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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1: ( Is 2:1-5). Bài đọc 2 : ( Rm 13: 11-

14). Tin Mừng : ( Mt 24: 37-44 )

HIỆN TẠI QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI
   Bước vào Mùa Vọng, Giáo Hội hướng các tín 
hữu bước vào một năm Phụng vụ mới. Mùa Vọng 
là mùa tưởng nhớ một biến cố lịch sử: Đấng Mê-
sia đến lần thứ nhất, đồng thời hướng chúng ta về 
ngày Chúa đến lần thứ hai, ngày quang lâm của 
Người, và cũng là thời gian hướng về ngày cánh 
chung của cuộc đời của mỗi người  chúng ta.

   Đối với ngày quang lâm của Con Thiên Chúa,  
Chúa Giêsu ví ngày ấy như nạn hồng thủy vào 
thời ông Nôê. Vào những ngày trước nạn hồng 
thủy, người ta vẫn cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng 
như không có gì xảy ra mãi cho đến ngày ông 
Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết 
thảy. Và Chúa nói: “ Cuộc quang lâm của Con 
Người cũng sẽ như vậy.” Tai ương ập tới cho 
những ai không thức tỉnh và không sẵn sàng!

   Ngày quang lâm ấy lại là hệ quả của ngày cánh 
chung của mỗi con người. Ngày cánh chung của 
mỗi người đến lúc nào, không ai biết. Nó đến như 
kẻ trộm: “ Bấy giờ hai người đàn ông đang làm 
việc, thì một người được đem đi và một người 
bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì 
một người được đem đi, một người bị bỏ lại”
 

   Và cho cả hai trường hợp: ngày quang lâm 
của Con Thiên Chúa và ngày cánh chung của mỗi 
người, Chúa đã căn dặn: “ Vậy anh em hãy canh 
thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của 
anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ 
nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta đã 
thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho 
nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì 
chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người 
sẽ đến.” Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rô 
ma cũng khuyên:” Đã đến lúc anh em phải thức 
(Xin xem tiếp trang sau)

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
THÁNG 12 CỦA CỘNG ĐOÀN

•  LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
      ngày 8/12/2016 lúc 7:00 tối
•  Thánh Ca Giáng Sinh GX St Boniface
      ngày 9/12/2016 lúc 7:30 tối
Cộng đoàn Mỹ & Việt Nam

•  Giải tội mùa vọng   (ba thứ tiếng)
 *  Thứ ba 13-12-2016 
Thánh Lễ lúc 6:30PM Giải tội sau Thánh Lễ 
có rất nhiều Cha VN 

•  Lễ Vọng Giáng Sinh  
 *  Thứ Bẩy 24-12-2016 lúc 6:00PM

THÁNH CA “GAUDETE” 
TẠI GIÁO XỨ ST. BONIFACE 

CĐ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU, ANAHEIM. 
 Trong niềm hân hoan mừng đón Chúa Hài 
Đồng Giáng Sinh tại Giáo Xứ St. Boniface.
  Giáo Xứ tổ chức đêm Thánh Ca “Gaudete” 
với sự phối hợp của Ca đoàn Giáo Xứ St. Boni-
face và Ca đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
cùng với dàn nhạc Orchestra hùng hậu qua sự 
điều khiển điêu luyện của Giám Đốc âm nhạc 
Mr. Brian Dehn và Ca Trưởng Nguyễn Diệp. 
         Tại:    Thánh Đường St. Boniface
                  120 N Janss St., Anaheim CA 92805
        Ngày: Thứ Sáu ngày 09 tháng 12, 2016
        Lúc:    7:30 PM (vào cửa miễn phí)

 Kính Mời Cộng Đoàn Dân Chúa tham dự để 
chúng ta cùng hân hoan chuẩn bị tâm hồn mừng 
đón Chúa Giáng Sinh.
  Trân Trọng Kính Mời.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
CỘNG ĐOÀN ANAHEIM

 TÔN CHỈ
Cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với 
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng 
cho mọi hoạt động Và phục vụ Cộng Đoàn Dân 
Chúa

 Khi bạn hoặc gia đình bạn...
 

 Thiếu sự bình an
 Gặp sự đau khổ cần được an ủi
 Con cái khô khan nguội lạnh, thiếu hạnh phúc
 Thân nhân lỡ phạm tội hay chìm đắm ngoan 
cố trong tội lỗi
 Công việc làm ăn bất ổn
Là lúc: THÁNH TÂM CHÚA
 

 Đang mời gọi bạn cùng gia đình trở về với 
Tình Yêu Chúa để: 
 YÊU CHÚA - THỜ LẠY CHÚA - CẢM TẠ 
CHÚA - XIN ƠN CHÚA – XIN CHÚA THA TỘI 
VÀ ĐỀN  TỘI cho chính mình, thay thế cho con 
cái và cho người khác.

