
 CẦU NGUYỆN CHỦ NHẬT THỨ SÁU MÙA PHỤC SINH 

         Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui 
này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng 
mừng Ðức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc 
đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. 
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,  
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn 
đời. 

CHỦ NHẬT Ngày 22 Tháng Năm, 2022   

 TUẦN THỨ SÁU 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  14 và 15 Tháng Năm, 2022  
 Xin vui lòng tham khảo tiền dâng cúng trong tuần       
                    qua Trang Thông Tin chính của Giáo Xứ. 

                     Cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị.   
                     Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  

                        www.olphriverside.org 

TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG 
        Trong niềm hân hoan của chúng 
ta vào Sáu tuần của lễ Phục Sinh,  
Giáo hội truyền dậy chúng ta các bài 
đọc hôm nay hầu bắt đầu chuẩn bị 
cho chúng ta trở lại cuộc sống bình 
thường. Sách Tông Đồ Công vụ và 

Phúc âm đều đề cập đến cung cách cư xử đúng mực 
hàng ngày đối với những người theo Chúa Giê-su, trong 
khi bài đọc từ Sách Khải Huyền nhắc nhở chúng ta lý do 
tại sao chúng ta lại bận tâm đến luật pháp. Trong sách 
Tông Đồ Công Vụ, những vị lãnh đạo hội thánh họp để 
thảo luận xem những yếu tố thiết yếu nào của Luật pháp 
Môi-se mà những người cải đạo phải tuân theo nếu họ 
muốn trở thành môn đồ của Chúa Giê-su Kitô. Phúc âm 
theo Thánh Gioan phản ảnh lại bài diễn từ Bữa Tiệc Ly khi 
chính Chúa Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
tuân theo các điều răn của Thiên Chúa. Suy xét luật pháp 
của Thiên Chúa, Chúa Giê-su nói rằng tuân theo luật pháp 
dẫn đến niềm mong muốn được trở nên mật thiết với 
Thiên Chúa. Chúng ta tuân theo các quy tắc không phải vì 
lợi ích riêng đó, nhưng để yêu mến Thiên Chúa và người 
lân cận hơn.  Tình yêu tuyệt vời hơn này đưa chúng ta 
đến gần hơn với viễn vọng của Khải Huyền về thiên 
đường, lấp lánh “sự huy hoàng của Thiên Chúa”.                
Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

AN BÌNH 
Tình yêu hoa trái an bình, 

Cha Thầy thương mến, hết tình trao ban. 
Hiến thân Con Một thiên nhan, 

Hy sinh thập giá, chứa chan ân tình. 
Dấn thân chịu chết khổ hình, 

Ba ngày sống lại, thiên linh rạng ngời. 
Yêu thương tha thứ tội đời, 

Giới răn trọng đại, giữ lời Thầy luôn. 
Hết lòng yêu mến suy tôn, 

Yêu Thầy mến Chúa, dủ hồn ái nhân. 
Xin ban Phù Trợ Thánh Thần, 

Nguồn ơn chân lý, canh tân lòng người. 
Bình an để lại cho đời, 

Kiên tâm bền chí, trong thời khó khăn, 
Lòng đừng xao xuyến băn khoăn, 

Cũng đừng sợ hãi, người săn kẻ dòm. 
Thánh Thần gìn giữ trông nom, 

Qui về một mối, tụ gom một nhà. 
Vui mừng phấn khởi trong Cha, 

Ngày Thầy trở lại, bao là dấu yêu. 
 

(Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York, chia sẻ về Gioan 14:23-29) 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa—Năm C 
                          Tháng Năm, 2022 
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):   
           Lớp Giáo Lý  - Các Em Rước Lễ Lần Đầu 

                             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. 

         LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ   
   Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.  
                                 Số phone:  951-689-8921 ext. 100   
                                             Email : olph.riv@sbdiocese.org  


