CHỦ NHẬT, ngày 18 Tháng 4, 2021—TUẦN THỨ BA MÙA PHỤC SINH
CHU TOÀN SỨ MỆNH
Điều thú vị là trong mùa Phục sinh, khi chúng ta
không nghe thấy một bài đọc nào từ Sách Cựu ước,
điều này lại trở nên rất quan trọng. Bài giảng của
Thánh Phêrô bắt đầu bằng một công thức cầu
nguyện quen thuộc với người Do Thái: “Thiên Chúa
của Áp-ra-ham. . . ” (Tông Đồ Công vụ 3:13). Lời cầu
nguyện cũng hàm chứa các danh từ mạnh mẽ
“Đấng Thánh và Đấng Công bình” và “lời phát ngôn
từ miệng của tất cả các ngôn sứ” (3:14, 18). Thánh
Phêrô đã đính chính, sao lại nghi ngờ rằng luật
pháp, thánh vịnh và các ngôn sứ đã được ứng
nghiệm lời kinh thánh về Đức Giêsu Kitô. Điều này
được chính Chúa Giê-su củng cố thêm trong đoạn
Tin Mừng, khi Ngài tuyên
bố rằng tất cả mọi lời
trong kinh thánh (đối với
những tín đồ Kitô Giáo
tiên khởi “kinh thánh” là
những điều mà chúng ta
gọi là Cựu Ước) phải
được ứng nghiệm. Điều
tiên quyết, Chúa Giê-su
và Thánh Phêrô đều nhấn mạnh rằng chúng ta là
nhân chứng cho tất cả những điều này, và được sai
đi để làm chứng cho điều đó trên thế giới. Tiếng
Latin “Missa”, mà danh từ "Mass" (Thánh Lễ) của
chúng ta xuất phát, có nghĩa là "được sai đi" (như
trong "sứ mệnh"). Khi kết thúc Thánh lễ hôm nay,
chúng ta hãy nhớ trở thành nhân chứng cho tất cả
những gì đã được hoàn thành trong Chúa Kitô Phục
sinh. Bản quyền © J. S. Paluch Co.

THÁNH LỄ CỬ HÀNH TRONG THÁNH ĐƯỜNG
1. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang.-Giữ
khoảng cách 6 ft.
2. 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.
3. Thánh ca trong thánh lễ do ca đoàn hát mà thôi.

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

ĐỪNG SỢ
Khi hai môn đệ trở về,
Tâm hồn thanh thản, cận kề bên nhau.
Các ông kể sự trước sau,
Giê-su bẻ bánh, biến mau khỏi bàn.
Nhận ra Chúa đã khải hoàn,
Tâm tư thổn thức, hân hoan trong hồn.
Thầy đây, đừng sợ, lời đồn,
Phục sinh cõi chết, cao tôn vĩnh hằng.
Đừng lo bối rối nghĩ sằng,
Chân tay xương thịt, rõ ràng Thầy đây.
Chia phần ăn uống cùng Thầy,
Chứng minh sự thật, khởi xây Nước Trời.
Chu toàn ứng nghiệm tuyệt vời,
Mọi lời Kinh Thánh, trong đời Ngôi Hai.
Thi hành thánh ý thiên sai,
Chết đi sống lại, ngự ngai Vua trời.
(Thơ do Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luke 24:35-48)

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.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
THÁNG TƯ 2021 - Năm B
 Chủ Nhật ngày 18 Tháng Tư 2021

Chủ Nhật Thứ Ba Phục Sinh —- Chị Dung
 Chủ Nhật , 25 Tháng Tư 2021—Chúa Chiên Lành
Chủ Nhật Thứ Tư Phục Sinh —- Anh Tần

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.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN
Ngày 11 Tháng Tư, 2021
Trong Thánh Lễ : $ 8,047.50
Qua Trang Mạng : $ 1,145.00
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: “olphriverside.org”

