
 CẦU NGUYỆN TUẦN THỨ BA MÙA PHỤC SINH 

         Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã 
làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại, và chan 
chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng 
con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc 
hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu 
xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen 

CHỦ NHẬT Mồng Một Tháng Năm, 2022   

TUẦN THỨ BA MÙA PHỤC SINH—NĂM C 

  CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA 

             THÁNG NĂM —- 2022 
 Ý Nguyện : Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin 

                  Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những      
                      người trẻ, được mời gọi có một cuộc  
                       sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương  
                       Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm 
và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để 
đưa ra hành động dấn thân phục vụ. 

   TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
Ngày 23 & 24 Tháng Tư 2022 
    Trong Thánh Lễ  :   $ 9,188.50 
     Qua trang mạng :     $ 935.00 
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  
                www.olphriverside.org 

 

 LÒNG NHÂN TỪ VÔ BIÊN  
CỦA THIÊN CHÚA  

        Lòng nhân từ vô bờ bến 
của Thiên Chúa nối liền tất cả 
các bài đọc hôm nay lại với 
nhau. Đặc biệt là khi cuộc sống 
lấn áp chúng ta, Thiên Chúa 
cung cấp tất cả mọi nhu cầu 

cần thiết cho chúng ta, và sau đó lại còn thêm nữa. Trong 
Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô dẫn đầu khi đối mặt với 
Thượng Hội Đồng. Chúng ta có thể đợi chờ người đàn ông đã 
chối Chúa Giêsu sẽ sụp đổ ngay dưới cái nhìn oai nghiêm của 
thầy tế lễ thượng phẩm.  Thay vào đó, Thần Thánh Thiên 
Chúa giúp Thánh Phêrô làm chứng cho đức tin của ngài nơi 
Chúa Giêsu Kitô. Điều mà Thánh Phêrô đã thiếu không làm 
trước đây, Thiên Chúa đã cung cấp dồi dào lòng can đảm và 
nhân đức tin.  Tương tự như vậy, Tin Mừng hôm nay cho thấy 
Chúa Giêsu cung cấp một lượng cá dư thừa cho các tông đồ. 
Họ không có may mắn đánh cá cho đến khi Chúa chuẩn ban 
cho họ. Chúa Giêsu cung cấp một số lượng cá gần như vô lý, 
và Ngài cũng nấu cho họ ăn. Như bài đọc của chúng ta từ 
sách Khải huyền khẳng định, sự giàu có tràn trề của Thiên 
Chúa đòi hỏi được ngợi khen liên tục. Vô số sinh vật - “tất cả 
mọi sự trong vũ trụ” - hãy lớn tiếng lên tôn vinh Thượng Đế, 
muôn đời và mãi mãi.             Bản quyền © J. S. Paluch Co.                       

 

                                                                                                        MẺ CÁ 
 

Ra khơi đánh cá thâu đêm, 
Tông đồ thả lưới, chẳng thêm được gì. 

Rạng đông giặt lưới tháo chì, 
Đón chào ngày mới, đợi khi nước ròng. 

Bên bờ khách lạ thong dong, 
Yêu cầu thả lưới, bên dòng nước trôi. 

Vâng lời hạ lưới một hồi, 
Cá vào trúng lưới, kéo lôi đầy thuyền. 

Tuân theo vâng lệnh lời khuyên, 
Môn đồ nhận biết, Thầy truyền đến bên. 

Phê-rô sửng sốt ngó lên, 
Là Thầy đứng đó, trên nền cát xa. 

Lửa than đốt cháy thổi phà, 
Sẵn sàng bánh cá, cả nhà cùng xơi. 

Mang thêm cá mới tới nơi, 
Cùng nhau trui nướng, gọi mời ăn chung. 

Lưới đầy cá lớn trong thùng, 
Chúa làm phép lạ, bao dung tấm lòng. 

Quây quần bên Chúa xoay vòng, 
Không ai dám hỏi, trong lòng vững tin. 

 

(Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York, chia sẻ về Gioan 21:1-19) 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa—Năm C 

Tháng Năm, 2022 
 

Chủ Nhật Mồng Một Tháng  Năm,  2022    
    Chủ Nhật Tuần  thứ Ba Mùa Phục Sinh: A. Thưởng 
Chủ Nhật Ngày 8 Tháng  Năm,  2022    
  Chủ Nhật Tuần  thứ Tư Mùa Phục Sinh:  C. H. Oanh 
Chủ Nhật Ngày 15 Tháng  Năm,  2022    
      Chủ Nhật Tuần  thứ Năm Mùa Phục Sinh:  PBG 
Chủ Nhật Ngày 22 Tháng 5, 2022    
                         CN Tuần 6 Mùa Phục Sinh:  C. Nhàn   
Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 5, 2022    
       Lễ Thăng Thiên (CN Tuần 7 Phục Sinh):  A. Hậu  

                             Tháng Sáu, 2022 
 

Chủ Nhật Mồng 5 Tháng Sáu, 2022    
          Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống :  C. Nga 
        Chủ Nhật Ngày 12 Tháng Sáu, 2022    
               Lễ Chúa Ba Ngôi :  C. Dung 

  Để biết thêm chi tiết về Lịch Trình Thánh Lễ Giáo Xứ, 
 xin quý vị vui lòng vào trang mạng Giáo Xứ 

  “https://www.olphriverside.org/vietnamese/” 

  TRUNG  TÂM PHÂN  PHÁT THỰC PHẨM 
Mở cửa Ba Ngày  trong tuần : Thứ Ba, Thứ Năm &  
Thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa . Xin liên lạc 
số phone  951-687-8146  để biết thêm chi tiết. 


