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 THÁNH TỬ 
Gio-an xuất hiện rao truyền, 

Sửa đường đón Chúa, lời khuyên đổi đời 
Có người thắc mắc đôi lời, 

Thật tâm muốn biết, chính người là ai? 
Gio-an lên tiếng công khai, 

Tiền hô loan báo, Thiên Sai giáng trần. 
Chính Ngài cao trọng vô ngần, 

Là Con Thiên Chúa, Thánh Thần trao ban. 
Ẩn mình dấu kín thánh nhan, 

Khiêm nhu bước xuống, Gio-đan nước trào. 
Dòng sông sám hối khai mào, 

Cúi đầu phép rửa, Chúa trao thân mình. 
Bước lên khỏi nước quang vinh, 

Thần Linh Thiên Chúa, dưới hình bồ câu. 
Bầu trời khai mở lần đầu, 

Là Con Yêu Dấu, bấy lâu mong chờ. 
Lòng Cha yêu mến vô bờ, 

Đẹp thay từng bước, bây giờ hóa thân. 
Làm người cứu độ muôn dân, 

Hy sinh hiến mạng, nhân trần cứu nguy. 
(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 1:15-16) 

                                   CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG                THÁNG GIÊNG 2021 
                      Xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta để sống tình huynh đệ tuyệt hảo với anh chị em  
                                  thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và cởi mở với mọi người. 

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. 

    NGUỒN NƯỚC RỬA TỘI 
 Khi lớp hạt cỏ mới vừa được 

rắc lên, nó cần phải luôn liên tục 

bão hòa với nước. Những người 

làm vườn gọi sự kiện này rằng 

"đan" lớp hạt cỏ vào đất.  Tương tự 

khi ghép cành vào cây: thuốc đắp 

vào cành ghép phải luôn được giữ ướt. Nước là 

thực chất liên kết các tế bào cơ thể chúng ta lại với 

nhau.  Không có gì ngạc nhiên khi các tôn giáo 

trong mọi thời đại và các nền văn hóa đã dùng ví 

dụ về nước một cách nổi bật.  Khi Chúa Giê-su 

bước vào nước sông Giô-đăng để nhận phép rửa, 

Ngài đã “đan” mình vào những gì đã đến trước 

mặt mình. Khi Ngài đi đến sông Giô-đăng, Ngài đã 

đồng hòa chính mình làm một với dân Ít-sơ-ra-ên, 

những người đã vượt qua dòng sông để vào Đất 

Hứa của họ. Cùng với Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức 

Giêsu Kitô đi vào truyền thống mà các tiên tri  đã 

báo trước về triều đại Thiên Chúa sắp đến. Ngài đã 

hoàn toàn trở nên nhân tính con người trong dòng 

nước trong cung lòng Mẹ Maria, và qua việc tham 

gia vào nghi thức làm phép rửa của sự ăn năn, 

Chúa Giê-su đã đồng hóa mình với nhân loại tội lỗi, 

yếu đuối của chúng ta. Chính nhờ nguồn nước rửa 

tội, Đức Giêsu Kitô tiếp tục ghép các chi thể mới 

vào Thân thể của Người là Giáo hội; qua những 

nguồn nước này, chúng ta được tẩy sạch khỏi tội 

lỗi và tràn đầy lời hứa về ân sủng, được ban cho số 

phận của chúng ta để có sự sống đời đời. Đối với 

chúng ta, cũng như đối với Chúa Giêsu, chính 

nguồn nước rửa tội đã mở đầu cho sứ mệnh loan 

báo Tin Mừng của chúng ta.       Bản quyền © J. S. Paluch Co. 
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Chủ Nhật, Ngày  10  Tháng Giêng  2021 
            Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Tội —  Chị Hoàng Oanh 
    Chủ Nhật, Ngày  17  Tháng Giêng  2021 
            Tuần Thứ Hai Thường Niên — Anh Hậu 
  Chủ Nhật, Ngày  24  Tháng Giêng  2021 
             Tuần Thứ Ba Thường Niên  — Chị  Dung 
   Chủ Nhật,  Ngày  31 Tháng Giêng 2021 
            Tuần Thứ Tư Thường Niên  — Anh  Tần 

XIN THÔNG BÁO 
Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn xin về hưu của Đức Cha Gerald Barnes,  

Đức Cha Alberto Rojas sẽ chính thức giữ chức vụ Giám Mục Giáo Phận San Bernardino của chúng ta.  
Xin toàn thể cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho  các vị Chủ Chiên  

được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hướng dẫn Giáo Hội. 


