
 TRUNG  TÂM PHÂN  PHÁT THỰC PHẨM  
Mở cửa Ba Ngày  trong tuần:    

Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 
từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa  

Xin liên lạc Sue,  qua số phone  951-687-8146  để biết thêm chi tiết. 

 

CHỦ NHẬT, ngày 25 Tháng  Mười , 2020  
TUẦN THỨ XXX 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 18, 2020  
là $ 5878.00 & Online :  $1050.00 

  

ĐỜI SỐNG CÔNG CHÍNH 
 

 "Bạn trả lại tôi ngay bây giờ!". Khi trưởng 

thành, có bao nhiêu người trong chúng ta đã nghe 

câu nói quen thuộc đó, ít nhất một lần. Chúng ta trở 

về nhà với chiến tích mà chúng ta nghĩ là một thỏa 

thuận thực sự ngọt ngào, chỉ để cha mẹ chúng ta 

hoàn lại lợi nhuận của chúng ta bằng cách bắt chúng 

ta trả lại chiến lợi phẩm. Họ có một ý tưởng khác về 

những gì cấu thành một "hiệp định thương mại công 

bằng." Sự công bằng theo phương cách chúng ta đối 

xử với người khác tiếp tục là thước đo quan trọng cho 

phong cách của chúng ta, và giống như một người 

cha người mẹ tốt, Thiên Chúa rất quan tâm đến phong 

cách chúng ta đối xử với nhau và cách người khác đối 

xử với chúng ta. Thiên Chúa lắng nghe người nghèo 

kêu cầu, và đáp lại tiếng gọi của kẻ bị áp bức. Những 

đứa con yêu dấu của Thiên Chúa không được phép cư 

xử  như những kẻ hung bạo.            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 lãnh vực 
hữu trách trong Giáo hội. 

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

    Chủ Nhật  Ngày 25  Tháng Mười 2020  
           Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên—  Chị  Dung 

               Tháng Mười Một 2020  -  Năm A 

   Chủ Nhật  Mồng 1 Tháng 11, 2020 
           Lễ Các Thánh Nam Nữ  —-  Anh Hậu 
    Chủ Nhật  Mồng 2 Tháng 11, 2020 
           Lễ Các Đẳng Linh Hồn—  Chị  Nhàn 
   Chủ Nhật  Mồng 8 Tháng 11, 2020 
         Tuần Thứ 32  Mùa Thường Niên — Chị Hoàng Oanh 
    Chủ Nhật  Ngày 15 Tháng 11, 2020 
         Tuần Thứ 33  Mùa Thường Niên — Anh Tần 
   Chủ Nhật  Ngày 22 Tháng 11, 2020 
         Lễ Chúa Kitô Vua— Chị Dung 
    Chủ Nhật  Ngày  29 Tháng 11, 2020 
         Tuần Thứ Nhất  Mùa Vọng —NĂM B— Chị  Nhàn 

Vì số người nhiễm bệnh gia tăng, Quận Riverside bị trở lại “Purple Tier”. Tất cả mọi Thánh Lễ 
sẽ được cử hành ngoài trời trở lại  trước Ảnh Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 21 Tháng 10, 2020 cho tới khi có lệnh mới. 
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 và giữ khoảng cách 6 feet.  
3. 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. 

 

XIN LƯU Ý   Trong Tháng 11,  xin quý vị vui  lòng dùng Phong Thư  “ALL SOULS DAY—Lễ Các 

Đẳng Linh Hồn” để xin lễ—Xin làm ơn điền tên Thánh hay tên Linh Hồn người thân yêu trang sau 
và để chung vào rổ quyên tiền hằng tuần. Các phong thư xin lễ sẽ được đặt trên bàn thờ  

mỗi thánh lễ bắt đầu từ mồng Hai Tháng 11, 2020. 


