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TRỞ VỀ 
Khởi đầu sứ vụ truyền rao, 

Kêu mời sám hối, đi vào nội tâm. 
Ăn năn cải đổi lỗi lầm, 

Sửa sai cuộc sống, gieo mầm đức tin. 
Mở lòng tín thác cầu xin, 

Nước Trời rộng mở, ngước nhìn lên cao. 
Phúc âm chân lý khai mào, 

Tin yêu theo Chúa, gian lao không sờn. 
Nhiều người cúi lạy van lơn, 

Chúa thương chọn gọi, ban ơn cao vời. 
Bốn người chài lưới vào đời, 

Si-mon anh cả, rạng ngời hiến thân. 
An-rê từ bỏ gian trần, 

Gio-an cất bước, dự phần chứng nhân. 
Gia-cô-bê sáng vọng ngân, 

Trở thành môn đệ, canh tân cuộc đời 
(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 1:14-20) 
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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. 

MỘT NGÀY MỚI RẠNG NGỜI 
Hôm nay chúng ta nghe cách Tiên Tri Giô-na, được 
Thiên Chúa sai đến để cảnh báo dân chúng, những 
cơn bão đi qua các đường phố của thành Ni-ni-vê, 
khiến người dân sợ hãi. Và lời cảnh báo đã hiệu 
nghiệm! Thiên Chúa Trời đã siêu lòng, khi thấy 
“qua hành động của họ” dân chúng từ bỏ điều ác 
như thế nào (Giô-na 3:10). Một ngày mới đã ló 
dạng. 
Tiếp theo, chúng ta nghe Thánh Phao-lô nói với 
dân chúng thành Cô-rinh-tô, “Thế giới trong hình 
dạng hiện tại đang qua đi” (1 Cô-rinh-tô 7:31). 
Thánh gia kêu gọi mọi người thay đổi tâm hồn. 
Ngắn gọn ngài yêu 
cầu họ ngừng thực 
hiện các hoạt động 
hàng ngày của mình, 
tháng gia thúc giục 
họ — khá bí ẩn — 
hãy sống “như thể” 
họ đang không làm 
những việc họ đang 
làm. Một ngày mới 
đã ló dạng. 
Cuối cùng, Chúa Giê-su đứng trên bờ và kêu lên, 
"Vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần!" (Máccô 
1:14). Simon và Andrew từ bỏ lưới của họ -- và 
thậm chí cả cha mình - và đi theo Chúa Giêsu. Một 
ngày mới đã ló dạng. 
Mọi người đều phải thay đổi khi một ngày mới ló 
dạng: Dân thành Ni-ni-ve, dân thành Cô-rinh-tô, các 
tông đồ, thậm chí cả Chúa Giê-su! Hôm nay chẳng 
phải là một bình minh mới cho chúng ta sao? 
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  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 

THÁNG HAI 2021  -  Năm A 
   Chủ Nhật,  Mồng  7 Tháng 2, 2021   
          TẾT NGUYÊN  ĐÁN — Mừng Xuân Tân Sửu 2021 
          Tuần Thứ Năm Thường Niên    ——   Chị Nhàn 

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Xin quý vị tham khảo tổng cộng số tiền dâng cúng 

hằng tuần qua Thông Tin chính của Giáo Xứ 

  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  


