
 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 8 Tháng  Mười Một , 2020  
TUẦN THỨ 32 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 November 1st , 2020  
là  khoảng $ 6,300.00 

  

MONG ĐỢI CHƯA TỪNG CÓ 
Nếu như bạn đã từng nghĩ rằng Chúa Giêsu hơi 
thiếu tính khôi hài, thì Tin Mừng hôm nay cải chính 
bất cứ quan điểm nào như thế về Ngài. Câu chuyện 
Chúa Giêsu kể về năm cô phù dâu khôn ngoan và 
năm cô phù dâu ngốc nghếch hết sức vui nhộn. 
Khung cảnh của câu chuyện chắc hẳn đã quá quen 
thuộc với thính giả của Chúa Giêsu, cũng giống như 
họ — nếu chúng ta nghĩ về câu chuyện đó — như 
đối với chúng ta. Đám cưới không bao giờ, chưa 
bao giờ bắt đầu đúng giờ. Luôn có sự chậm trễ. Các 
nút bật ra vào phút cuối. Hoa thì héo.  Xe hơi chở 
đầy khách dự đám cưới thì bị kẹt giữa đường. Ca sĩ 
độc tấu thì mắc bệnh viêm thanh quản. Cô dâu hoặc 
chú rể hoặc linh mục thì xuất hiện trễ! Vì vậy, cách 
hợp lý duy nhất để tiếp cận một đám cưới là với 
tinh thần hài hước, để nhận ra rằng, một điều gì đó 
có thể sẽ trở nên tồi tệ, và khi điều đó xảy ra, hãy 
mỉm cười chấp nhận điều đó. 
Chúa Giêsu kể câu chuyện vui nhộn này để khuyến 
khích chúng ta hãy cảnh giác, vâng;  sẵn sàng, đúng 
thế. Nhưng Ngài không khuyên bảo điều đó khiến 
chúng ta buồn bã và ủ rũ. Trái tim nặng nề run rẩy, 
dao động, mất đi vị trí và mục đích của chúng ta, và 
ngủ thiếp đi.  Người lạc quan biết rằng điều bất ngờ 
sẽ xảy ra - chắc chắn sẽ xảy ra - vì vậy họ luôn tỉnh 
táo ở vị trí của mình và sẵn sàng thực hiện mục đích 
của mình khi nó xẩy đến.                       Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

                    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  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 

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.  

 

Văn Phòng Huấn Luyện Mục Vụ, Giáo Phận San Bernardino 
có tổ chức khóa học “Chương trình Huấn Luyện Mục Vụ 
Giáo Xứ”. Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu ngày 21 tháng 11, 
2020 và sẽ kết thúc vào khoảng tháng 5, 2021. Các lớp học 
sẽ do quý Cha Anthony Đào Quang Chính, Cha Timothy 
Trường Đỗ và Cha Philip Trọng Lâm, CRM, đảm trách. Mọi 
chi tiết xin quý vị vào trang mạng Việt Nam của Giáo Xứ : 
www. olphriverside.org/Việt Nam để tham khảo chi tiết.  


