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     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 20 Tháng Sáu, 2021- Ngày Hiền 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 

           

                     TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
                                       Ngày 13 Tháng Sáu, 2021 
                                    Trong Thánh Lễ  :   $  6713.50 
                                       Qua trang mạng :  $  1025.00 
     Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:   www.olphriverside.org 

GIÓ VÀ BIỂN 
Sống dọc theo bờ Hồ Superior - “đại hồ”,  — như cách gọi 
của người dân địa phương , có lẽ bạn cũng thường hay 
nghe được lời khuyên, “Hãy tôn trọng hồ; đừng coi đó là 
điều hiển nhiên. ". Những người biết về Hồ Superior, họ 
tôn trọng sự hùng vĩ của nó và để ý đến nó qua nhiều 
trạng thái. Những con tàu bị chìm và những con thuyền bị 
nghiền nát thành thiêu thân là minh chứng cho những gì 
hồ có khả năng làm. —-Các bài đọc trong ngày Chủ nhật 
hôm nay gợi lại cho chúng ta ký ức về hồ, về sông 
Mississippi hùng vĩ, hoặc chính về đại dương. Ai ngoài 
Thiên Chúa có thể kiểm soát những vùng nước hùng vĩ này 
và đặt ra giới hạn cho bước tiến của chúng? Hồ được mô 
tả trong Phúc âm hôm nay là một vùng nước chịu những 
cơn bão bất ngờ và tạo thành những đợt sóng nguy hiểm 
bởi những cơn gió khủng khiếp. ——Nhưng những đặc vụ 
hùng mạnh này phải chịu sự phục tùng của Thiên Chúa. 
Người thủy thủ và người đánh cá đều tôn trọng nước.  
Thậm chí, họ còn tôn trọng sức mạnh tuyệt vời của Đấng 
tạo ra gió và biển.                                    Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

NGÀY HIỀN PHỤ 
Mừng ngày Hiền Phụ, cha ơi, 

Tâm tình con gởi, đôi lời con ghi. 
Lòng cha rộng lượng từ bi, 

Yêu thương dìu dắt, lối đi đường về. 
Thức khuya dậy sớm chẳng nề, 

Gian nan vất vả, không hề than van. 
Gia đình tổ ấm bình an, 

Cha xây Mẹ đắp, sẻ san tấm lòng. 
Âm thầm cầu khẩn ước mong, 

Các con yêu dấu, trong vòng tay yêu. 
Đường đời đối diện trăm chiều, 

Hạ mình buông bỏ, cao siêu lữ hành. 
Tâm an đức độ lòng thanh, 

Hiền hòa khả ái, ơn lành trao ban. 
Công cha ân lộc tuôn tràn, 

Ơn cha ghi khắc, muôn vàn yêu thương. 
Tình cha nơi chốn tựa nương, 

Muối men ánh sáng, nêu gương trong đời. 
Chúng con kính chúc đôi lời, 

Cầu mong ơn phước, một đời khang an. 
Sống vui trường thọ Chúa ban, 

Mừng Ngày Hiền Phụ, chứa chan phúc lành. 
 

 (Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác) 

 

QUYÊN GÓP  
QUỸ TRỢ GIÚP CÁC LINH MỤC HƯU DƯỠNG 

Để tỏ lòng biết ơn các môn đệ Chúa, 
cách riêng các Linh Mục, vì một đời hy 
sinh phục vụ cho Chúa và Giáo Hội. Giáo 
Phận đã hoach định Quỹ Hưu Dưỡng 
Linh Mục để giúp cho các ngài trang trải 
các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống về hưu của các 
ngài, như bảo hiểm nhà, xe, y tế..vv…Lần quyên tiền 
Chủ Nhật hôm nay sẽ dành riêng trợ giúp Quỹ Hưu 
Dưỡng.  Xin quý vị rộng tay giúp đỡ các  ngài …  
                  Cảm ơn lòng quảng đại của quý vị. 


