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DÂN CỦA ÁNH SÁNG 
Chúng ta được mời gọi 
phản chiếu ánh sáng tình 
yêu Thiên Chúa qua cách 
chúng ta sống cuộc đời 

mình. Hãy tưởng tượng tác động nếu mỗi người chúng 
ta ghi nhớ lời mời gọi này mỗi ngày, ở nhà, nơi làm việc 
hoặc trường học, trong giáo xứ của chúng ta, trên toàn 
thế giới. “Mọi dân nước sẽ đổ về đó,” hướng về tình 
yêu chỉ đến từ Thiên Chúa.  Thế nhưng, chúng ta phải 
thừa nhận rằng phần lớn thời gian của chúng ta chưa 
trở nên ngọn hải đăng cho ánh sáng của Chúa. Chúng ta 
ngủ mê, tự mãn, thích đi theo con đường dễ dàng, 
thường dẫn đến bóng tối hơn là ánh sáng chói lọi của 
Đức Giêsu Kitô. Khi chúng ta bắt đầu Mùa Vọng, Thánh 
Phaolô khuyên chúng ta hãy vứt bỏ những sự việc của 
bóng tối, để thức tỉnh trước tiếng gọi của ánh sáng và 
tình yêu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng 
nhắn nhủ chúng ta hãy tỉnh thức, chuẩn bị đón Chúa là 
ánh sáng như những người thuộc về ánh sáng. 
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  VỌNG CHỜ 
Tầng trời rung chuyển khắp nơi, 

Biển gầm sóng vỗ, ngoài khơi thét gào. 
Bầu trời điềm lạ trăng sao, 

Mọi dân lo lắng, khát khao mỏi mòn. 
Kinh hồn chờ đợi héo hon, 

Càn khôn vũ trụ, núi non vọng chờ. 
Mây tan tỏa sáng vô bờ, 

Con Người ngự đến, kính thờ Vua ta. 
Uy nghi hiển thánh hiện ra, 

Hạ thân cứu rỗi, mưa sa phúc lành. 
Giữ mình tránh khỏi tranh dành, 

Xin đừng chè chén, thi hành đổi thay. 
Nguyện cầu tỉnh thức ăn chay, 

Hãm mình sửa lỗi, hằng ngày thực thi. 
Mong chờ ân phúc từ bi, 

Khổ đau chuốc lấy, bước đi trong đời. 
Hồng ân chan chứa tuyệt vời, 

Giê-su giáng thế, làm người hóa thân. 
Yêu thương cứu độ nhân trần, 

Hy sinh chịu chết, thiện chân cao vời. 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng, Bronz New York chia sẻ về Matthew 24:37-44 

          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 19 và 20, Tháng Mười Một, 2022 

        Xin quý vị vui lòng tham khảo qua  
      Tờ Thông Tin hằng tuần của Giáo Xứ 

 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 giờ chiều 
2. Thứ Ba, ngày 13 thang 12,  
    Cộng đoàn  VN  sẽ có  buổi Giảng  
     Tĩnh Tâm MV lần thứ nhất vào lúc 7 giờ chiều 
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. 
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 Phó Chủ Tịch Nội Vụ   :   A. Trần Thomas Tùng  /  Thư Ký :   C. Nguyễn  Nguyệt Nga  /   Thủ Quỹ :   A.  Nguyễn T. Thưởng 


