CHỦ NHẬT, mồng 2 Tháng 5, 2021
SINH HOA KẾT TRÁI
Rất ít người trong chúng ta, ngay cả khi suy ngẫm
về hình ảnh về vườn nho và cành nho, thực sự
dừng lại để suy nghĩ về cách thức Thiên Chúa “cắt
tỉa” chúng ta thế nào. Đối với một số người, có
nguy cơ nghĩ rằng chúng ta đang thu hoạch hoa
quả cho vương quốc trên trời, theo như thế và thật
sự như lời Thánh Gioan nói, có lẽ nên ví như, gầy
dưỡng một gia đình, tích cực hoạt động trong giáo
xứ của chúng ta, v.v. Nhưng ngay cả những cành
đang sinh trái, Tin Mừng cho chúng ta biết, có thể
cũng nên được cắt tỉa để sinh sản nhiều hơn nữa.
Hôm nay Saulô, mới được “cắt tỉa” bởi sự cải đạo
chính mình, đến Giê-ru-sa-lem và gặp phải sự phản
kháng. Vì Saulô đã từng bắt bớ các tín hữu Kitô
Giáo, điều này là đương nhiên. Nhưng ngay cả sau
khi được chấp nhận và bắt đầu đơm hoa kết trái,
ngài còn gặp phải những nghịch cảnh khác, và
những bức thư ngài viết chứa đầy nhiều câu chuyện
kể về việc thử thách đã “tỉa tót” ngài để tạo cho
ngài ra hoa trái lớn hơn trong vương quốc trên trời.
Giống như Thánh Phaolô, chừng nào chúng ta còn
ở trong Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta sẽ được tiếp
tục sinh hoa kết trái, và khi thánh ý Chúa Cha xác
định đã đến lúc phải cắt tỉa chúng ta, thì sức mạnh
của chính cây nho thật, sẽ tăng sinh lực để giúp
chúng ta có sức chịu đựng.
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YÊU THƯƠNG NHAU
Các con tuân lệnh Thầy truyền,
Như Cha yêu mến, lời nguyền sắt son.
Thầy hằng thương mến các con,
Thực hành ý Chúa, vẹn tròn tin yêu.
Vững tin tuân giữ mọi điều,
Cha Thầy ưu ái, thiên triều chốn đây,
Chính Thầy vâng lệnh Cha Thầy,
Niềm vui chan chứa, đong đầy tâm can.
Các con yêu mến thiên nhan,
Vì Thầy thí mạng, thế gian tội tình.
Tình yêu bạn hữu sinh linh,
Không còn tôi tớ, coi khinh chối từ.
Ơn Thầy chọn gọi riêng tư,
Sai làm nhân chứng, anh thư giữa đời.
Sinh hoa kết trái mọi thời,
Yêu thương thông cảm, mọi người anh em.
(Thơ do Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 15:9-17)

TUẦN V MÙA PHỤC SINH
CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA
THÁNG NĂM—- 2021
Ý truyền giáo–Cầu cho những người có
trách nhiệm về tài chính làm việc với các
chính phủ để điều chỉnh lãnh vực tài
chính và bảo vệ người dân khỏi những
nguy hiểm của nó.

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa
THÁNG NĂM, 2021 - Năm B
 Chủ Nhật, mồng 2 Tháng Năm 2021
Tuần Thứ Năm Phục Sinh - Chị Nga
 Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Năm 2021
Tuần Thứ 6 Phục Sinh - Ngày Hiền Mẫu - Chị H. Oanh
 Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Năm 2021
Tuần Thứ 7 Phục Sinh - Lễ Thăng Thiên - Anh Hậu
 Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Năm 2021
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chị Nhàn
 Chủ Nhật, ngày 30 Tháng Năm 2021
Tuần Thứ 8 Phục Sinh - Lễ Chúa Ba Ngôi - Chị Dung
THÁNG SÁU, 2021 - Năm B
 Chủ Nhật, mồng 6 Tháng Sáu 2021
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Anh Tần
 Chủ Nhật, ngày 13 Tháng Sáu 2021
Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên - Chị Nga
 Chủ Nhật, ngày 20 Tháng Sáu 2021
Tuần XII Mùa Thường Niên - Ngày Thân Phụ - Chị Nga
 Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Sáu 2021
Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chị Nhàn

OLPH—GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
DDF 2021—QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN
Mục tiêu Giáo Xứ Đức Mẹ HCG phải thâu hoạch
năm nay 2021 : $35,475.00
Tường trình cập nhật, ngày 25 Tháng Tư 2021
Thâu nhận : $29,595.00
Cam kết đóng góp : $42,865.00
Tỷ lệ đã thâu hoạch được : 83.42%

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN
Ngày 25 Tháng Tư, 2021
Trong Thánh Lễ : $ 6,259.50
Qua Trang Mạng : $ 1,065.00
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: “olphriverside.org”

