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 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 
                          Mồng 4 Tháng Bảy, 2021 
  Trong Thánh Lễ  :   $  7,080.50 
  Qua trang mạng :   $  1,375.00 
  Quỹ Phát Triển Giáo Phận :   $ 1,960.00    

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

BÀI SAI 
Hai người môn đệ đồng hành, 

Ra đi rao giảng tin lành cho dân. 
Quyền năng chữa trị tha nhân, 

Đức tin phó thác, thanh bần đơn sơ. 
Không tiền, không bị, không nhờ, 

Hoàn toàn tin tưởng, thiên cơ quan phòng. 
Nơi nào đón tiếp cầu mong, 

Thành tâm lưu lại, thong dong đáp lời. 
Ai mà chê chối không mời, 

Phủi chân tố cáo, những nơi bất đồng. 
Môn đồ sánh bước lập công, 

Kêu mời thống hối, hiệp thông ơn lành. 
Tin vui loan báo hoàn thành, 

Xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh nhân. 
Chu toàn sứ vụ canh tân, 

Trở về bên Chúa, dự phần phúc vinh. 
(Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Mc 6, 7-13) 

 

THIÊN CHÚA CHỌN CHÚNG TA 
Ai đã được chọn trước, Chúa hay là bạn? Đó là câu 
hỏi cần được khám phá trong ba bài đọc hôm nay. 
Bài đọc thứ hai, từ thư Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi 
tín hữu Ê-phê-sô, đọc gần giống như một bài thánh 
ca. Bài đọc ca ngợi Thiên Chúa đã chọn chúng ta, 
kêu gọi chúng ta phục vụ và ban phước cho chúng 
ta trong các dịch vụ chúng ta làm. Thánh Phao-lô 
nói rõ rằng, chúng ta được vinh dự như thế nào và 
lời kêu gọi sống như con cái Thiên Chúa đặc biệt ra 
sao. Điều này không thể nào do sức riêng của chúng 
ta làm được. 
Bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng dùng văn xuôi 
thay vì ý thơ để diễn tả cùng một sự thật: Thiên 
Chúa đã lựa chọn, chứ không phải chúng ta. Khi tiên 
tri A-mốt được đánh giá trở thành là một nhà tiên 
tri, ông đã đáp ứng trở lại rằng, ngay từ ban đầu, 
toàn bộ sự việc không phải là do ý tưởng của ông. 
Mười hai thánh tông đồ trong Phúc âm hôm nay 
cũng không yêu cầu ai kêu gọi họ. Chúa Giê-su sai 
họ ra đi, từng người từng người một, để thực thi 
công tác vương quốc của Ngài.  Bản quyền © J. S. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa              
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 Chủ Nhật,  11 Tháng 7, 2021 
  Tuần Thứ 15 MTN - Chị Dung 
 Chủ Nhật,  18 Tháng 7, 2021 
  Tuần Thứ 16 MTN - Chị Nhàn 
 Chủ Nhật, ngày 25 Tháng Bảy, 2021 
     Tuần Thứ 17 MTN -  A Thưởng 

Văn phòng giáo xứ, mục vụ giáo xứ và các chương 
trình / hoạt động liên quan có thể mở cửa lại hoàn 

toàn, theo quy luật  hướng dẫn Mở Cửa  
của Giáo Phận cập nhật mồng 6 Tháng 7, 2021 : 

 

Các phiên họp Ban Ngành Đoàn Thể: 
1. Trong bất kỳ phiên họp nào đã được lên lịch trình, 

mọi thỉnh nguyên viên tham dự phiên họp yêu cầu 
phải đeo khẩu trang. 

2. Bất cứ nhu cầu có thể được, mọi cuộc họp được 
lên lịch trình, chỉ được họp không quá 60 phút 
hoặc ít hơn. 

3. Bất cứ khi nào có thể được, nên dành ưu tiên họp 
các phiên họp qua hệ thống ZOOM.  

4. Không cần đeo khẩu trang nếu buổi tập họp tổ 
chức ngoài trời. 

Khi tiếp tân trong các phiên họp:   Nên xử dụng các vật 
dụng đóng kín trong bao (pre-packaged) — Không được 
phép tự phục vụ. Nhân viên tiếp tân phải đeo khẩu trang 

và găng tay. 
Chỗ ngồi cho trong các buổi thờ phượng mục vụ, các 
buổi tập họp, hoạt động được tổ chức trong nhà thờ 
giáo xứ, hội trường giáo xứ, lớp học, phòng họp, v.v. 
nên cách xa nhau ba (3) feet. Vì khoảng cách này, do đó,                    

         sức chứa tối đa có thể sẽ bị giới hạn.. 


