
 

CHÚA CHIÊN LÀNH 
 

Ta là mục tử tốt lành, 
Dẫn chiên tới suối, trong xanh ngọt ngào. 

Đồng tươi cỏ mọc non cao, 
Bên dòng suối mát, tuôn trào ước mong. 

No đầy chan chứa phỉ lòng, 
Đàn chiên theo bước, vào trong cánh đồng. 

Lắng tai nghe ngóng ngắm trông, 
Mắt nhìn hướng tới, chủ ông dẫn về. 

Thỏa tình no đủ ê chề, 
Tuân theo ý chủ, mọi bề đẹp thay. 

Đàn chiên mục tử hôm nay, 
Giê-su chăm sóc, đôi tay chữa lành. 

Con nào yếu bệnh hoành hành, 
Dù chiên hung dữ, cũng dành trông nom. 

Chiên nào mập béo gầy còm, 
Yêu thương chữa trị, ngó dòm xót xa. 

Không ai cướp khỏi tay Ta, 
Cũng không hư mất, rời xa khỏi đàn. 

Chúa Chiên đi trước dẫn đàng, 
Quy về một mối, thiên đàng ngày sau. 

 

(Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York, chia sẻ về Gioan 10:27-30) 

CHỦ NHẬT Mồng Tám Tháng Năm, 2022   

TUẦN THỨ BỐN 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 30 Tháng Tư và Mồng Một Tháng Năm, 2022 
    Trong Thánh Lễ  :   $ 00,000.00 
     Qua trang mạng :  $   0,000.00 
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  
                www.olphriverside.org 

 

MỘT TIỀN VỊ  
CỦA THIÊN ĐƯỜNG 

     Trong suốt thời gian của 

mùa Phục sinh, Giáo hội 

hân hoan mừng Chúa 

Giêsu, Đấng đã sống lại từ 

cõi chết. Các bài đọc của 

chúng ta vào Chủ Nhật Thứ Tư Phục Sinh tán tụng 

Thiên Chúa theo bản năng là chúng ta đến với nhau 

trong niềm vui, thờ phượng trong thánh đường. Trong 

khi lời cầu nguyện riêng tư nuôi dưỡng mối quan hệ cá 

nhân giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện 

cộng đồng là một hương vị tiên liệu của thiên đường. 

Sách Khải Huyền mô tả một “đoàn dân đông đúc”  

đang thờ phượng Thiên Chúa “cả ngày lẫn đêm trong 

đền thờ của Ngài”. Các thánh đường của chúng ta vào 

Chủ nhật Phục sinh thường phản ảnh đám đông vui vẻ 

này, lấp đầy các hàng ghế đến nỗi không đủ. Bốn Chúa 

Nhật  trong mùa lễ Phục Sinh, chúng ta được khuyến 

khích cùng nhau ca tụng Thiên Chúa. Trong Sách Tông 

Đồ Công vụ, Thánh Phao-lô và Ba-na-ba thể hiện bản 

năng thờ phượng với cộng đồng đức tin của họ vào 

mỗi ngày Sa-bát, khi họ ngồi vào chỗ của họ trong hội 

đường một cách nghiêm túc. Trong đoạn Tin Mừng, 

Chúa Giêsu gọi chúng ta là chiên của Người và nhắc nhở 

chúng ta, tại sao khi chúng ta đến với nhau như một 

bầy chiên lại là điều tối quan trọng : hiệp nhất trong 

tình cộng đoàn, chúng ta noi gương sự hiệp nhất của 

Thiên Chúa.                                                   Bản quyền © J. S. Paluch Co.                       

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa—Năm C 
Tháng Năm, 2022 

 

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/” 

 Mẹ là tên Thiên Chúa đặt trên môi và trong trái tim con trẻ 
         CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN MẪU 
   Xin Thiên Chúa ban ơn bình an và  
    chúc phúc cho những người Mẹ  
  để họ dấn thân giáo dục con cái và 
   xây dựng Nước Chúa ở trần gian. 

 


