
  CHỦ NHẬT, Ngày 20 Tháng  Mười  Một, 2022 
   LỄ CHÚA KITÔ VUA 

 

                   VƯƠNG QUỐC THẬT  
            CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 

      Chúa Giê-xu là loại Vua nào? Bạn có hình dung được 
Ngài như thế nào không? Nên nhớ có lời hứa rằng một vị 
vua từ dòng dõi Đa-vít sẽ đến, dân Y-sơ-ra-ên đặt hy vọng 
vào một Đấng Cứu Thế, Ngài sẽ giải quyết ổn thỏa các vấn 
đề chính trị của họ và mang lại một vương quốc Do Thái 
quyền lực trên thế gian. Ngay cả Thánh Vịnh 122 dường 
như cũng mô tả về vị vua quyền thế này. Tin Mừng của 
Thánh Lu-ca hôm nay cắt nhỏ hình ảnh đó sau đòn roi của 
quân lính La Mã xé thân xác Chúa Giê-su. Tuy nhiên, người 
La Mã phô trương quan niệm truyền thống bằng dòng chữ 
mỉa mai của họ trên vương miện gai góc của Đức Vua Giê-
su. Ngài bị binh lính và thường dân chế nhạo với danh hiệu 
hoàng gia đó. Tuy nhiên, ngai vàng của Chúa Giê-su là thập 
tự giá của Đức Giêsu Kitô, nơi đó Ngài ban phát lòng 
thương xót và ơn công bình của vua đến với kẻ tội phạm 
hèn mọn, những ai đã chia sẻ cuộc chịu nạn của Ngài. Viết 
thư gửi đến dân thành Cô-lô-se, Thánh Phao-lô mô tả sự 
thật về Chúa Giê-su và vương quyền của Ngài, sử dụng 
những ngôn từ như sự viên mãn, hòa bình và ơn tha thứ. 
Vì thế, chúng ta hãy vui mừng lên đi!   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. 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. 

        TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN                                                 
            Ngày 12 và 13, Tháng Mười Một, 2022 
Trong Thánh Lễ  :  $ 9,160.00    
Qua Trang Mạng : $ 1,255.00 

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

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. Trần Thomas Tùng  /  Thư Ký :   C. Nguyễn  Nguyệt Nga  /   Thủ Quỹ :   A.  Nguyễn T. Thưởng 

 VUA VŨ TRỤ 
Con Người ngự đến vinh quang, 

Thiên Thần hầu cận, cao sang tầng trời. 
Muôn dân tập họp bên Người, 

Phân chia phán xét, cuộc đời trần gian. 
Chiên dê tách biệt trước nhan, 

Chiên nằm bên hữu, Chúa ban phúc lành. 
Cha Ta chúc phúc lòng thành, 

Nước Trời gia nghiệp, thưởng dành các ngươi. 
Vì xưa đói khát ở đời, 

Cho ăn đãi uống, một thời vị tha. 
Ta là khách lạ phương xa, 

Rộng lòng tiếp đón, vào nhà trú chân. 
Yếu đau bệnh hoạn cơ bần, 

Viếng thăm chăm sóc, ân cần lo toan. 
Tình thương đức ái khôn ngoan, 

Chính Ta bé mọn, hân hoan đón chào. 
Dê nằm bên trái tự cao, 

Không thương, chẳng giúp, tự hào chủ quan. 
Không thăm, thiếu viếng đa đoan, 
Sống đời ích kỷ, bất toàn trí tâm. 

LM. Trần Việt Hùng, Bronz, New York  chia sẻ về Luca 23:35-43 

Thánh Lễ Tạ Ơn Đa Văn Hóa sẽ được cử hành vào                    
                Thứ Tư, 23 Tháng 11, 2022  
                           vào lúc  7 giờ chiều 


