
  CHỦ NHẬT, mồng 3 Tháng Giêng 2021  
        LỄ HIỂN LINH  

SAO MAI 
 

Be-lem thuộc xứ Giu-đa, 
Đêm thâu lặng lẽ, Chúa Cha quan phòng. 

Bao năm mòn mỏi cầu mong, 
Ngôi Con xuống thế, từ lòng Mẹ yêu. 

Lều tranh vách đá cô liêu, 
Đêm đông lạnh giá, thiên triều giáng lâm. 

Mùi tanh hôi hám âm thầm, 
Hạ sinh Con Chúa, thương tâm nghèo hèn. 

Trời quang sao lạ đêm đen, 
Ba nhà Đạo Sĩ, mon men bóng mờ. 

Phục mình kính lạy tôn thờ, 
Hiến dâng của lễ, đơn sơ vàng ròng. 

Nhũ hương mộc dược tình trong, 
Tỏa hương thơm ngát, trong lòng thánh nhân. 

Tràn đầy tỏa sáng hồng ân, 
Trở về chốn cũ, canh tân cuộc đời. 

Hê-rô-đê ác rối bời, 
Âm mưu sát hại, Vua Trời giáng lâm. 

Nhỏ nhen ganh ghét tiểu tâm, 
Mưu thâm ác độc, âm thầm giết oan. 

(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Matthew 2:1-12) 

 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. 

    LỜI HỨA TRỌN VẸN 
Tiên tri Ê-sa-ia nhắc nhở dân Chúa rằng, đất đai của 
họ sẽ được phục hồi thuộc quyền sở hữu của họ, 
họ sẽ vui mừng khi thấy dân tộc họ trở về từ ách 
nô lệ của cõi lưu đày, và họ sẽ là ánh sáng cho mọi 
quốc gia. Nói cách khác, qua dân Ít-sơ-ra-ên, Đấng 
Cứu Độ sẽ đến với tất cả những ai tìm kiếm Thiên 
Chúa với tâm hồn chân thật. Điều này mang lại 
niềm hân hoan và rạng ngời sự vinh hiển của Thiên 
Chúa trên tất cả thế giới và trên tất cả mọi người ở 
khắp mọi nơi. Nhờ sự trung thành của dân Chúa và 
qua sự trung thành của Thiên Chúa đối với họ, tất 
cả mọi người sẽ trở thành con cái Thiên Chúa và 
vui mừng về lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Ít-
sơ-ra-ên được thực hiện một cách trọn vẹn. 
                                                           Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
      THÁNG GIÊNG 2021  -  Năm A 

 Chủ Nhật, Mồng 3 Tháng Giêng  2021  
            Lễ Hiển Linh — Chị M. Nga 
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 

   THÁNG HAI 2021  -  Năm A 
   Chủ Nhật,  Ngày  7 Tháng Hai 2021 
            Tuần Thứ Năm Thường Niên  — Chị Nhàn 

XIN LƯU Ý 
 

Các Thánh Lễ  sau đây sẽ được cử hành 
sớm hơn một tiếng, cho đến khi có 

thông báo mới:  
 

THỨ BẢY 
Thánh Lễ Anh Ngữ sẽ được cử hành vào lúc  4 giờ 

Thánh Lễ Tây Ban Nha sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ  
 

CHỦ NHẬT 
THÁNH LỄ VIỆT NAM sẽ cử hành vào lúc 4:00 giờ chiều 


