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        LỄ THÁNH GIA THẤT  

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
†   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. 

   CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH THÁNH CỦA THIÊN CHÚA 
Các bài thánh kinh của dân Ít-sơ-ra-ên chứa đầy 
nhiều câu chuyện kể về những cặp vợ chồng son sẻ 
đã được Đức Chúa Trời chúc phúc cho quà tặng là 
con cái một cách kỳ diệu. Chắc chắn bài đọc nổi 
tiếng nhất trong số các bài đọc này là bài đọc đầu 
tiên kể từ hôm nay, mà từ đó, Thánh Sử Luca đã 
gợi cảm hứng khi kể lại sự chào đời kỳ diệu của 
Thánh Gioan Tẩy Giả, mà Thiên Chúa đã làm cho 
ông Gia-ka-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, và điều kỳ diệu hơn 
nữa đối với Mẹ Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se là Chúa 
Giê-su giáng sinh. Trong mỗi trường hợp, chúng ta 
được nhận ra những ví dụ hoặc mẫu gương của 
những vị đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Hơn cả 
những ví dụ về những người tin tưởng, họ là 
những gương mẫu của lòng tín thác (tự trao phó). 
Họ từ bỏ những định kiến và thành kiến của riêng 
mình về những sự việc của thế gian và chuyển cuộc 
sống của họ sang niềm tin vào một Thượng Đế, 
Người mà có thể làm cho cuộc sống của họ trở nên 
phong phú, điều mà không ai có thể làm được; một 
vị Thượng Đế có thể biến sự chết trở nên một sự 
sống mới và ngoài sức tưởng tượng; một Thiên 
Chúa, Người mà ngày nay có thể nhận lấy một trẻ 
thơ nhỏ bé của cha mẹ khiêm tốn trong một thị 
trấn tầm thường và biến trẻ thơ đó trở thành ánh 
sáng cho toàn thế gian. Đây là điều mà chúng ta, 
với tư cách là gia đình thánh của Thiên Chúa, được 
mời gọi thực hiện mỗi ngày: chớ đừng tin tưởng 
vào chính chúng ta và phương hướng chúng ta suy 
nghĩ rằng mọi việc phải nên như thế, nhưng hãy 
mở tâm hồn chúng ta ra và phó thác chính mình 
trong nhân đức tin vào nơi một Thiên Chúa của lời 
hứa vô tận.  Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

 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. 

   VĂN PHÒNG GIÁO XỨ  ĐÓNG CỬA  
 từ Thứ Năm 24 Tháng 12, 2020 cho đến 

Thứ Hai, mồng 4 Tháng Giêng 2021. Và sẽ 
mở cửa lại Thứ Ba, mồng 5 Tháng Giêng 

2021. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp,  
xin gọi 951-689-8921 ext. 106  hoặc email : 

olph.riv@sbdiocese.org  

Trung Tín. 
Tiến vào Thành Thánh quê Cha, 

Mừng ngày tưởng niệm, Vượt Qua xứ người. 
Dâng lời ca tụng Chúa Trời. 

Yêu thương giải cứu, khỏi đời phận nô. 
Hàng năm qui tụ Thánh Đô 

Toàn dân xum họp, trầm trồ ngợi khen. 
Gia đình phấn chấn bao phen, 

Trở về Đất Thánh, muối men cho đời. 
Giê-su đến tuổi gọi mời, 

Bước vào cung thánh, rạng ngời thánh ân. 
Lắng nghe giảng dậy ân cần, 

Trí khôn sáng suốt, vô ngần ngạc nhiên. 
Khôn ngoan phúc đức cõi thiên, 

Ngồi cùng tiến sĩ, dịu hiền hỏi han. 
Thời gian trúc trực thiên nhan, 

Ngày qua đêm tới, miên man đợi chờ. 
Mẹ cha lo lắng vô bờ, 

Con đâu, lạc mất, hững hờ lo toan. 
Trong đền tu đức hiền ngoan, 

Con xin vâng lệnh, thành toàn ý Cha. 
 

 (Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 2:22-40) 


