
 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 20 Tháng  Mười Hai , 2020  
        TUẦN THỨ TƯ MÙA VỌNG   -  NĂM B 

XIN VÂNG 
Cao siêu huyền nhiệm Nước Trời, 

Ngàn năm dọn lối, Ngôi Lời hạ thân. 
Ga-briel loan báo nhân trần, 

Kính chào Trinh Nữ, tinh vân rạng ngời. 
Thánh Thần Thiên Chúa cao vời, 

Quyền năng phủ bóng, gọi mời hiến dâng. 
Ma-ry phủ phục xin vâng, 

Phận hèn tôi tớ, hồn nâng phụng thờ. 
Khiêm nhu cung kính vô bờ, 

Thành tâm dâng hiến, nương nhờ thánh ân. 
Giê-su thánh tử chí nhân, 

Thụ thai lòng mẹ, xác thân mọn hèn. 
Cung lòng trinh khiết ngợi khen, 

Con Vua Chí Ái, muối men giữa đời. 
Dọn đường đón Chúa xuống đời, 

Cải tâm tu thiện, nghe lời Phúc Âm. 
 

(Thơ sáng tác bởi LM. Trần Việt Hùng dựa theo Luca 1:26-38) 

 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  20 Tháng 12, 2020 
         Tuần Thứ Tư  Mùa Vọng — Anh Tần 
   Thứ Năm, Ngày  24 Tháng 12, 2020 
      8pm- Lễ Vọng  Giáng Sinh— Chị  Nhàn 
   Thứ Sáu,  Ngày  25 Tháng 12,  2020 
        8am- 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  

THIÊN CHÚA VĨNH CỬU 
      Vua Đa-vít đã từng mong ước được đặt hòm bia 
Thiên Chúa trong một thánh điện lâu bền hơn. Vua 
Đa-vít có lẽ đã hình dung một viễn vọng nào đó 
giống như cung điện bá hương nơi vua cư ngụ. 
Thiên Chúa lại lưu ý đến điều gì đó xa hơn nữa: một 
ngai vàng để dòng dõi Vua Đa-vít được cai trị đời 
đời, một vương quốc nơi mà dân Do Thái và dân 
ngoại đều được mọi người hân hoan chào đón. 
       Bản chất lời cầu nguyện của Mẹ Maria đã dẫn 
đến một thông điệp còn đáng lo ngại hơn nữa. 
Maria sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai mặc dù 
Ngài chưa kết hôn.  "Việc đó xảy đến thế nào 
được?" Maria thắc mắc. “Thần Linh Thiên Chúa sẽ 
ngự trên người,” Thiên Thần Chúa đã thưa với 
Maria (Lu-ca 1:35). 
Việc Maria chấp nhận thử thách khó khăn này đã 
khơi màn thời đại cuối cùng của triều đại Thiên 
Chúa. Điều đã từng được xem là bí mật, chỉ có 
những người được chọn như Vua Đa-vít và con cháu 
của vua mới được biết, giờ đây phải được sáng tỏ 
để cho tất cả mọi người suy thấu, như thư Thánh 
Phao-lô đã viết gửi dân thành La Mã, chúng ta có lẽ 
được mời gọi đến với “sự vâng phục của đức tin” 
“theo như mệnh lệnh của Thiên Chúa vĩnh cửu ”(Rô-
ma 16:26).                                       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 chiều. 

 

Thánh Lễ Tây Ban Nha  sẽ được cử hành      
      vào lúc  6 giờ chiều thay vì 7 giờ chiều. 

 


