
             LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ   
Thứ Ba, Thứ Tư & Thứ Năm  từ 9 giờ sáng-3 giờ chiều.  
Số phone:  951-689-8921 ext. 100 Email : olph.riv@sbdiocese.org  

CHỦ NHẬT NGÀY 13 THÁNG SÁU, 2021  
TUẦN THỨ 11 MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B 

          

     CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA 
                     THÁNG SÁU—- 2021 
 Ý truyền giáo–Cầu cho những người trẻ 
đang chuẩn bị kết hôn, với sự trợ giúp 
của cộng đồng Kitô hữu: được lớn lên 
trong tình yêu, với lòng quảng đại, trung 
tín và kiên nhẫn. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa     

  THÁNG SÁU,  2021  -  Năm B 
 

   Chủ Nhật,  ngày 13 Tháng Sáu, 2021 
               Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên -   Chị Nga 
 Chủ Nhật, ngày 20 Tháng Sáu, 2021- Ngày Thân Phụ 
              Tuần Thứ 12 Mùa Thường Niên - Chị Nga 
 Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Sáu, 2021 
            Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên—  Chị Nhàn 
 
           THÁNG BẢY,  2021  -  Năm B 

 

   Chủ Nhật,  mồng 4 Tháng Bảy, 2021 
 Tuần Thứ 14 Mùa Thường Niên -   Anh Tần 
 Chủ Nhật, ngày 11 Tháng Bảy, 2021 
              Tuần Thứ 15 Mùa Thường Niên - Chị Dung 
 Chủ Nhật, ngày 18 Tháng Bảy, 2021 
                Tuần Thứ 16 Mùa Thường Niên  -   Chị Nhàn 
 Chủ Nhật, ngày 25 Tháng Bảy, 2021 
                Tuần Thứ 17 Mùa Thường Niên  -   Anh Thưởng 

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
          Mồng 6 Tháng Sáu, 2021 
Trong Thánh Lễ:  $8,502.00  / Qua trang mạng :  $  1,470.00 
   Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  “olphriverside.org” 

THỜI GIỜ CỦA THIÊN CHÚA  
Thường thì chúng ta hoặc là để ý hay bỏ qua "giờ 
đồng hồ" khi chúng ta đùa vui dưới ánh nắng mùa hè 
và lưu ý độ nghiêng của trái đất và những ngày kéo 
dài. Chúng ta sống theo thời gian. Chúng ta tính toán 
thời gian bằng từng giây và phút và giờ, hoặc chúng 
tôi để tâm đến những vấn đề rộng lớn hơn như giờ 
ăn tối và thời gian mùa hè. Thiên Chúa nắm giữ một 
loại thời gian khác. Thiên Chúa nói với chúng ta về 
“tiết kiệm thời gian”, tức là thời gian của ơn cứu rỗi. 
Cảm giác về thời gian này được gọi là “kairos”, và 
thời gian này luôn luôn ở trạng thái hiện tại, luôn 
luôn hiện hữu và luôn sẵn sàng, luôn luôn tiết lộ, 
thường là bất ngờ. Các bài đọc vào Chủ nhật tuần 
này cảnh báo chúng ta về thực tế và chỉ điểm thời 
gian của Thiên Chúa . --- Tiên Tri Ê-xê-chi-ên và Phúc 
âm theo Thánh Máccô nhắc nhở chúng ta rằng lao 
động, mưu đồ và kế hoạch của chúng ta đều nằm 
trọn trong Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa dành những nỗ 
lực nhỏ nhoi nhất của chúng ta và làm nên những 
công việc vĩ đại. Thánh Phaolô chỉ dẫn cho chúng ta 
biết đến thời điểm “mùa gặt”, thúc giục chúng ta 
cảnh giác vì thời điểm sắp đến, và kêu gọi chúng ta 
nhận thức rằng chúng ta phải nên dành thời giờ để 
làm đẹp lòng Thiên Chúa.               Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

MẦM SỐNG 
Hồng ân sự sống trao ban, 

Muôn loài muôn vật, tràn lan tuyệt vời. 
Chúa gieo mầm sống vào đời, 

Trổ sinh hoa trái, ngàn đời phát huy. 
Từ loài cây cỏ phụ tùy, 

Tới loài động vật, tư duy loài người. 
Nước trời hạt giống gieo Lời, 

Tung bay khắp chốn, mọi thời trổ sinh. 
Linh hồn thửa đất tâm linh, 

Thấm nhuần chân lý, cứu tinh xác hồn. 
Chúa ban cội rễ càn khôn, 

Ươm mầm ơn thánh, siêu tôn rạng ngời. 
Dụ ngôn Chúa dậy cao vời, 

Mỗi người đón nhận, ơn trời thông ban. 
Phát sinh hoa qủa gấp ngàn, 

Tạ ơn Thiên Chúa, vô vàn kính tin. 
 

 (Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Mk 4:26-34) 

 

          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. 


