CHỦ NHẬT, ngày 11 Tháng 4, 2021 -LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA
THÁNG TƯ—- 2021
Ý truyền giáo–Cầu cho những người
liều mạng sống mình đấu tranh cho các
quyền căn bản dưới các chế độ độc tài,
chuyên chế, và ngay cả trong các nền
dân chủ đang gặp khủng hoảng.

ĐỨC TIN.
NGHI NGỜ
Niềm ước mong là có thể chứng minh được sự hiện
hữu của thánh thần đã gây khó khăn cho nhân loại
kể từ lần đầu tiên con người ý thức đến thần
thánh. Cho đến ngày nay, chúng ta thích nói rằng
bất cứ điều gì —từ hoàng hôn đến mặt trời nóng
bỏng —đều là “bằng chứng cho thấy có một Thiên
Chúa”. Chúng ta bị cuốn vào câu chuyện “Tôma
nghi ngờ” đến nỗi chúng ta không nhận thấy rằng
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết lời tường
thuật của Thánh Gioan về Lễ Ngũ Tuần. Về việc
Thánh Thần Chúa ngự trên các tông đồ sau Phục
sinh. Rõ ràng là Tôma đã bỏ lỡ không chỉ việc nhìn
thấy Chúa Kitô Phục sinh, mà cả việc lãnh nhận
Chúa Thánh Thần. Điều này không được coi thường
và có lẽ khiến cho sự hoài nghi của Tôma trở nên dễ
hiểu hơn một chút. điều này cũng làm cho việc
tuyên xưng của Tôma rằng Chúa Giêsu là Chúa và là
Đức Chúa Trời của ông— lần duy nhất Tân Ước đề
cập rõ ràng đến Chúa Giêsu Kitô là “Đức Chúa Trời”
—đáng nên chú ý nhiều hơn.
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Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
THÁNG TƯ 2021 - Năm B

Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, quây quần bên nhau.
Tông đồ lo lắng buồn đau,
Tinh thần hoảng sợ, núp sau người đời.
Giê-su hiện đến diệu vời,
Bình an chúc phúc, cho người mến tin.
Cạnh sườn đâm thấu trái tim,
Chân tay lủng lỗ, ngắm nhìn Thầy đây.
Vui mừng xem thấy dấu nầy,
Thổi hơi phán bảo, ban đầy ơn thiêng.
Thánh Thần ân sủng thiêng liêng,
Cầm quyền tháo cởi, ơn riêng chúc lành.
Tô-ma vắng mặt khuyết danh,
Mong chờ Chúa đến, thi hành thanh minh.
Không tin Chúa đã phục sinh,
Đòi tìm dấu lạ, chứng minh rõ ràng.
Tám ngày tụ họp ngỡ ngàng,
Chính Thầy đứng giữa, bàng hoàng xác thân.
Tô-ma xem thấy thân trần,
Giục lòng tin kính, tinh thần lạc an.
( do Linh Mục Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 20:19-31)
TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN
Mồng 4 Tháng Tư, 2021
Trong Thánh Lễ : $13,240.00
Qua Trang Mạng : $1,320.00
Quý vị có thể dâng cúng qua
trang mạng: “olphriverside.org”

 Chủ Nhật Thứ Hai Phục Sinh , 11 Tháng Tư 2021
Lễ Chúa Tình Thương —- Chị Nhàn
THÁNH LỄ CỬ HÀNH TRONG THÁNH ĐƯỜNG
 Chủ Nhật ngày 18 Tháng Tư 2021
1. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang.-Giữ
Chủ Nhật Thứ Ba Phục Sinh —- Chị Dung
khoảng cách 6 ft.
 Chủ Nhật , ngày 25 Tháng Tư 2021—Chúa Chiên Lành 2. Tất cả những vị trưởng lão trên 65 tuổi không
Chủ Nhật Thứ Tư Phục Sinh —- Anh Tần
được khỏe, những ai đang bệnh, xin vui lòng
ở nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến.
TRUNG TÂM PHÂN PHÁT THỰC PHẨM
3. Thánh ca trong thánh lễ do ca đoàn hát mà thôi.

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 / olph.riv@sbdiocese.org

