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CN XXXIII TN / C 
Bài đọc 1: ( Ml 3:19-20). Bài đọc 2 : ( 2Tx 3:7-

12). Tin Mừng : ( Lc 21:5-19)

ĐỨC TIN TRONG NGHỊCH CẢNH
  Nhân dịp có mấy người ca tụng Đền Thờ được 
trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những 
đồ dâng cúng. Chúa Giêsu tiên báo về Đền thờ 
: “ Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ 
có ngày sẽ bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào 
trên tảng đá nào.” Nghe thế, họ hỏi Ngài:  “ Thưa 
Thầy, vậy bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi 
sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” Chúa đã 
cho họ biết: “ Khi anh em thấy thành Giêrusalem 
bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết 
rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.” Họ chỉ 
muốn biết bao giờ Đền thờ sẽ bị tàn phá; nhưng 
qua đó Chúa Giêsu lại hướng họ về ngày cánh 
chung, ngày Con Người quang lâm. Ngày nay, có 
lẽ chúng ta cũng thắc mắc: Ngày cánh chung  bao 
giờ đến và sẽ có những điềm lạ nào báo trước? 

   Ngày cánh chung là ngày Con Người quang 
lâm. Ngày “Con Người đầy quyền năng và vinh 
quang ngự trong đám mây mà đến” để phán 
xét nhân loại. Nhưng ngày ấy bao giờ đến? 
Chúa Giêsu đã trả lời:  “ Còn về ngày và giờ 
đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên 
sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ 
một mình Chúa Cha biết mà thôi.”( Mt 24:36)

   Còn về những điềm lạ báo trước, Chúa Giêsu 
đã cho biết: sẽ xuất hiện những tiên tri giả, sẽ có 
những ngươi mạo danh Thiên Chúa, sẽ có chiến 
tranh loạn lạc khắp nơi, dân này nổi dậy chống 
dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những 
trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và 
đói kém, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt 
trăng và các vì sao; dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng 
hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét...Và 
Ngài còn cho biết thêm: “ Những việc đó phải xảy 
(Xin xem tiếp trang sau)

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
BỔN MẠNG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

GIÁO PHẬN ORANGE 

 9 giờ sáng đến 1:15 giờ trưa 
Chúa Nhật ngày mai  13-11-2016 

trong khuôn viên trường đại học UCI 
  Số 100 Bren Events Center Irvine, CA 92697

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
THÁNG 11 CỦA CỘNG ĐOÀN

• Thứ Ba ngày 22/11/16    
      Lễ kính các Thánh Tử Đạo
        6:30PM đọc kinh & 7:00PM Thánh  Lễ
• Thứ Năm ngày 24/11/16  lúc  9:00AM
  Lễ Tạ Ơn - Giáo Xứ (VN chung với tiếng Mỹ) 

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 2 tuần trước

$24,7014.95 và 36 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  
và anh chị em.    

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 15-11-2016       Kinh nguyện       6:30PM
                        tại hội trường giáo xứ    7:00PM

Thứ Bảy 19-11-2016    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 19/11/2016: Đ.Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Bảy 26/11/2016: TNTT

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                         A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:                A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:            A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký                   C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ                 C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:          A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ       A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký             A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:            C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
                                          tại hội trường Giáo Xứ
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM 
Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & 
lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em 
rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những thang nói 
trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC.      714-956-3110 x 120
Trao Mình Thánh Chúa:       Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae 
 Chị Thanh                                                    714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                       657-201-3415
Giúp Lễ: Paul Lâm 714-579-5857 
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann 714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp 909-595-5237

LỄ TẠ ƠN NĂM 20156 
Thánh Lễ Tạ Ơn giáo xứ St. Boni-
face tổ chức vào
 

     Thứ Năm 24 /11 / 2016 
          lúc 9 giờ sáng.
 

Cộng Đoàn Mỹ và Việt Nam. 
Thánh lễ lúc 11 giờ cùng ngày Cộng 

Đoàn Tây Ban Nha, sau thánh lễ giáo xứ sẽ có 
cà-phê và bánh ngọt trước cửa Bethany Hall cho 
chúng ta dùng và có dịp chào hỏi nhau. 
Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa cùng tham dự.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
 Xin đến văn phòng Giáo Xứ để nhận và điền 
đơn gia nhập. Đơn có tiếng Việt và tiếng Anh. 
Sau đó chúng ta sẽ tham gia các sinh hoạt của 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim.
Văn Phòng Giáo Xứ mở cửa từ:
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30AM-8:00PM.
Thứ Bẩy 8:30AM-12:00AM & 1:00PM-5:00PM. 
Điện Thoại liên lạc 714-956-3110.

