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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1: ( Is 11:1-10). Bài đọc 2 : ( Rm 15:4-9). 

Tin Mừng : ( Mt 3:1-12)

HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI
    “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến 
gần.” Đó là tiếng kêu của sứ giả Gioan Tiền hô từ 
trong hoang địa như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo: 
“ Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn 
con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để 
Người đi.” Trong hoang địa, ông mặc áo bằng lông 
lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và 
mật ông rừng làm thức ăn. Ông là sứ giả của Đấng 
Mêsia. Nhiệm vụ của ông là “ dọn sẵn con đường 
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đó 
là con đường sám hối để trở về với Thiên Chúa.

   Đáp lại lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô, từ 
Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp 
vùng ven sông Gioađan, người ta đi vào hoang 
địa, đến với ông để thú tội và chịu phép rửa. Con 
đường sám hối đòi hỏi chúng ta đi vào hoang địa; 
ở đó,  quay về với nội tâm của mình, chúng ta 
dọn cho sạch, sửa cho ngay những hố sâu, lồi 
lõm, ghồ ghề trong tâm hồn mình để cho Đấng 
Mêsia đi qua. Sự sống của con người luôn gần 
kề với cái chết. Sám hối đòi hỏi chung ta phải 
cấp bách như cái rìu đã kề sẵn bên gốc cây. 
Không phải là lúc cứ ngồi đó chần chừ do dự! 

   Đái Danh Chi làm quan đại phu nước Tống 
nói chuyện với thầy Mạnh Tử rằng: “ Cứ như cổ 
chế, thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh điền, 
chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi. Như 
thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. 
Bây giờ ta  hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến 
sang năm mới bãi hẳn, thầy nghĩ thế nào?”
 

   Thầy Mạnh Tử nói: “ Nay có người mỗi ngày ăn 
trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: 
“ Làm thế không phải là cái cách của người lương 
thiện.” Anh ta đáp: “ Ông nói phải lắm, nhưng tôi 
(Xin xem tiếp trang sau)

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
THÁNG 12 CỦA CỘNG ĐOÀN

•  Thánh Ca Giáng Sinh GX St Boniface
      ngày 9/12/2016 lúc 7:30 tối

•  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

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI MỌI 
NGƯỜI TIẾP TỤC TIẾN BƯỚC TRÊN 

CON ĐƯỜNG CỦA 
LÒNG THƯƠNG XÓT

   Theo Đài Vatican ngày 30/11/2016, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã khuyến khích tất cả các tín hữu 
cầu nguyện cho nhau, và cầu nguyện với Chúa 
khi chúng ta đang cần tới Chúa và cảm tạ Chúa.

   Kết thúc loạt bài giáo lý dành riêng cho năm 
Từ Bi, Đức Thánh Cha giảng giải cho các tín 
hữu tụ tập tại sảnh đường Đức Phaolô VI tại 
Vatican trong cuộc triều yết chung hàng tuần 
vào mỗi ngày thứ Tư hàng tuần, ĐTC nhắc 
nhở mọi người, mặc dù Năm Thánh Từ Bi đã 
kết thúc, chúng ta phải tiếp tục thực hành lòng 
thương xót trong cuộc sống của chúng ta.

   ĐTC nói về công việc phúc đức mời gọi chúng 
ta hãy chôn người chết là một lời mời gọi kỳ lạ. 
Trong thực tế, đây là ý tưởng đáng buồn cho thời 
đại ngày nay - ĐTC nói - khi chúng ta nghĩ tới 
những người dám liều mạng sống của mình để 
chôn cất các nạn nhân của chiến tranh, mạng 
sống họ đang bị đe dọa dưới hỏa lực bắn phá.

   Và đối với các Kitô hữu chúng ta, ĐTC nói 
tiếp, việc chôn cất là một hành động của đức 
tin tuyệt vời bởi vì khi chúng ta vùi lấp thân xác 
của những người thân yêu của chúng ta dưới 
những nấm mồ là chúng ta đang làm với niềm 
tin hy vọng về sự phục sinh mai hậu của họ.

   Nói về những ngày giờ sau chót của Năm 
thánh Từ Bi, và những ngày cuối cùng của 
tháng các đẳng (11), ĐTC mời gọi tất cả hãy 
cầu nguyện cho người sống lẫn người chết 
đang khi chúng ta tưởng nhớ tới tất cả các tín 
hữu và cảm ơn Chúa đã cho chúng ta được 
thông dự vào tình yêu và tình bằng hữu với họ.
Hơn thế nữa, Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện 
cho người sống và kẻ chết là một biểu hiện 
hùng hồn của sự hiệp thông của các thánh 
cùng thông công và nhắc nhở chúng ta về sự 
hiệp nhất trong đại gia đình của Thiên Chúa.

