúc âm theo Thánh Mátthêô hôm nay diễn giảng 
sâu rộng về các vần thơ trong sách Tiên Tri Êsaia: So 
sánh với câu chuyện tương tự, trong Tin Mừng theo 
Thánh Máccô, chúng ta nhận thấy rõ rằng ở đây là, 

tác giả đang bận rộn giảng dạy cho cộng đồng Kitô hữu Do Thái lúc bấy giờ. “Đây là câu chuyện về dân Do
-Thái cách đây khá lâu; đây cũng là câu chuyện về Chúa Giêsu và những nhà lãnh đạo đa nghi ”. 
        Chúa Giê-su cũng đã nói nhiều với những nhà lãnh đạo Do Thái này rằng, họ là những tá điền đầu tiên 
đã ném đá các tiên tri của chính họ. Và Ngài nói với những người lãnh đạo rằng: họ là những tá điền thậm 
chí cũng sẽ sớm diệt trừ luôn cả Ngài— Chúa Giêsu —và làm như thế, vì họ sợ sẽ mất đi vị trí đặc quyền 
của họ để phơi bày với thế giới về Đấng Thiên Sai Mêsiah đã hứa. “Và điều này,” Phúc âm theo Thánh 
Mátthêu nói, “là một câu chuyện về bạn, người thừa kế những gì đầu tiên được ban phát cho dân Do-
Thái”. Triều đại Thiên Chúa lần đầu tiên được mở ra cho dân Do-Thái và bây giờ được ban cho toàn thế 
giới, nhưng nó phải được đón nhận như một món quà. Những Kitô Hữu tiên khởi là những tá điền mới 
trong vườn nho. Thực tế sâu xa hơn về triều đại hoặc vương quốc của Thiên Chúa là mọi sự đã được 
dành sẵn cho tất cả mọi người trên mặt đất - bao gồm cả dân Do-Thái.               Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG 
THÁNG MƯỜI , 2020 

Ý nguyện chung :  Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – 
Cầu cho sứ mệnh của giáo dân trong Giáo hội 

Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, 
nhờ phép Rửa tội, được tham gia nhiều hơn vào các 
lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
          Tháng Mười 2020  -  Năm A 

    Chủ Nhật  Ngày 11 Tháng Mười 2020 

         Tuần Thứ 28 Mùa Thường Niên — Chị Hoàng Oanh 
     Chủ Nhật  Ngày 18 Tháng Mười 2020 
           Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên —-  Anh Tần 
    Chủ Nhật  Ngày 25  Tháng Mười 2020  
           Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên—  Chị  Dung 

TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ SẼ CỬ HÀNH TRONG THÁNH ĐƯỜNG TRỞ LẠI 
BẮT ĐẦU TỪ THỨ BẢY, MỒNG 3 THÁNG 10, 2020  

 

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 trước khi bước vào nhà thờ, chỉ gỡ ra khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa và 

đeo trở lại. 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”, cửa này phải đóng hoàn toàn khi thánh lễ bắt đầu ....  
4. Trong lòng nhà thờ, chỉ xử dụng mỗi hàng ghế cách nhau đã được đánh dấu. Thành phần trong gia đình có thể 

ngồi chung một hàng ghế, những người khác phải ngồi xa cách một hàng ghế. 
5. Thừa Tác Viên Lời Chúa: Chỉ cần một người trong thánh lễ để đọc các bài đọc và thông báo, phải cách xa Linh 

Mục 12 feet trên gian cung thánh.  Nhà mặc aó dành riêng cho Linh Mục, Thầy Sáu hoặc ai đã được cho phép 
vào, ngoài ra miễn phận sự xin cấm vào. —  Không hát trong thánh lễ 

6. Khi rước lễ phải giữ khoảng cách đã đánh dấu dưới đất là 1 mét 8 (6 feet). 
7. Theo như Đức Giám Mục chuẩn, tất cả những vị trưởng lão trên 65 tuổi không được khỏe, những ai đang 

bệnh, xin vui lòng ở nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến. 
8. Chúng tôi cần thiện nguyện viên giúp chúng tôi lau ghế sau thánh lễ. 


