
CHỦ NHẬT, ngày 16 Tháng 5, 2021                        LỄ THĂNG THIÊN                                                                                                               
          

     CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA 
                     THÁNG NĂM—- 2021 
 Ý truyền giáo–Cầu cho những người chịu 
trách nhiệm về tài chính, làm việc với các 
chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính 
và bảo vệ công dân khỏi những nguy hiểm 
trong lãnh vực này. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
THÁNG NĂM, 2021  -  Năm B 

†    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 Thứ 12 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 

 

                   TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
Mồng 9 Tháng Năm, 2021 

                                Trong Thánh Lễ    :  $ 7,578.50 
                                Qua Trang Mạng  :  $ 1,425.00 
 Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  “olphriverside.org” 

    GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
      DDF 2021—QUỸ  PHÁT TRIỂN GIÁO PHẬN 

Mục tiêu Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  
phải thâu hoạch năm nay 2021 : $35,475.00 

Tường trình cập nhật, mồng 9 Tháng Năm 2021 
Thâu nhận : $31,095.00 

Cam kết đóng góp : $43,425.00 
Tỷ lệ đã thâu hoạch được : 87.65% 

 

 CÔNG TÁC MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA TRONG GIÁO HỘI 
 

Đây có lẽ là một điểm có vẻ bé nhỏ, nhưng lại là 
một điểm quan trọng cần nên ghi nhớ, khi chúng ta 
suy ngẫm về công tác mục vụ trong thời gian này 
trước khi Thần Linh Chúa ngự đến, nên lưu ý rằng, 
chỗ đứng của Giuđa trong số các tông đồ đã được 
hoạch định bởi vì sự phản bội của ông ấy, không 
phải vì cái chết của ông ta. Theo như Thánh Phêrô, 
Giuđa đã “được chia một phần trong công tác mục 
vụ này”. Do đó, ấy là, phản bội sứ vụ và không đơn 
thuần là cái chết để lại một khoảng trống trong tiến 
trình cấu kết sứ vụ truyền giáo của giáo hội.  Chúng 
ta quên rằng trong tâm trí của các tông đồ khác, 
Giuđa vẫn được xếp vào vị trí của Nhóm Mười Hai 
khi Chúa Giêsu cầu nguyện, lời cầu nguyện mà 
chúng ta nghe hôm nay:  cầu nguyện rằng, khi họ 
được sai đến thế gian, họ sẽ được thánh hiến trong 
lẽ thật. Chúng ta khó có thể hiểu được rằng Chúa 
Giêsu đã quỳ xuống để rửa chân cho Giuđa.  Đây là 
những bài học sâu sắc và chứa đầy ý nghĩa để nhắc 
nhở chúng ta và khắc ghi trong lòng, khi suy ngẫm 
về vị trí chức vụ cụ thể của mình trong Giáo hội và 
thế giới, nếu chúng ta vẫn trung thành với sứ vụ đó, 
hiến dâng cho sự thật.                         Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

 

CẦU NGUYỆN 
 

Giê-su ngước mắt lên trời, 
Nguyện cầu cùng Chúa, dâng lời ngợi khen. 

Trần gian thế tục sang hèn, 
Hiến thân cứu rỗi, phận hèn thần dân. 

Lạy Cha trời đất khoan nhân, 
Xin làm vinh hiển, dự phần cõi thiên. 

Muôn đời sự sống thần thiêng, 
Quyền trên huyết nhục, Chúa Chiên giao hòa. 

Cao sang ngự chốn thiên tòa, 
Cha ban quyền bính, món quà quí thay. 

Chu toàn công việc hăng say, 
Danh Cha cả sáng, đời này kiếp sau. 

Cha trao mọi sự trước sau, 
Chúng con tuân giữ, cùng nhau thi hành. 

Truyền rao sự thật phúc lành, 
Nguyện cầu thiên phước, nhân danh Chúa Trời. 

Chúa Cha hằng có đời đời, 
Chúa Con hạ thế, làm người như ta. 

Thánh Thần chân lý Ngôi Ba, 
Ba Ngôi cực thánh, ngợi ca muôn đời. 

 

(Thơ do Lm. Trần Việt Hùng  sáng tác ) 


