
 TRUNG  TÂM PHÂN PHÁT THỰC PHẨM GIÁO XỨ 
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 29 Tháng  Mười Một , 2020  
        TUẦN THỨ NHẤT MÙA VỌNG   -  NĂM B 

 TỈNH THỨC 
(Mark 13:33-37) 

 

Tâm hồn vọng ngóng mong chờ, 
Nguyện cầu tỉnh thức, tôn thờ Chúa Cha. 

Một niềm hy vọng mưa sa, 
Ban ơn Cứu Độ, thứ tha tội tình. 
Chúa Con xuống thế liều mình, 

Làm người giáng thế, hết tình vì yêu. 
Ngôi Lời nhập thể huyền siêu 

Xả thân chuốc lấy bao nhiêu khổ hình. 
Tình yêu mời gọi đáp tình, 

Vọng canh thức tỉnh, xét mình trước tiên. 
Tránh xa lầm lạc tội khiên, 

Dọn đường đón Chúa, vọng thiên cứu đời. 
Ân thiêng phúc lộc cao vời, 

Cung lòng sưởi ấm, Ngôi Lời giáng sinh. 
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng, Bronz New York 

 CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG 
                 THÁNG MƯỜI MỘT 2020 

Cầu cho sự tiến bộ về người máy và trí tuệ nhân tạo 
luôn phục vụ con người. 

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

  Chủ Nhật  Ngày  29 Tháng 11, 2020 
         Tuần Thứ Nhất  Mùa Vọng —NĂM B— Chị  Nhàn 

TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ  CỬ HÀNH NGOÀI TRỜI 
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  
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 
vào trang sau và để chung vào rổ quyên tiền hằng tuần.  

 

 

CHÚA GIÊSU CỦA THÁNH MÁCCÔ 
 

Phúc âm của Thánh Máccô là cuốn ngắn nhất và 
vắn tắt nhất trong cả bốn cuốn Phúc Âm. Các bài 
giảng của Chúa Giêsu cũng có xu hướng ngắn gọn 
hơn. Thánh Máccô mô tả chân dung Chúa Giêsu 
không có tính cách văn thơ của Bài giảng trên Núi 
hay Bài giảng trên Cánh Đồng như trong Phúc Âm 
của Thánh Mátthêô hoặc Thánh Luca, cũng không 
có những bài giảng sâu rộng, phản chiếu về “Chính 
Ta là” như trong Phúc Âm của Thánh Gioan.  Chúng 
ta hãy nói về Chúa Giêsu ngày hôm nay của Thánh 
Máccô là “cắt theo đường tắt”. — Điều này được 
phản ảnh khá rõ trong đoạn sách Tin Mừng hôm 
nay. —- Không phải là ngẫu nhiên mà cuộc đối 
thoại của Chúa Giêsu được đề cập đến vào thời 
điểm này trong Tin Mừng theo thánh Marcô - 
những lời kết luận về ngày tận thế - ngay trước 
cuộc khổ nạn của Người,  lại bị thách đố những dấu 
chấm than và tổng thể là một cảm giác cấp bách. 
          Chúng ta sẽ phải trau chuốt lại cách sống của 
chính mình để trở nên tốt lành trong Mùa Vọng 
này, vì chúng ta đang sống trong một thế giới khẩn 
thiết, cần được lắng nghe sứ điệp mà Chúa Giêsu 
đã công bố.  Đã đến lúc chúng ta phải "thức dậy!" 
và bước ra đi vào trong thế giới để thi hành công 
tác đó.                                                 Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Xin quý vị tìm hiểu tổng cộng số tiền dâng cúng 

hằng tuần qua Thông Tin chính của Giáo Xứ 

        Hãy tỉnh thức và cầu 
nguyện để khỏi sa chước cám 
dỗ và những lôi cuốn quyến 
rũ trong cuộc đời. Phải tỉnh 
thức như khi chúng ta đang 
lái xe, luôn nhìn trước ngó 
sau, chân ga chân thắng sẵn 
sàng và tay lái vững vàng dẫn đường ta đi. Cầu 
nguyện trong tỉnh thức cũng thế, phải luôn sắn sàng 
vì chúng ta không biết ngày giờ Chúa viếng thăm. 
          Lạy Chúa, mỗi ngày là một ngày mới. Xin Chúa 
giúp chúng con biết sống và tỉnh thức cầu nguyện 
luôn, để chuẩn bị tâm hồn mong chờ Chúa đến. 


