
CHỦ NHẬT, ngày 11 Tháng  Mười , 2020  
TUẦN THỨ XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN, Năm A 

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 
 

Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,  
tường trình ngày October 4, 2020  là $ 5071.00 

 THIÊN CHÚA BIỂU LỘ CHO CÁC DÂN TỘC 
 

Ngày nay chúng ta nhận ra những hình ảnh tuyệt 
vời về triều đại Thiên Chúa như thế nào! Tiên tri 
Êsaia nói với chúng ta về một bữa tiệc linh đình - 
một bữa tiệc trên thiên đàng, một bữa tiệc thịnh 
soạn với các loại thực phẩm phong phú và rượu 
thượng đẳng. Tiên tri Êsaia giải thích đó là việc 
riêng của Thiên Chúa, khi Chúa sẽ thống nhất tất cả 
các quốc gia, lau khô mọi giọt nước mắt và hủy diệt 
sự chết đời đời. Sau đó, toàn thể trái đất sẽ vui 
mừng trong Chúa và chìm đắm trong ân sủng ơn 
cứu rỗi của Chúa. 
Chúa Giêsu cũng nói về thiên đàng trong ý nghĩa 
giống như một bữa tiệc. Tại đây, vương quốc thiên 
đàng được ví như tiệc cưới của một vị vua dành 
riêng cho con trai mình. Đây cũng là một bữa tiệc 
thịnh soạn, với những loại gia súc bỗ béo được 
chuẩn bị như thế. Nhưng nhiều người được mời thì 
lại không muốn đến, vì vậy nhà vua mời bất kỳ ai 
tôn trọng con trai mình bằng sự hiện diện của họ ở 
đó. Và Thánh Phaoô nói với chúng ta rằng: dù sống 
dư dật hay trong hoàn cảnh hèn mọn, chúng ta có 
thể làm mọi điều trong Thiên Chúa là Đấng thêm 
sức cho chúng ta.                         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 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,  

3. 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. 

4. 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  

5. 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. 

6. Chúng tôi cần thiện nguyện viên giúp chúng tôi lau 
ghế sau thánh lễ. 

 

Trân trọng kính mời quý vị hợp cùng với cộng đồng 
trường học OLPH của giáo xứ chúng ta, tham 
gia buổi cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi, Thứ 
Sáu, ngày 16, tháng 10, 2020 lúc 6:45 giờ 
chiều bên ngoài Nhà Nguyện để nâng đỡ ủng 

hộ cho những người bị ảnh hưởng bởi Bệnh Ung Thư.  
Xin mặc đồ màu hồng (tùy ý chọn), mang theo tràng hạt 
riêng của quý vị, đeo khẩu trang và chuẩn bị một chỗ cố 
định trải khăn hoặc ghế, tuân thủ khoảng cách xã hội quy 
định trong khu vực bên ngoài nhà nguyện của giáo xứ 
chúng ta, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. —Khi  dâng 
cúng $ 1, bạn có thể mua một dải ruy-băng màu hồng để 
đặt trên biểu ngữ cộng đồng và / hoặc với $ 1, MANG 
một “Poster” nhỏ làm ở nhà (không lớn quá 12” x 14”- 
dọc hoặc ngang) để quý danh người thân quý vị trên đó 
(hoặc đang sống hay đã lìa trần). tất cả sẽ được đặt trên 
một tấm bảng lớn và trưng bày chung quanh trường học 
giáo xứ chúng ta trong tháng Mười. Tất cả số tiền thu 
nhận sẽ được quyên góp vào Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ. 


