
CHỦ NHẬT, ngày 18 Tháng Bảy, 2021   
TUẦN THỨ 16 MÙA THƯỜNG NIÊN—NĂM B 

    TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
Ngày 11 Tháng Báy, 2021 

           Trong Thánh Lễ    :  $ 7,921.00 
            Qua Trang Mạng  :  $ 1050.00 
 Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  “olphriverside.org” 

NHỮNG NGÀY SẮP ĐẾN 
 

Tách biệt, cô lập và thù địch là những điều khủng 
khiếp. Đáng buồn thay, chúng ta đã quá quen thuộc 
với tất cả những trạng thái này trong cuộc sống 
hiện đại của chúng ta, cho dù chúng ta nhìn vào các 
sự kiện xẩy ra trên toàn thế giới hoặc các sự kiện 
trong khu dân cư và gia đình của chúng ta. Cả ba bài 
đọc hôm nay đều đề cập đến những thân phận 
đáng buồn của con người. Tiên tri Giê-rê-mia mô tả 
trạng huống trên thế giới như thể là, những người 
cùng thời với tiên tri là những con chiên bị phân tán 
bởi sự lãnh đạo kém cỏi và những người chủ chăn 
hư hỏng. Nhưng “những ngày sắp đến”, tiên tri bảo 
đảm với chúng ta (Giê-rê-mia 23: 5), một khi có một 
người chủ chăn mới, một vị vua công bình, sẽ đến. 
Chúng ta gặp vị vua đó trong bài đọc hai và bài Tin 
Mừng. Thánh Phao-lô nhắc chúng ta trong Thư gửi 
tín hữu Ê-phê-sô rằng, giờ đây mọi chia rẽ được 
chấm dứt trong Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã kết hợp 
chúng ta lại với nhau nhờ Máu Thánh Ngài. Trong 
Phúc âm Máccô, chúng ta nhận diện Chúa Giê-su,  
nhìn được những người đang tìm kiếm Ngài trong 
niềm cảm thương như thể họ là những con chiên 
không có người chăn dắt.   Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

 

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

 Ý truyền giáo–Cầu cho chúng ta trở nên những  kiến 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. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa              

THÁNG BẢY,  2021    Năm B 
       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: 
 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. 

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

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

 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.. 
 

CÁC LỚP GIÁO LÝ, THÊM SỨC và GIỚI TRẺ 
Tất cả các lớp học sẽ được sinh hoạt trở lại  

vào Tháng Chín, 2021. 
 Văn Phòng Giáo Lý đang chuẩn bị một chương trình 
Giáo Lý và các lớp Thêm Sức đúng theo quy luật Giáo 

Phận và bảo vệ các em học sinh,  
ban Giáo Viên cùng gia đình các em an toàn  

Mọi chi tiết sẽ được tiến trình vào Tháng Tám, 2021 
Cảm ơn lòng kiên nhẫn và tinh thần hiểu biết của quý vị. 

Ban Giáo Lý mong đợi được đón tiếp các em , phụ 
huynh cùng mọi người trong nguồn sinh lực  

đức tin mới đầy sống động. 
 

XIN VUI LÒNG LƯU Ý 
TẤT CẢ MỌI PHIÊN HỌP, DỊCH VỤ GIÁO XỨ PHẢI 

ĐƯỢC LÊN LỊCH TRÌNH QUA VĂN PHÒNG GIÁO XỨ 
Xin vui lòng liên lạc Thư Ký, Văn Phòng Giáo Xứ  

951-689-8921 ext. 100 hay kromero@sbdiocese.org  

Lậy Thiên Chúa, Người là Mục Tử hướng dẫn con ! 