Đặc ân THÁNH TÂM CHÚA dành cho Đoàn 
Viên và Gia Đình

 12 lời hứa của THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU:
1. Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ. 
2. Ta sẽ ban mọi sự bình an cho gia đình họ.
3. Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.
4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt 
đời, nhất là trong giờ lâm chung.
5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm. 
6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một 
nguồn tình yêu vô hạn.
7. Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.
8. Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ 
Thánh Tâm Ta.
9. Những tâm hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên 
sốt sáng.
10. Ta sẽ ban cho linh mục được những ơn riêng 
để cảm hóa lòng người cứng cỏi.
11. Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời 
những ai cổ động cho việc tôn thờ Thánh Tâm 
Ta.
12.  Vì lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm 

Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai rước lễ liên tiếp 
chín ngày thứ Sáu đầu tháng Ơn thống hối trong 
giờ lâm chung, họ không phải chết khi linh hồn 
đang mất ơn nghĩa thánh cũng như khi chưa 
được chịu các phép bí tích cần thiết.

Giáo Hội ban ơn TOÀN XÁ những dịp sau 
đây:
1. Viếng Thánh Thể Chúa để tôn thờ Thánh Tâm 
Chúa
2. Các ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Kitô Vua
3. Lần chuỗi Mân Côi đọc liên tục chuỗi 50
4. Đi 14 chặng đàng Thánh Giá một cách cung 
kính

Thông hưởng ơn ích của hơn 30 triệu hội 
viên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện
Thông hưởng ơn ích của hơn 800 Đoàn Viên 
LMTT của giáo phận Orange khi còn sống 
cũngnhư qua đời (800 chuỗi Mân) 

Muốn biết thêm chi tiết hay gia nhập 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, xin gọi:

LM Tuyên Úy LMTT Giuse Trịnh Ngọc Danh  
714-956-3110, x130

Ô. Đoàn Trưởng LMTT 
Phêrô Khuất Ngọc Tiến - 714-309-0969

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 29-11-2016       Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Sáu đầu tháng 02-12-2016
                                      Thánh Lễ            8:00PM

Thứ Bảy 03-12-2016    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 03/12/2016: Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 10/12/2016: Canh Tân Đặc sủng

Thứ Năm 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 

lúc 7:00PM  
tại Giáo Xứ St. Boniface,  

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI  

LỄ BUỘC/LỄ TRỌNG
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dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng 
ta đã đến gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin 
đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy anh em hãy 
lọai bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí 
của sự sáng để chiến đấu.” Thức tỉnh và sẵn sàng 
là “ cầm lấy vũ khí của ánh sáng để chiến đấu.” 
Vũ khí ánh sáng ấy là sống Tin Mừng, là “ ăn 
ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban 
ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời 
dâm đảng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng 
anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng 
theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.”

   Để chuẩn bị hậu sự cho cái chết của thân 
xác, khi còn sống người ta đã mua đất, mua bảo 
hiểm nhân thọ...Thế nhưng,chúng ta đã chuẩn 
bị gì cho cuộc sống vĩnh cửu của linh hồn?

   Ngày xưa, có một vị vua rất khôn ngoan. Ông có 
một tên hề nổi tiếng. Một hôm, vua gọi anh hề đến, 
trao cho anh một cây trượng và bảo anh hãy giữ lấy 
nó cho đến khi nào anh tìm được một người nào 
ngu xuẩn hơn anh thì trao cây trượng cho người ấy.

   Nhiều năm tháng trôi qua. Thế rồi nhà vua 
lâm bệnh nặng. Ông cho triệu tập toàn thể triều 
đình, các gia nhân và cả anh hề đến để chào giã 
biệt. Vua buồn rầu nói rằng mình sắp khởi hành 
một chuyến đi rất xa và sẽ không bao giờ trở lại.
   Sau khi nhà vua ngắt lời, anh hề lên tiếng: “ 
Muôn tâu thánh thượng! Trước kia, mỗi lần sắp đi 
thăm lân bang, bao giờ thánh thượng cũng sai các 
quan tướng và gia nhân đi trước để dọn đường, 
chuẩn bị mọi mọi sự chu đáo. Chuyến đi này không 
biết thánh thượng đã chuẩn bị như thế nào rồi?”
   Nhà vua yếu liệt lắc đầu : “ Than ôi! Từ bao lâu 
nay, trẫm đã lo toan toàn những công việc khác. 
Trẫm chưa có chuẩn bị gì cho chuyến đi xa này cả.”
   Anh hề quì xuống, hai tay dâng lên vua 
cây trượng và nói: “ Tâu thánh thượng, 
cuối cùng thì hạ thần cũng đã tìm được 
một người còn ngu ngốc hơn hạ thần!”

