
 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 13 Tháng  Mười Hai , 2020  
        TUẦN THỨ BA MÙA VỌNG   -  NĂM B 

 Khiêm nhường 
 (Gioan 1, 6-8. 19-28 Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác) 

 

Chứng nhân sự sáng được sai, 
Tiền hô mở lối, đóng vai mọn hèn. 

Tiếng kêu hoang địa chong đèn, 
Mở đường chiếu giãi, đêm đen vào đời. 

Tiên tri cao trọng rạng ngời, 
Ẩn thân khiêm nhượng, gọi mời dấn thân. 

Vui mừng sứ vụ bình dân, 
Dọn đường sửa lối, canh tân lòng người. 

Không màng danh lợi ở đời, 
Xả thân phục vụ, Chúa Trời Ngôi Hai, 

Ngài là ánh sáng thiên thai, 
Giê-su Chí Thánh, thiên sai từ trời. 

Mở lòng đón nhận Vua Trời, 
Thành tâm tôn kính, sống đời khiêm nhu. 

Thực hành sống đạo luyện tu, 
Nêu gương nhân đức, thiên thu sáng ngời. 

 CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG 

            THÁNG MƯỜI HAI, 2020 
     Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo  
     Cầu cho một đời sống cầu nguyện 
Chúng ta cầu nguyện cho mối tương quan riêng tư của 
chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi Lời 
Chúa và một đời sống cầu nguyện. 

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

   Chủ Nhật, Ngày  13 Tháng 12, 2020 
         Tuần Thứ Ba  Mùa Vọng — Chị  Hoàng Oanh 
   Chủ Nhật, Ngày  20 Tháng 12, 2020 
         Tuần Thứ Tư  Mùa Vọng — Anh Tần 
   Thứ Năm, Ngày  24 Tháng 12, 2020 
         Lễ Vọng  Giáng Sinh— Chị  Nhàn 
   Thứ Sáu,  Ngày  25 Tháng 12,  2020 
         Lễ Giáng Sinh — Chị  Dung 
   Chủ Nhật,  Ngày  27 Tháng 12, 2020 
         Lễ Thánh Gia Thất— Anh  Tần 

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. 

 

                                                       

        LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ    
                  Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm  
                từ 9 giờ sáng  đến 3 giờ chiều 
 

   951-689-8921 ext. 100 / email: olph.riv@sbdiocese.org  

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 
 Trong một buổi giới thiệu khai mạc trường 
học, một phụ nữ để ý lắng nghe ai đó giới thiệu 
chồng bà với các phụ huynh khác. “Ô, anh Bill, tôi 
giới thiệu anh làm quen với ba của em Johnny. Và 
kìa, đây là mẹ của em Marie; anh biết đó, cô bé cùng 
nhóm thể thao đá banh với em Ellen của chúng ta 
đấy.” 
 Hài lòng với cách giới thiệu lui binh, Bill tự 
giới thiệu mình không bằng tên gọi :”Tôi là ba của 
em Ellen.” 
 Tốt là chúng ta biết mình là ai. Là ba hay mẹ 
của ai đó, con trai hay con gái, vợ hay chồng, quan 
trọng là nắm trọn ý nghĩa tư thế mình đang đứng là 
ai. 
 Thánh Gioan Tẩy Giả biết mình là ai. Và Ngài 
không phải là ai. Ngài không phải là Chúa Giêsu Kitô. 
Không phải là Tiên Tri Êligia. Cũng không phải là bất 
cứ vị Tiên Tri của Thiên Chúa nào mà họ chưa gặp 
bao giờ. 
 Thánh Gioan Tẩy Giả biết sứ mệnh của Ngài 
có tính cách thần linh. Thánh nhân hài lòng hơn nữa 
khi hân hoan trở nên người báo trước tin mừng 
Nước Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã gần đến. Hãy dọn 
thẳng ngay những phương cách sống của bạn.  
Bản quyền © J. S. Paluch Co. XIN LƯU Ý 

Bắt đầu từ ngày 12 Tháng 12, 2020, Thánh Lễ chiều Thứ 
Bảy (Vọng Chủ Nhật) sẽ được cử hành sớm hơn một 

tiếng, cho đến khi có thông báo mới. 
Thánh Lễ Anh Ngữ sẽ được cử hành vào lúc  4 giờ chiều 

thay vì 5 giờ. 
Thánh Lễ Tây Ban Nha  sẽ được cử hành vào lúc  6 giờ 

chiều thay vì 7 giờ. 

 


