
 

CHỦ NHẬT, ngày 25 Tháng 4, 2021 TUẦN THỨ TƯ MÙA PHỤC SINH 

MỤC TỬ 
Ta là mục tử tốt lành, 

Hy sinh thí mạng, nhân danh Vua Trời. 
Chủ chiên chăn giữ không rời, 

Đàn chiên chăm sóc, tìm nơi suối vàng. 
Thỏa thuê ăn uống dẫn đàng, 

Con nào yếu bệnh, nhẹ nhàng chăm nom. 
Chăn thuê trốn tránh không dòm, 

Ốm đau bệnh hoạn, gầy còm mặc bay. 
Bỏ chiên mà chạy có ngày, 

Khi mà sói đến, chẳng hay muộn phiền. 
Không màng tha thiết đàn chiên, 

Chăn nuôi lười biếng, vì tiền lợi danh. 
Chúa Chiên thí mạng thực hành, 

Chăm lo bảo vệ, dỗ dành thương yêu. 
Xả thân phục vụ cao siêu, 

Mọi đàn qui tụ, thiên triều gia ân. 
 

(Thơ do Lm. Trần Việt Hùng  sáng tác dựa theo Gioan 10:11-18) 

          

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

THÁNG NĂM 2021  -  Năm B 
   Chủ Nhật, mồng 2 Tháng Năm 2021 
             Chủ Nhật Thứ Năm Phục Sinh -   Chị Nga 
   Chủ Nhật,  ngày 9 Tháng Năm 2021 
             Ngày Hiền Mẫu -   Chị Hoàng Oanh 
   Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Năm 2021 
             Lễ Thăng Thiên  -   Anh Hậu 
   Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Năm 2021 
    Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -   Chị Nhàn 

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
Ngày 18 Tháng Tư, 2021 

        Trong Thánh Lễ    :  $ 7,303.00 
        Qua Trang Mạng  :  $ 1,080.00 
 Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  

CHỈ THỊ ngày 17 Tháng Tư, 2021 
Văn Phòng Giáo Phận San Bernardino  

 

1. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang. 
2. Giữ khoảng cách 3ft 
3. Số giáo dân không quá 50% 
4. Tất cả những vị trưởng lão trên 65 tuổi  
        không được khỏe, những ai đang bệnh,   
        xin vui lòng ở nhà &  tham dự thánh lễ  
        trực tuyến. 

1. Thánh ca trong thánh lễ do ca đoàn hát mà thôi. 

 

ĐÁP TRẢ ƠN GỌI 
 

Chúng ta có thực sự nhận ra tiếng Chúa Kitô mời 
gọi chúng ta không? Chúng ta có thực sự đáp lại 
tiếng nói của Chủ Chiên chúng ta bằng giọng nói 
đặc biệt của chúng ta không. Bao nhiêu lần chúng 
ta thường cố gắng bắt chước những người xung 
quanh, chiếm đoạt phản ứng của người khác trong 
đoàn chiên khi đối diện Đức Giêsu Kitô. Có lẽ chúng 
ta cần nên quân bình biểu tượng trở nên con chiên 
trong đàn qua hình ảnh trong bài đọc thứ hai, lời 
trong bài đọc cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta 
đều là con cái của Thiên Chúa.  Đứa trẻ nào cũng có 
tương tác chính xác với cha mẹ như anh chị em của 
mình? Thay vào đó, các trẻ thường hay làm và nói 
những điều để phân biệt mình trước tầm nhìn của 
cha mẹ.—-Cho dù chúng ta tận dụng hình ảnh trẻ 
em hay bầy cừu để thông hiểu mối quan hệ giữa 
chúng ta với Đức Giêsu Kitô, chúng ta tin tưởng 
rằng tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa biết đến 
và gọi tên từng người. Với món quà cao quý này, 
chúng ta có trách nhiệm: đáp lại lời mời gọi bằng 
giọng nói đặc biệt của chúng ta, dành thời gian để 
phân biệt chính xác lời mời gọi của chúng ta là gì, 
để xác định một cách minh bạch ý muốn của Chúa 
Cha đã dành cho mỗi người chúng ta.   
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