LỜI HAY Ý ĐẸP
Hỡi tội nhân, bất kỳ bạn là ai, đã sống nhiều năm 
trong đàng tội, đã lún sâu vào sự dữ, nhưng xin 
đừng ngã lòng. Để khích lệ bạn tin tưởng vững 
mạnh hơn, Thiên Chúa đã ban cho bạn một vị 
trung gian. Bằng những lời thỉnh cầu, vị ấy xin 
được tất cả những gì Ngài muốn. Vậy bạn hãy 
chạy đến cùng Đức Maria, và bạn sẽ được cứu độ.  
(Thánh Bernard)
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ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.”

   Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, có một 
hiểm họa khác còn nguy hiểm hơn đó là hiểm họa 
mất đức tin: Sẽ có nhiều người mạo danh Đức 
Kitô, những tiên tri giả xuyên tạc Tin Mừng, “người 
ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho 
các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt 
vua chúa quan quyền vì danh Thầy”; Vì danh Đức 
Kitô, “sẽ bị mọi người thù ghét, bị chính cha mẹ, 
anh chị em bà con bạn hữu bắt nộp”. Những biến 
cố ấy các tông đồ xưa kia đã phải trải qua. Thánh 
Phaolô cũng đã cảnh cáo tín hữu Thêxalônica về 
cơn sốt quang lâm: “ Trước đó, phải có hiện tượng 
chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người 
gian ác, đứa hư hỏng. Tên đối thủ còn tôn mình 
lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được 
sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ 
Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.”( 2Tx 2: 3)

  Những thiên tai, loạn lạc, chiến tranh không 
phải đến ngày cánh chung mới có. Ngay từ hôm 
nay, chúng ta cũng đã thấy những hiểm họa ấy 
trên khắp thế giới, vì thế ngay từ bây giờ chúng 
ta đã phải chuẩn bị cho Ngày ấy. Đây là cơ hội để 
chúng ta làm chứng cho Đức Kitô, cho Tin Mừng 
cứu độ. Chúa đã bảo đảm với chúng ta rằng: “Vì 
chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, 
khiến tất cả địch thủ của anh em không tai nào 
chống chọi hay cãi lại được.” Phải kiên trì trong 
đức tin thì mới giữ được mạng sống, “ Anh em 
hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp 
được cứu chuộc.” Thánh Phaolô cũng đã khuyên 
tín hữu Thêxalônica: “ Đừng để ai lừa dối anh em 
bằng bất cứ cách nào. Anh em hãy đứng vững và 
nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho 
anh em.”( 2 Tx 2:15), và trong cơn sốt quang lâm, 
ngài cũng đã khuyên: “ Nhân danh Chúa Giêsu 
Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi 
người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền 
thống anh em đã nhận được nơi tôi,”(2 Tx 3:6)
 

   Lời Chúa nói: “Chưa phải là chung cục ngay 
đâu “ lại là một lời nhắc nhớ chúng ta hôm nay 
phải sống ra sao với ngày chung cục của cuộc 
đời mình. Đức tin đôi khi lại được phát sinh hay 
phát triển trong nghịch cảnh, vì nghịch cảnh. 

ĐỨC TIN TRONG NGHỊCH CẢNH
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu 
mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, 
Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng 
đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng 
liên lạc:  
Chị Chín.......................................  (714)745-8821
Chị Định ....................................... (714) 991-3852 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

13 THÁNG MƯỜI MỘT
 

THÁNH FRANCES XAVIER CABRINI
(1850-1917))

 Thánh Frances Xavier Cabrini là công dân Hoa 
Kỳ đầu tiên được phong thánh. Chính lòng tin 
tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc yêu thương 
của Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ sức mạnh 
để trở nên một phụ nữ dũng cảm làm việc cho 
Ðức Kitô.
 

 Thánh Frances sinh ở Lombardi, nước Ý vào 
năm 1850, trong một gia đình có đến 13 người 
con. Khi 18 tuổi, ngài ao ước trở thành một nữ tu 
nơi ngài theo học sư phạm, nhưng vì sức khỏe 
yếu kém nên bị từ chối. Sau đó thánh nữ làm 
việc bác ái ở Cô Nhi Viện Ðấng Quan Phòng ở 
Cadogne, nước Ý. Vào tháng Chín 1877, ngài 
tuyên khấn và mặc áo dòng.
 