   Đối với người Kitô hữu, chết không phải 
là hết, nhưng là đi về gặp gỡ Thiên Chúa. 
Sống trọn vẹn mỗi giây phút hiện tại là sống 
tỉnh thức sẵn sàng. Sống mùa vọng cuộc đời 
hôm nay là  chuẩn bị cho cho cuộc sống vĩnh 
cữu mai sau. Hiện tại quyết định tương lai.

HIỆN TẠI QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11 tuần thứ 4 cầu cho CHIẾN SĨ

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh gìn giữ hoà 
bình và bảo vệ Tổ Quốc. Cầu cho thế giới đươc 
an bình, hạnh phúc

 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

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 Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm thánh lễ chiều thứ 
bảy để nhận ý lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh chị 
em nào cần xin lễ, xin xuống cuối nhà thờ, gặp 
vị đại diện để được rao lễ cùng ngày. Những ý lễ 
xin sau 6:15 pm, sẽ được rao vào tuần tới.

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

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

www.cddmmtanaheim.org 

GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - THIẾU NHI 
 Chương trình GL - VN - TN sẽ trở lại sinh hoạt 
vào tuần tới ngày 03-12-2016. Mong quí Phụ 
Huynh Chở con em đi học đúng giờ.

27 THÁNG MƯỜI MỘT
 

THÁNH FRANCESCO ANTONIO FASANI
(1681-1742)

 Sinh ở Lucera (miền nam nước Ý), Francesco 
gia nhập dòng Phanxicô năm 1695. Mười năm 
sau khi được chịu chức linh mục, ngài dạy triết 
cho các đệ tử, làm quản lý nhà dòng và sau đó 
làm bề trên. Khi nhiệm kỳ chấm dứt, ngài làm 
giám đốc đệ tử viện và sau cùng trông coi một 
giáo xứ trong vùng.
 
 Trong các công việc, ngài là một người nhân từ, 
đạo đức và hãm mình. Ngài được người ta tìm 
đến để xưng tội và nghe giảng. Một trong những 
nhân chứng cho việc phong thánh của ngài xác 
nhận, “Trong bài giảng, ngài nói một cách bình 
thường, nhưng tâm hồn tràn ngập tình yêu Thiên 
Chúa và tha nhân; như được Chúa Thánh Thần 
nung đốt, ngài đưa ra các lời lẽ cũng như hành 
động trong Phúc Âm, khích động người nghe 
và thúc giục họ ăn năn sám hối.” Thánh Franc-
esco còn là người bạn tốt của người nghèo, ngài 
không bao giờ do dự tìm đến các ân nhân một 
khi có nhu cầu cho người nghèo.
Khi ngài từ trần ở Lucera, các trẻ em chạy khắp 
đường phố và la lớn, “Ông thánh chết rồi! Ông 
thánh chết rồi!”
Francesco được phong thánh năm 1986.

Lời Trích
    Trong bài giảng nhân dịp phong thánh cho 
Thánh Francesco, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao-
lô II chia sẻ về đoạn phúc âm Gioan 21:15, trong 
đó Ðức Giêsu hỏi Thánh Phêrô có yêu Ngài hơn 
các tông đồ khác không, và sau đó Chúa nói 
với Thánh Phêrô, “Hãy chăm sóc đàn chiên của 
Thầy.” Ðức giáo hoàng nhận xét yếu tố quyết 
định sự thánh thiện của một người là tình yêu. 
“Thánh nhân là người đã biến tình yêu được 
Ðức Kitô dạy bảo trở thành đức tính căn bản của 
đời sống, là tiêu chuẩn cho sự suy nghĩ và hoạt 
động, là đích tối cao cho những khát vọng của 
ngài” (Trích trong tờ L’Observatore Romano, tập 
16, số 3, 1986).

Trích NguoiTinHuu.com

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 03 tháng 12 năm 2016 lúc 5:00 
PM chiều tại phòng Bethany Hall. Thân mời tất 
cả các hội viên HCBMCG tham dự buổi họp mặt 
cho đông đủ.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

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

$24,580.00 và 35  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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


