CHỦ NHẬT, Ngày 21 Tháng Hai 2021 — TUẦN THỨ NHẤT MÙA CHAY
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ TIN VÀO PHÚC ÂM
Mùa Chay là thời gian trong năm chúng ta dành để
tự vấn cuộc sống của chính mình dưới ánh sáng
của Bí Tích Rửa Tội của chúng ta, qua cái chết và sự
phục sinh của Chúa Giêsu. Các bài đọc hôm nay là
một bài giáo lý vắn tắt về đời sống rửa tội của
chúng ta có ý nghiã gì. Khi Nô-ah thoát khỏi cơn
lụt để lập giao ước với Thiên Chúa, thì chúng ta
cũng đi vào giao ước, một mối quan hệ đã được
giao hứa với Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội.
Lá thư của Thánh Phêrô giải thích rõ ràng về ý
nghĩa của phép Rửa Tội: đó là lời kêu gọi mà
chúng ta phải làm với Thiên Chúa để thanh tẩy
lương tâm. Làm thế nào để chúng ta có được
lương tâm thanh sạch này? Những lời Chúa Giê-su
công bố ngay sau cơn cám dỗ của Ngài chỉ cho
chúng ta phương hướng : “Hãy ăn năn và tin theo
Phúc Âm” (Máccô 1:15). Có thể là một bài học
thiêng liêng tốt, nếu chúng ta giữ những bài đọc
này trước, trong suốt Mùa Chay, một phương tiện
để giúp chúng ta thay đổi cách sống để trở về sống
theo những gì chúng ta đã hứa khi chúng ta lãnh
nhận Bí Tích Rửa Tội.
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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.

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

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

QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN— ( DDF ) 2021
Mỗi năm một lần, Đức Giám Mục mời gọi mỗi
người trong giáo phận chúng ta cam kết hỗ trợ vào
các tiến trình và mục vụ của giáo phận để nâng đỡ
giáo hội chúng ta.
Nỗ lực này là một phương tiện để tất cả chúng ta
có được cơ hội cùng nắm tay xây dựng Hội thánh
bằng cách chia sẻ những ân huệ mà Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta
Chúng tôi hoan nghinh lòng nhiệt tình ủng hộ Quỹ
Phát Triển Giáo Phận hàng năm (DDF ) 2021 cho Giáo
Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. Xin hãy
lắng đọng tâm hồn và cầu nguyện về muôn vàn ơn
phước mà quý vị được kêu gọi để chia sẻ với Gia
đình Công giáo quý vị.
Quý vị quyết định quyên góp trong năm nay, qua
hình thức sau ...
1) Quý vị có thể đóng góp một lần.
2) Quý vị có thể thực hiện 10 tài khoản thanh toán
hàng tháng.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cảm ơn quý vị đã
nhiệt tình ủng hộ !!
Quỹ Phát Triển Giáo Phận & Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
ĂN NĂN
Chúa vào hoang địa một mình,
Đêm ngày cầu nguyện, hãm mình ăn chay.
Quỷ ma cám dỗ hằng ngày,
Nhu cầu thân xác, mê say tâm hồn.
Là Con Thiên Chúa chí tôn,
Khiến cho hòn đá, khéo khôn hưởng dùng.
Người ta sống bởi thiên cung,
Mọi lời Thiên Chúa, phán cùng thế nhân.
Đền thờ đỉnh tháp bước gần,
Gieo mình nhảy xuống, thiên thần đỡ nâng.
Ngươi đừng thử thách chí nhân,
Quyền năng cao cả, xác thân bởi trời.
Thế gian mọi nước trên đời,
Sấp mình thờ lạy, cơ ngơi phần Ngài.
Chúa rằng cút xéo đùa dai,
Tôn thờ Một Chúa, thiên sai vĩnh hằng.
(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 1:12-15)

TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TRONG
THÁNH ĐƯỜNG bắt đầu từ THỨ BẢY ngày 13 Tháng
Hai, 2021 — Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang và giữ
khoảng cách 6 ft. — 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.

