
  CHỦ NHẬT, Ngày 14 Tháng Hai 2021   
TUẦN THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM B 

PHONG CÙI 
 

Người cùi quỳ lạy kêu xin, 
Yêu thương cứu chữa, con tin vào Ngài. 

Động lòng thương xót van nài, 
Chúa ban khỏi bệnh, miệt mài cao rao. 

Quên lời Chúa dặn đường nào, 
Âm thầm kín miệng, bước vào thánh cung. 

Chứng minh trình diện nhà chung, 
Tạ ơn Thiên Chúa, báo cùng thầy cha. 

Vui mừng phấn khởi hát ca, 
Loan tin khắp chốn, reo la xóm làng. 

Xôn xao muôn nẻo ngỡ ngàng, 
Chúa đành dừng lại, ngoài hàng cửa công. 

Tìm nơi vắng vẻ đồng không, 
Truyền rao chân lý, đám đông tuốn về. 

Chữa lành chúc phúc mọi bề, 
Hồn trong thân sạch, cận kề Chúa yêu. 

 

(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 1:40-45) 

                  CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG                
         Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG HAI, 2021 

                        Cầu cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo                                    
                       lực, để họ được xã hội bảo vệ và những  

                    đau khổ của họ được quan tâm và lắng 
nghe. 

TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ   
SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TRONG THÁNH ĐƯỜNG  
bắt  đầu từ THỨ BẢY ngày 13 Tháng Hai, 2021 

 

1. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang  và 
giữ khoảng cách 6 ft. 

2. 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. 

PHƯƠNG CÁCH CỦA CHÚA GIÊSU 
 

Các bài đọc hôm nay cho thấy sự tương phản giữa 
“đường lối của Chúa Giêsu” và “đường lối cũ”. 
Một ví dụ của cách thức cũ là luật được ban cho 
Môisen và Aarôn về bệnh phong cùi: người phong 
cùi bị ô uế và bị đuổi ra khỏi cộng đồng. Phương 
cách của Chúa Giê-su thì ngược lại: người phong 
cùi được tìm đến, chạm vào và cuối cùng được 
chữa khỏi. 

Chúng ta cũng không nên 
nghĩ về "phương cách cũ" 
chỉ giới hạn trong thời của 
Môisen và Aarôn, hoặc 
thậm chí đối với lời chúc 
phúc "cũ". Sự khác biệt 
giữa đường lối cũ và đường 
lối của Chúa Giêsu nảy sinh 
trong cuộc sống của chính 
chúng ta. Chúng ta vẫn 

chọn, mỗi ngày, sống theo phương cách cũ của 
chúng ta hoặc theo phương cách của Chúa Giêsu. 
Chúa Giêsu dám đụng đến một người phong cùi, 
coi thường đường lối cũ. Người phong cùi sau đó 
đã được thay đổi vĩnh viễn. Anh cảm thấy có tiếng 
gọi. Anh ta không thể ngăn mình tuyên bố rằng 
anh ta đã được Chúa Giê-su chạm vào (mặc dù 
Chúa Giêsu đã bảo anh ta đừng làm thế!). Một khi 
Chúa Giêsu chạm vào chúng ta, chúng ta được kêu 
gọi để rao truyền đường lối của Người. 
                                                                              Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH 
Xin quý vị vui lòng 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  

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
      THÁNG HAI 2021  -  Năm B 

Chủ Nhật, Ngày  14  Tháng Hai  2021 
           Tuần Thứ Sáu Thường Niên   
            Mồng Ba Tết Tân Sửu—  Chi  M. Nga 
    Thứ Tư Lễ Tro, Ngày  17  Tháng Hai  2021—Chị Dung 
     Chủ Nhật, Ngày  21  Tháng Hai 2021 
             Tuần Thứ Nhất Mùa Chay — Anh Hậu 
   Chủ Nhật,  Ngày  28 Tháng Hai 2021 
            Tuần Thứ Hai Mùa Chay  — Chị Hoàng Oanh 


