
THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT:   5 giờ chiều Chủ Nhật 

  CHỦ NHẬT, Ngày 13 Tháng  Mười  Một, 2022 
   Tuần Thứ Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên—Năm C 

 

NGÀY CUỐI CÙNG 
       Khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Nhật tới, Lễ Chúa 
Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, chúng ta nghe mô tả về các sự kiện 
tàn khốc và thê thảm. Đôi khi có vẻ như chính bản thân 
chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, như là khi 
cuộc sống chúng ta biết hiện tại sẽ không còn nữa đối với 
tất cả mọi người. Để trả lời cho điều gì đó đã được nêu lên 
một câu hỏi đáng sợ, Chúa Giêsu không phủ nhận những 
lời Ngài tiên đoán về những ngày trong tương lai. Tiên tri 
Ma-la-ki trong Sách Cựu Ước cũng không nao núng trước 
những lời ông tuyên bố về một thế giới gian ác. Thánh 
Phao-lô, vẫn đang viết thư cho dân thành Tê-sa-lô-ni-ca, 
cảnh báo họ một cách tiên tri về việc họ không chịu khuất 
phục trước hội chứng “Ngày tàn đã gần kề” - sự biếng 
nhác khi đối chạm với những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, 
ngay cả Chúa Giêsu và tiên tri Ma-la-ki đều đề cập đến sự 

đền đáp khi sống một cuộc sống 
công bình -chữa lành và minh oan. 
Thánh Vịnh 98 của chúng ta, 
thường được kết hợp với thời 
điểm Lễ Giáng Sinh, giúp chúng ta 
hân hoan chào đón vị Vua sắp đến 
để trị vì công lý.                
                                  Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Giáo Lý     - Từ 1 giờ đến 2 giờ 15 chiều 

Việt Ngữ  - Từ 2 giờ 15 đến 3 giờ 30 chiều 
Thiếu Nhi Thánh Thể  - Từ 3:30 pm đến 4:45 pm 

Mọi chi tiết xin liên lạc Chị Nguyễn Nga—email : logsuzie@yahoo.com 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA                    
THÁNG MƯỜI MỘT, 2022 

Ý Nguyện Chung: Cầu cho giới trẻ vị thành niên   
Chúng ta hãy cầu nguyện cho  những  
trẻ em đang bị đau khổ, đặc biệt là  
những trẻ em vô gia cư, mồ côi và  
nạn nhân của chiến tranh; xin cho  
các em can đảm, biết chuyên chăm học hành và  
cho các em được cảm nghiệm tình yêu gia đình. 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ           Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  (VN)  
  Chủ Tịch :  A. Đỗ Văn Tâm /  Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ :  A. Lê Tôn Hậu  

Phó Chủ Tịch Nội Vụ  : A. Thomas Tùng  /  Thư Ký : C. Nguyễn Nguyệt Nga   
  Thủ Quỹ :   A. Nguyễn T. Thưởng 

XIN LƯU Ý 
Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích  

HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi  thức TANG LỄ và GIÁO LÝ 
TÂN TÒNG. Xin vui lòng liên lạc  Cha Quản Nhiệm 

 Giuse Đặng Minh Trí  qua Văn phòng Giáo Xứ số phone  
951-689-8921 ext.100 để lấy hẹn hoặc để biết thêm chi tiết. 

NGÀY SẼ ĐẾN 
Trầm trồ khen ngợi đền thờ, 

Trang hoàng đá quí, không ngờ phá tan. 
Giê-su báo trước ngày tàn, 

Đá tường bình địa, kêu than thấu trời. 
Chừng nào biến cố tới nơi? 

Dấu nào nhận biết, những lời Thầy đây. 
Coi chừng lừa dối bao vây, 

Mạo danh Chúa đến, để gây ưu phiền. 
Chiến tranh loạn lạc mọi miền, 

Các con đừng sợ, thiên nhiên chuyển vần. 
Xảy ra động đất xa gần, 

Trên trời điềm lạ, từng phần xảy ra. 
Mọi nơi ôn dịch mưa sa, 

Con người đói khát, sa đà chiến tranh. 
Ngục tù bắt bớ tranh dành, 

Hội đường cấm cách, phạm danh Chúa Trời. 
Quan quyền uy hiếp người đời, 

Chứng nhân sự thật, gọi mời hy sinh. 
Cầu xin ân sủng Thánh Linh, 

Khôn ngoan đối đáp, bình sinh an hòa. 
(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ về Luca 21: 5-19) 

                  TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN                                                 
                         Mồng 5 & 6 Tháng Mười Một, 2022 

Xin vui lòng tham khảo qua tờ thông tin Giáo Xứ 

 MỤC THÔNG BÁO HẰNG TUẦN 
 

1. Chủ Nhật, 20 tháng 11, Đoàn LMTT mừng lễ   
bổn mạng/ quan thầy trong thánh lễ 5 PM 

2. Thứ Tư, ngày 7 tháng 12, Giáo xứ sẽ có giải 
tội Mùa Vọng cho tất cả mọi người  vào lúc 7 PM 
3. Thứ Ba, ngày 13 thang 12, Cộng đoàn  
   VN  sẽ có buổi Giảng Tĩnh Tâm MV  
          lần thứ nhất vào lúc 7 giờ tối. 
4. Thứ Tư, ngày 21 tháng 12,  
Cộng đoàn VN sẽ có buổi Giảng  
Tĩnh Tâm MV lần thứ hai vào lúc 7 PM. 
5. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, Cộng đoàn VN sẽ 
có  thánh lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 8 giờ tối. 
6. Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12, Cộng đoàn VN 
    sẽ có thánh lễ  Giáng Sinh vào lúc 5 giờ chiều. 