   “Đây là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện cho 
nhau”, và ĐTC khuyến khích tất cả chúng ta hãy mở 

ĐGH PHANXICÔ ĐAU BUỒN, CẦU 
NGUYỆN CHO NHÀ CÁCH MẠNG VÔ 

THẦN CASTRO
     Đức Thánh Cha Phanxiô cho biết cái chết của 
lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro là “tin buồn” 
và rằng ngài đau buồn và cầu nguyện cho sự an 
nghỉ của ông.
 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lời chia buồn 
của mình trong một thông điệp bằng tiếng Tây 
Ban Nha với bào đệ của ông Fidel, Chủ tịch Raul 
Castro vào hôm thứ Bảy.
 
Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã gặp ông Fidel 
Castro năm ngoái khi đến thăm cuba, ngài nói đã 
nhận được “tin buồn” và nói thêm: “Tôi bày tỏ với 
ngài tâm tình đau buồn của tôi.”
 
Fidel Castro, một người công khai thừa nhận 
mình vô thần, ông đã được rửa tội là một người 
Công giáo và được giáo dục trong trường học do 
các tu sĩ Dòng Tên, Dòng tu mà Đức Thánh Cha 
Phanxicô là một thành viên.
 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn
Trích thanhlinh.net

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 06-12-2016       Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Năm 08-12-2016 
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

    Thánh Lễ hội trường giáo xứ           7:00PM

Thứ Bảy 10-12-2016    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 10/12/2016: Canh Tân Đặc sủng

Thứ Bảy 17/12/2016: Đoàn TNTT

Thứ Năm tuần này 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 
lúc 7:00PM  tại hội trường 

Giáo Xứ St. Boniface,  

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI  

LỄ BUỘC/LỄ TRỌNG

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

 $20, 707.79
 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em.    

lòng chúng ta ra cho Chúa Thánh Thần, Đấng thấu 
xuất mọi ước muốn và khát vọng sâu thẳm nhất của 
chúng ta, sẽ nối kết tất cả mọi tâm tình cầu nguyện 
của chúng ta trước những nhu cầu của cuộc sống.

   Kết thúc bài giáo lý của mình, Đức Thánh 
Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng chuỗi 14 bài 
về lòng thương xót mà chúng ta đã suy niệm 
trong suốt Năm Thánh có thể tiếp tục truyền cảm 
hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường
VietCatholic News
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chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần. Từ 
nay, mỗi tháng tôi chỉ ăn trộm một con thôi. Đợi 
đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn.” Phỏng nói như 
thế, thì nghe có được không? Phàm làm việc gì 
cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ đã 
biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau cho chóng, 
sao lại còn chờ đến sang năm?” ( Mạnh Tử ) 

   Con đường mà ông Giaon kêu gọi người ta 
dọn cho Đấng Cứu Thế đi qua là con đường “ 
sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” đối với Thiên 
Chúa và đối với anh em. Chỉ sám hối rồi thôi , 
chưa đủ; đó chỉ mới là con đường cụt. Sám hối 
để từ đó sinh hoa qủa mới là con đường sám 
hối thực sự để cho Con Người đi qua. Sám hối 
không phải chỉ nhìn về quá khứ rối dừng lại ở 
đó, nhưng phải hướng về tương lai. Sám hối đòi 
hỏi chúng ta phải có một thái độ mới, một cách 
sống mới, là trở về với Thiên Chúa như lời thánh 
Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: “ Mọi lời xưa 
đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy 
dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên 
kiên nhẫn, và an ủi chúng ta vững lòng trông cậy.”

   Sự sám hối hướng chúng ta về một thế giới 
mới, một Vương Quốc mới, Vương Quốc của hòa 
bình như tiên tri Isaia đã mô tả trong những thị 
kiến tương ứng với niềm khao khát mãnh liệt nhất 
trong tâm hồn con người, và hướng đến mục đích 
cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức 
Giêsu đã khai mở Nước Trời. Lời kêu gọi sám hối 
là hướng chúng ta về Nước ấy, về một thế giói 
mới không còn sự dữ. Sám hối là tự hiến chính 
cuộc đời mình cho việc xây dựng thế giới mới 
bằng con đường sám hối trở về với Thiên Chúa.

