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UY QUYỀN 
Hội đường giảng dạy tin vui, 

Nhiều người kinh ngạc, tới lui ngắm nhìn. 
Một người ô uế kêu xin, 

Xin đừng tiêu diệt, tôi tin Chúa Trời. 
Quỷ thần ranh mãnh đáp lời, 

Quyền uy quát bảo, hết thời ra đi. 
Hét la dằn vặt đọa trì, 

Im đi ra khỏi, từ bi chữa lành. 
Mọi người kinh ngạc thánh Danh, 

Giê-su truyền lệnh, thi hành quyền uy. 
Xuống trần thương xót cứu nguy, 

Chữa lành hồn xác, phụ tùy niềm tin. 
Nhiều người phục lạy van xin, 

Chúa thương ghé mắt, đoái nhìn tội nhân. 
Tin mừng tỏa sáng gian trần, 

Danh Ngài tràn khắp, thế nhân mong chờ. 
 

(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 1:21-28) 
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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. 

  TIÊN TRI GIẢ, TIÊN TRI THẬT 
Trong Sách Đệ Nhị Luật hôm nay, chúng ta nghe 
nói rằng chính những lời của Thiên Chúa sẽ lấp đầy 
miệng của một nhà tiên tri chân chính, nhưng một 
nhà tiên tri giả, theo cách nói, chỉ đưa những lời 
phàm tục vào miệng Thiên Chúa. Trong Phúc âm 
của Thánh Máccô, chúng ta thấy Chúa Giê-su giảng 
dạy và chữa bệnh như một nhà tiên tri chân chính, 
một nhà tiên tri đầy uy quyền từ tiếng nói của 
chính Thiên Chúa, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. 
Toàn bộ lịch sử của Hội thánh chúng ta chứa đầy 
những tiên tri thật và giả. Nhưng trong Tin Mừng 
hôm nay, chúng ta biết rằng danh tiếng của Chúa 
Giê-su lan rộng bởi vì Ngài dạy dỗ với uy quyền; 
Ngài không phải là người có thẩm quyền vì Ngài 
nổi danh hay nổi tiếng. Chúng ta cũng học được từ 
Ngài, trong cuộc đối đầu với cám dỗ sa mạc của 
Ngài với Sa-tan, rằng bất cứ ai cũng có thể trích 
dẫn lời Kinh thánh, ngay cả khi chống lại mục đích 
của Đức Chúa Trời. Và ngày nay chúng ta nghe nói 
rằng quyền hành của Ngài 
không giống như quyền của 
các thầy thông giáo, những 
người nắm giữ các vị trí 
chính thức của cơ quan tôn 
giáo vào thời của Ngài. 
Công việc của chúng ta là cố 
gắng hết sức để phân biệt 
các tiên tri thật ở giữa chúng ta, và cũng là những 
tiên tri thật. Người viết Thi thiên cho chúng ta biết 
cách làm điều này: bằng cách không làm cứng lòng 
chúng ta khi Chúa phán. Nếu chúng ta thực sự lắng 
nghe Đức Chúa Trời, thì lời của Đức Chúa Trời sẽ 
lấp đầy miệng chúng ta.               Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
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                      TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 
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TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Xin quý vị  vui lòng tham khảo Tổng Cộng số 

tiền dâng cúng hằng tuần,  tường trình ngày 24 
Tháng Giêng 2021  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  


