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CHỦ NHẬT Mồng 4 Tháng Bảy, 2021  
TUẦN THỨ 14 MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B 

          

     CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA 
               THÁNG BẢY —- 2021 

 Ý truyền giáo–Cầu cho chúng ta trở nên những  
kiết trúc sư can đảm và nhiệt huyết của đối thoại 
và tình hữu nghị trong những hoàn cảnh xung đột  
chính trị, kinh tế và xã hội. 

              TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
                               Ngày 27 Tháng Sáu, 2021 
                            Trong Thánh Lễ  :   $  8081.00 
                              Qua trang mạng :   $  1,165.00 

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

 

QUÊ HƯƠNG 
Chúa cùng môn đệ về làng, 

Nơi Na-za-rét, họ hàng thân quen. 
Thân bằng quyến thuộc chúc khen, 

Hội đường nhỏ bé, bon chen nhóm người. 
Kẻ thương người ghét kẻ cười, 

Chúa vào giảng dạy, vui tươi đón chào. 
Ngạc nhiên thái độ đồng bào, 

Khôn ngoan lời lẽ, làm giao động lòng. 
Ghen tương thái độ bên trong, 

Nghi ngờ sứ mệnh, trông mong cứu đời. 
Mẹ cha chú bác cùng thời, 

Dân làng biết rõ, cuộc đời Thầy đây. 
Khinh khi vấp phạm lời này, 

Con ông thợ mộc, hằng ngày lao công. 
Ma-ry, mẹ Chúa ngắm trông, 

Tiên tri ẩn dấu, họ không hiểu gì. 
 

(Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Máccô 6:1-6a) 

  TRUNG  TÂM PHÂN  PHÁT THỰC PHẨM 
Mở cửa Ba Ngày  trong tuân :   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. 

KHÔNG CÓ TIN XẤU 
Có nhiều lần khi chúng ta nói, "Hãy nói cho tôi những gì 
tôi muốn nghe, và đừng làm tôi rắc rối với sự thật." Và 
chúng ta không mấy tử tế với ai đó khi họ có đủ cảm 
đảm để nói thẳng cho ta nghe  những điều ta kỳ vọng. 
Vấn đề lớn nhất của thái độ như vậy không phải là chúng 
ta bỏ lỡ sự thật hay dữ kiện, mà là chúng ta bỏ lỡ đi 
những món quà mới và đáng ngạc nhiên mà người khác 
đang muốn trao tặng cho chúng ta. Giống như những 
người dân thị trấn trong câu chuyện Phúc âm hôm nay, 
thường thì chúng ta hay từ chối không cho phép người 
khác thể hiện những tài năng mà có thể là tin tức tốt đối 

với chúng ta (vì cái tôi 
của chúng ta là trên 
hết). 
Các bài đọc hôm nay 
kêu gọi lòng hiếu 
khách, đức tin và sự 
sáng suốt. Sự hiếu 
khách mở ra cánh cửa 
trái tim và tâm trí của 
chúng ta cho “người 
khách lạ” trong chúng 

ta, bất kể người đó có vẻ thân quen đến mức nào. Đức 
tin cho phép chúng ta chấp nhận những món quà của 
người khác,  bất kể họ có vẻ đáng lo ngại hay “kỳ lạ” 
đến mức nào. Sự sáng suốt giúp chúng ta khám phá ra 
các vị tiên tri ở giữa chúng ta,  cho dù họ làm cho chúng 
ta phải ngạc nhiên đến đâu.  Lòng hiếu khách, đức tin và 
sự sáng suốt — hãy trau dồi những đức tính này. Tiếp 
đến, nên nhớ rằng không ai mang lại tin tức xấu đâu.  
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 
 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 


