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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. 

              TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
                               Ngày 20 Tháng Sáu, 2021 
                            Trong Thánh Lễ  :   $  7,081.00 
                              Qua trang mạng :   $  1,220.00 

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:   
www.olphriverside.org 

ĐỨC TIN 
Giai-rô khấn vái cầu xin, 

Con tôi hấp hối, cậy tin vào Ngài. 
Đến nhà cứu chữa khẩn nài, 

Trên đường tiến bước, đường dài cứu nhân. 
Đàn bà xuất huyết bao lần, 

Đưa tay chạm áo, tinh thần thấy an. 
Huyết cầm thân xác tỏa lan, 

Quyền năng sức mạnh, xuất ban chữa lành. 
Ai người đụng chạm biến nhanh, 

Bệnh nhân thú nhận, con đành xưng tên. 
Xin thương cứu chữa ân đền, 

Đức tin mạnh mẽ, ơn trên hộ phù. 
Gia đình ông Trưởng lu bu, 

Con ông tắt thở, thiên thu giã đời. 
Cầm tay bé gái khấn Trời, 

Chúa cho sống lại, mọi người mừng vui. 
 

 (Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Máccô 5:21-43) 

 

 

DỤ NGÔN CHÚA GIÊSU DẬY  
VỀ VIỆC GIÚP ĐỠ THA NHÂN 

Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phao-lô đưa ra một 
lý lẽ tuyệt vời cho những người cải đạo tại thành Cô-rinh-
tô về việc tìm cách giúp đỡ những người đang cần sự giúp 
đỡ. Ngài đang giải quyết một vấn đề thực tế, sắp xếp một 
chương trình gây quỹ giúp đỡ cho những người nghèo 
khó tại đền thờ Giê-ru-sa-lem;  nhưng như thường lệ ngài 
hay làm, ngài khai triển một lời thuyết giảng quan trọng 
về Chúa Giê-su để sáng tỏ quan điểm của mình.  
Sau khi yêu cầu họ thể hiện đức tin của mình bằng cách 
đóng góp những món quà hào phóng, ngài nhắc họ nên 
nhớ rằng: “quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 
chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn 
giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì 
anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở 
nên giàu có.” (2 Cô-rinh-tô 8: 9). Trong Mầu Nhiệm Nhập 
thể,  Thiên Chúa chúng ta đã mặc lấy bản chất phàm hèn 
của con người chúng ta, chắc chắn trở nên nghèo khó đối 
với một Đấng mà Ngài là Thiên Chúa. Hành động ân sủng 
cuối cùng của sự nghèo khó này là đi đến thập tự giá với 
tất cả những sự chịu đựng đau khổ khủng khiếp. Bằng 
hành động nghèo khổ này, chúng ta chắc chắn được trở 
nên giàu có. Giờ thì tội lỗi của chúng ta có thể được tha 
thứ;  chúng ta có thể thông phần vào chính sự sống của 
Thiên Chúa qua các phép bí tích; chúng ta có thể đạt được 
ơn cứu rỗi vĩnh cửu!                  Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa    
                  THÁNG BẢY,  2021  -  Năm B 
       Chủ Nhật,  mồng 4 Tháng Bảy, 2021 
               Tuần Thứ 14 Mùa Thường Niên -   Anh Tần 

 

XIN LƯU Ý 
Trong những ngày gần đây, Đức Ông Thomas Wallace, Cha Chính Xứ của Giáo Xứ chúng ta, ngài bị đau, 
phải nhập viện nơi bệnh viện địa phương và khám phá ra, túi mật của ngài bị nhiễm nặng. Tình trạng sức 
khỏe của ngài đòi hỏi một thời gian chữa trị không thể định trước được. Nhân viên giáo xứ hiện đang 
phối hợp với viên chức giáo phận để bảo đảm các phép bí tích và mọi nhu cầu hành chánh trong giáo xứ 
vẫn được tiến hành không bị trì hoãn. Nếu quý vị muốn bày tỏ lời thăm hỏi và chia sẽ cầu chúc sức khỏe 
đến Đức Ông Wallace, quý vị có thể gửi thư, thiệp chúc đến văn phòng giáo xứ.  

Xin quý vị luôn chung lời cầu nguyện cho Đức Ông mau chóng bình phục và trở lại với chúng ta. 
Cảm ơn thiện tình của quý vị. 