   Sám hối đòi hỏi chúng ta phải tích cực để 
sinh hoa trái là nhân đức. Công việc sám hối 
không thể chần chừ mà phải hành động. Thánh 
Gioan đã cảnh cáo những người Pharisiêu: “ 
Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám 
hối.” Hoa quả xứng với lòng sám hối là những 
nhân đức, là sống xứng đáng với lòng nhân 
hậu và thương xót của Thiên Chúa. “Cái rìu đã 
đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả 
tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” Đó cũng 
là lời cảnh cáo đối với mỗi người trong chúng 
ta khi chưa sám hối và sống theo Tin Mừng.

HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI
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 Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

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 

4 THÁNG MƯỜI HAI
 THÁNH GIOAN Ở DAMASCUS

(676?-749)
   Hầu như toàn thể cuộc đời của Thánh Gioan 
là sống trong tu viện St. Sabas, gần Giêrusa-
lem, và dưới chế độ của Hồi Giáo. Theo các sử 
gia, khi Damascus rơi vào tay người Ả Rập, thì 
tổ tiên của Thánh Gioan là những người duy 
nhất còn trung thành với đức tin Kitô Giáo và 
họ được làm việc trong toà án để giúp vua Hồi 
Giáo áp dụng luật lệ Kitô Giáo đối với các Kitô 
Hữu. Sau khi được giáo dục về thần học và kinh 
điển, Thánh Gioan theo cha ngài giữ một chức 
vụ trong chính quyền của người Ả Rập. Vài năm 
sau, ngài từ chức và gia nhập tu viện St. Sabas.
   Ngài nổi tiếng trong ba lãnh vực. Thứ nhất, 
về các văn bản của ngài chống với những người 
không muốn tôn kính ảnh tượng thánh (icono-
clast). Thật ngược đời, chính hoàng đế Leo của 
người Kitô Giáo Ðông Phương đã cấm việc tôn 
kính này, và vì Thánh Gioan sống trong lãnh thổ 
của người Hồi Giáo nên không ai làm gì được. 
Thứ hai, ngài nổi tiếng về luận án, Luận Về Ðức 
Tin Chính Thống, một tổng hợp các văn bản của 
Giáo Phụ Hy Lạp (mà ngài là người sau cùng). 
Người ta nói quyển sách này làm nền tảng cho 
tư tưởng Ðông Phương cũng giống như cuốn 
Tổng Luận (Summa) của Thánh Aquinas làm 
nền tảng cho Tây Phương. Thứ ba, ngài là một 
thi sĩ nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của 
Giáo Hội Ðông Phương. Ngài rất sùng kính Ðức 
Mẹ và các bài giảng của ngài về Ðức Mẹ cũng 
rất nổi tiếng.
 
Lời Bàn

Thánh Gioan bảo vệ Giáo Hội về việc tôn kính 
ảnh tượng thánh và giải thích đức tin Kitô Giáo 
trong một vài sự tương tranh. Trên 30 năm 
ngài sống đời cầu nguyện cũng như sáng tác. 
Sự thánh thiện của ngài được tỏ lộ qua các bài 
giảng cũng như văn bản nhằm phục vụ Thiên 
Chúa.
 
Lời Trích

“Các thánh phải được tôn vinh như những người 
bạn của Ðức Kitô và là miêu duệ của Thiên 
Chúa, như Thánh Sử Gioan đã viết: ‘Càng nhận 
được nhiều bao nhiêu, Ðức Kitô lại càng ban 

cho họ bấy nhiêu để họ trở nên con cái Thiên 
Chúa&’ Chúng ta hãy thận trọng quan sát đời 
sống của các tông đồ, các vị tử đạo, các vị khổ 
tu và người công chính, họ là những người loan 
truyền về Ðức Kitô. Và chúng ta phải ganh đua 
với các ngài về đức tin, đức cậy, đức ái, sự 
hăng say, sự sống, sự kiên nhẫn trong đau khổ, 
và kiên trì cho tới chết, để chúng ta có thể chia 
sẻ triều thiên vinh hiển của họ trên thiên đàng” 
(Luận về Ðức Tin Chính Thống).

Trích NguoiTinHuu.com

          CHIA BUỒN
 **Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim Thành Kính Phân Ưu cùng-
tang quyến về sự ra đi của
 

ANH GIUSE BÙI LONG.

  Anh GIUSE BÙI LONG đã được Chúa gọi về 
vào ngày thứ tư 23-11-2016 tuần qua. Anh đã 
sinh hoạt với cộng đoàn trong ban trật tự nhiều 
năm qua. 
  Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông 
Triệu sớm đưa linh hồn Anh GIUSE BÙI LONG 
về hưởng nhan thánh Chúa.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 12 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn.

 Anh Anthony Trần 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


