CHỦ NHẬT, Mồng 7 Tháng Hai 2021
TUẦN THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
TIN MỪNG
Các bài đọc hôm nay bắt đầu bằng một vài câu
trong sách Gióp. Đầu tiên, Gióp phàn nàn rằng đêm
của ông kéo dài không dứt. Sau đó, tệ hơn nữa,
“Ngày của tôi trôi qua nhanh hơn con thoi của một
thợ dệt; / họ đến cùng mà không có hy vọng
”(Gióp 7: 6). Không hẳn là đáng khích lệ, những lời
than thở này, không phải khi diễn ra một mình.
Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều đã đến đó, và
thuốc giải độc là “tin tốt lành” mà Thánh Phao-lô
thấy hấp dẫn đến mức “một nghĩa vụ đã được áp
đặt cho tôi, và thật khốn cho tôi nếu tôi không rao
giảng nó! (1 Cô-rinh-tô 9:16). Thánh Phao-lô cảm
thấy được thúc đẩy để loan báo phúc âm cho càng
nhiều người càng tốt, “để cứu ít nhất một số
người” (9:22).
Tin mừng này là sự huyền bí về sự sống, cái chết và
sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng đã nâng
mẹ vợ của Si-môn Phêrô ra khỏi giường bệnh chỉ
bằng một cái chạm tay của ông. “Cả thị trấn đã tập
trung ở cửa. Ngài đã chữa khỏi cho nhiều người
mắc các chứng bệnh khác nhau, và xua đuổi nhiều
ma quỷ ”(Mác 1: 33–34)). Tai ương và ma quỷ của
chúng ta cũng có thật như lời Gióp, và Chúa Giê-su
là vị cứu tinh của chúng ta.
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CHỮA LÀNH
Nhạc gia cảm sốt trên giường,
Thầy trò thăm hỏi, cảm thương tuổi già.
Cầm tay Chúa chữa tại gia,
Bệnh tình biến mất, lòng bà sướng vui.
Bữa cơm thân thiện ngọt bùi,
Chân thành tiếp đãi, làm vui lòng người.
Xóm làng phấn chấn vui cười,
Chữa lành bệnh tật, rạng tươi cuộc đời.
Giáng ân quyền phép Ngôi Lời,
Phong cùi quỉ ám, một thời khổ đau.
Chúa thương chữa sạch rất mau,
Bệnh nhân tứ xứ, cùng nhau kéo về.
Xót thương cứu chữa chẳng nề,
Tình yêu cao quí, trọn thề hy sinh.
Tinh sương thanh lặng cầu kinh,
Xả thân dấn bước, tâm linh rạng ngời.
(Thơ do LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 1:29-39)

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
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TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021
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TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH

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.

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