 Khi đức giám mục đóng cửa cô nhi viện vào 
năm 1880, ngài đặt sơ Frances làm tu viện 
trưởng tu hội Nữ Tu Thánh Tâm Truyền Giáo và 
bảy phụ nữ khác làm việc ở cô nhi viện cũng đã 
gia nhập tu hội này.
 

 Ngay từ khi còn nhỏ, Thánh Frances đã có ý 
định đi truyền giáo ở Trung Cộng, nhưng theo 
sự khuyên bảo của Ðức Giáo Hoàng Lêo XIII, 
cùng với sáu nữ tu khác, ngài đến thành phố 
Nữu Ước để phục vụ hàng ngàn người Ý di dân 
đang sinh sống ở đây.
 

 Ngài gặp nhiều chán nản và khó khăn trên 
bước hành trình. Khi đến thành phố Nữu Ước, 
căn nhà được hứa để làm cô nhi viện đầu tiên 
ở Hoa Kỳ thì lại không có. Ðức tổng giám mục 
khuyên ngài trở về Ý. Nhưng Frances, một phụ 
nữ can đảm có thừa, đã rời bỏ tư dinh của đức 
tổng và tự tay gầy dựng cô nhi viện. Và ngài đã 
thành công.
 

 Trong 35 năm, Thánh Frances Xavier Cabrini 
đã thành lập 67 trung tâm để chăm sóc người 
nghèo, trẻ mồ côi, người ít học và bệnh nhân. 
Nhận thấy nhu cầu cần thiết của người di dân Ý 
trước viễn ảnh bị mất đức tin, ngài mở trường 
học và các lớp dạy giáo lý cho người lớn.
Cho đến ngày ngài qua đời ở Chicago, tiểu bang 
Illinois ngày 22-12-1917, tu hội của ngài đã có 
mặt tại các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa 
Kỳ và Nam Mỹ.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11 tuần thứ 2 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.
Anh Bùi Long đang bệnh nặng được bình an 
trong Chúa và chóng bình phục.
 Tất cả quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng 
Đoàn đang ốm đau bệnh tật , hoàn cảnh gặp 
nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan 
phòng của Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa

    Vào năm 1946, ngài được Ðức Giáo Hoàng 
Piô XII tuyên phong hiển thánh và đặt làm quan 
thầy của người di dân.
 

Lời Bàn
 

   Lòng thương người và sự tận tụy của Mẹ 
Cabrini vẫn còn được nhận thấy qua hàng trăm 
ngàn nữ tu của ngài, họ chăm sóc bệnh nhân 
ở bệnh viện, viện dưỡng lão và các trung tâm 
quốc gia. Chúng ta than phiền về sự tốn kém y 
tế trong một xã hội giầu có, nhưng tin tức hàng 
ngày cho thấy hàng triệu người khác trên thế 
giới không có một chút gì được gọi là y tế, và 
họ đang mời gọi những người noi gương Mẹ 
Cabrini đến để phục vụ người dân trên đất nước 
của họ.
 

Lời Trích
  Trong nghi lễ phong thánh cho Mẹ Cabrini 
ngày 7-7-1946, Ðức Giáo Hoàng Piô XII tuyên 
bố: “Mặc dù hiến pháp của tu hội ngài rất đơn 
sơ, nhưng ngài được ban cho một tinh thần phi 
thường đến nỗi, một khi tin rằng đó là ý Chúa, 
ngài không để bất cứ điều gì cản trở việc thực 
hiện mà những công trình ấy vượt quá sức lực 
của một phụ nữ.”
Trích từ NguoiTinHuu.com

          PHÂN ƯU 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim xin thành kính Phân Ưu cùng 
tang quyến vể sự ra đi của
 

             Em Peter Jerry Nhật Vinh Vũ
 
 Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông 
Triệu sớm đưa linh hồn Petter  về hưởng nhan 
Thánh Chúa.

SINH HOẠT CURSILLO
 “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm 
Anaheim sẽ KHÔNG có họp Ultreya liên 
nhóm vào sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 
11 năm 2016 tại phòng B như dư định vì 
trùng  ngày với  Thánh Lễ các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam .”
BĐHLN Anaheim

 Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào 
Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà  

www.cddmmtanaheim.org 

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Chúng ta phải cầu nguyện không mỏi mệt, vì 
phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào thành 
tựu vật chất hoặc những khoa học làm u mê lý 
trí.  Nó cũng không tùy thuộc vào vũ khí và các 
ngành công nghiệp nhân loại, nhưng chỉ tùy 
thuộc vào một mình Chúa Giêsu.  
(Thánh Frances Cabrini)


