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HÃY ĐẾN MÀ XEM 
Khởi đầu sứ mệnh trần gian, 

Dõi theo từng bước, hỏi han tìm về. 
Gio-an môn đệ cận kề, 

Rời thầy theo Chúa, lời thề trung kiên. 
Bước đi theo Chúa nhân hiền, 

Đến xem tận mắt, một miền trống quang. 
Không nhà không cửa không hang, 

Nghèo sơ nghèo xác, trong làng đơn sơ. 
Môn đồ nhận biết không ngờ, 
Ki-tô cứu thế, vô bờ kính tôn. 
Ngôi lời nhập thể càn khôn, 

Tin mừng rao giảng, cứu hồn thế nhân. 
Si-mon, nghĩa Đá, dự phần, 

Tông đồ Chúa chọn, cận thân bên Ngài. 
An-rê theo Chúa miệt mài, 

Anh em môn đệ, lưới chài thần dân. 
 

(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 1:35-42) 
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                          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. 

LẬY CHÚA, XIN HÃY NÓI,  
VÌ TÔI TỚ CHÚA ĐANG LẮNG TAI NGHE. 

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa gọi 
em bé trai, Samuel, đang yên giấc ngủ trong đêm. 
Ngay cả Samuel lẫn thầy cậu là Tiên Tri Eli, chẳng ai 
hiểu được lời gọi là do ai. Nhưng Chúa cứ kiên trì 
chứng minh cho họ. Samuel giờ thì sẵn sàng- 
nhưng chưa dám hành động gì cả, nhưng sẵn sàng 
lắng nghe. “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng 
tai nghe” (1 Samuel 3:10). 
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu ra đi giảng đạo. 
Nhiều tầng lớp người nhận biết Ngài và bắt đầu 
tiến đến gần chung quanh Ngài. Không bao lâu, họ 
đã trở nên môn đệ Ngài và, giống như Samuel, đã 
chuẩn bị – nhưng chưa dám làm điều gì, nhưng sẵn 
sàng để lắng nghe. “Xin hãy phán”, họ nói, “Tôi tớ 
đang lắng nghe.” 

Lời Chúa mời gọi luôn 
mãi ở bên cạnh chúng 
ta, khi thức giấc cũng 
như khi ngủ. Lời Chúa 
xoay vần xung quanh 
chúng ta như sương 
mù phủ trùm mặt 
nước hồ, bao bọc 
chúng ta, êm đềm 
thúc giục chúng ta 

tỉnh giấc, để lắng nghe. Khởi đầu nhận thức ra 
giọng nói; kế đến thiện chí lắng nghe; thế rồi, thời 
gian sau, quyết định hành sự, sống theo như Lời 
Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta hãy cùng nguyện xin 
hôm nay, xin cho lỗ tai chúng ta được mở ra để 
chúng ta không bỏ lỡ Lời Chúa mời gọi. 
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    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 

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Tổng Cộng số tiền dâng cúng vào Giáo Xứ,  

tường trình ngày 10 Tháng Giêng 2021  
là  $ 4,565.00 

  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. 

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  


