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PHỤC SINH 
Ma-ry sáng sớm ra mồ, 

Ai lăn tảng đá, lấp mồ cửa vô. 
Chạy về tìm gặp Phê-rô, 

Xác Thầy biến mất, để mồ trống trơn. 
Hai người môn đệ không sờn, 

Gio-an tiến bước, nhanh hơn bạn mình. 
Cúi mình nhận biết sự tình, 

Si-mon tiến tới, liều mình vào trong. 
Dây băng, khăn liệm cuộn vòng, 

Để riêng một chỗ, bên trong hang này. 
Phục sinh trỗi dậy hôm nay, 

Xác thân sống lại, ai hay nhiệm mầu. 
Gio-an chứng kiến từ đầu, 

Dục lòng tin kính, in sâu trong lòng. 
Niềm tin hy vọng ước mong, 

Chương trình cứu độ, tinh trong vẹn tuyền. 
 

( do Linh Mục Trần Việt Hùng sáng tác  dựa theo Gioan 20:1-9) 

  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. 

  
 
 
 
 
 
           

HÃY HÂN HOAN VÀ VUI MỪNG 
 Trong suốt ba hoặc bốn thế kỷ đầu tiên của 
Thiên Chúa Giáo, nếu bạn hỏi một tín đồ Thiên Chúa 
Giáo nhờ họ nhận đặt tên cho các ngày lễ của hội 
thánh, câu trả lời bạn nhận được sẽ là một cái nhìn 
đầy bối rối từ đối phương, vì chỉ có một nghi lễ duy 
nhất mà thôi: Lễ Chúa Phục Sinh. Mỗi Chủ nhật là 
một ngày lễ kỷ niệm một thánh lễ trọng đại.  Mặc dù 
lịch hiện đại của chúng ta bao gồm nhiều nghi lễ 
tuyệt vời và thánh thiện,  chúng ta được mời gọi 
phải liên tục trở về thực trạng là tất cả các nghi lễ 
khác tồn tại đến hiện đại là vì thánh lễ vượt qua của 
Đức Giêsu Kitô từ sự chết để đến với sự sống.  
Thánh vịnh hôm nay công bố thông điệp này rõ 
ràng : "Đây là ngày." Đó không phải là một trong 
nhiều ngày, mà là ngày của tất cả các ngày, ngày 
đánh dấu cho biết nguồn gốc, mục đích, ý nghĩa và 
vận mệnh của tất cả những việc khác. Hãy lắng 
nghe một cách thận trọng bài diễn văn của Thánh 
Phêrô trong sách Tông Đồ Công vụ kể lại cuộc 
Thương khó Chúa, đến những lời của Thánh Phaolô 
Tông đồ,  và lời tường thuật của Maria Mađơlêna, 
Gioan và Phêrô chứng kiến ngôi mộ trống, và bạn 
sẽ nghe thấy nhiều công việc kỳ diệu mà Thiên Chúa 
đã thực hiện cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Hãy 
hân hoan và vui mừng!                 Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

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

   Chủ Nhật ,  Mồng 4 Tháng Tư 2021 
           Đại lễ  Chúa Phục Sinh —-    Chị H.Oanh 
   Chủ Nhật Thứ Hai Phục Sinh ,  11 Tháng Tư 2021 
           Lễ Chúa Tình Thương  —-   Chị Nhàn 
   Chủ Nhật ngày 18 Tháng Tư 2021 
         Chủ Nhật Thứ Ba Phục Sinh —-   Chị Dung 
   Chủ Nhật ,  ngày 25 Tháng Tư 2021—Chúa Chiên Lành 

 

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
28 Tháng Ba, 2021 

        Trong Thánh Lễ    :  $8.420.00 
        Qua Trang Mạng  :  $1055.00 
      Quý vị có thể dâng cúng qua    
    trang mạng:   “olphriverside.org” 

                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  

THÁNH LỄ  CỬ HÀNH  TRONG THÁNH ĐƯỜNG 
1. Mọi giáo dân phải đeo khẩu trang. 
2. Giữ khoảng cách 6 ft. 
3. 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. 

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

           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. 


