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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
THÁNG 12 CỦA CỘNG ĐOÀN

•  Lễ Vọng Giáng Sinh  
 *  Thứ Bẩy 24-12-2016 lúc 6:00PM
•  Lễ giao thừa dương lịch 
   *  Thứ Bẩy 31-12-2016 lúc 6:30PM

GIÁNG SINH
THIÊN CHÚA MUỐN AN ỦI DÂN NGƯỜI

  Thánh Lễ ngày 6 tháng 12, tại nhà nguyện 
Thánh Mác Ta

  Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong 
Thánh Lễ ngày 6 tháng 12: “Tin vui Giáng 
Sinh là Thiên Chúa đến với quyền năng, 
đặc biệt quyền năng này là những vuốt ve, 
dịu hiền, Người đến để an ủi Dân Người.”

 Ngài đã đề nghị xin Chúa ban cho ân sủng 
này, là “mong chờ Giáng Sinh với những vết 
thương, những tội lỗi, đã thành thực thú nhận, 
và chờ đợi Thiên Chúa quyền năng đến để an 
ủi chúng ta, Người đến với quyền năng, nhưng 
quyền năng này là sự dịu hiền, là những vuốt 
ve phát xuất từ trái tim đầy lòng thương xót, trái 
tim đã muốn dâng hiến sự sống cho chúng ta.”

 Đức Thánh Cha đã giảng về các bài đọc - 
Isaiah tuyên bố sự an ủi Israel và dụ ngôn con 
chiên đi lạc – và mời gọi một sự hân hoan chân 
thành: “Trước Giáng Sinh, chúng ta cấu xin ân 
sủng là tiếp nhận tin vui này với lòng hân hoan 
vui sướng, và cũng để cho Chúa an ủi chúng ta.”

 Ngài giải thích: “Chúa đến và khi Chúa đến, 
Ngài sẽ chạm đến các tâm hồn với tâm tình 
thương yêu của Người. Người đến như một 
vị thẩm phán, nhưng là một quan toà an ủi, vổ 
về, một quan taà đầy dịu hiền, làm tất cả để 
cứu rỗi chúng ta. Vì Thiên Chúa phán xét với 
tình yêu, yêu nhiều đến nỗi đã gửi Con Một của 
Người xuống thế, không phải để phán xét mà 
để cứu rỗi. Vì thế sự phán xét của Thiên Chúa 
luôn mang theo niềm hy vọng là được cứu rỗi.”

 Đức Thánh Cha đã nhận xét về thái độ của người 
chăn chiên: “Các bạn nghĩ sao? Nếu một con 
chiên đi lạc, lại không bỏ mặc 99 con kia trên núi 
để đi tìm con chiên lạc sao? Khi Thiên Chúa đến, 
Người không nói: ‘Tôi đã tính rồi, nếu tôi mất một 
con thì còn 99, như vậy là không có sao.” Không, 
không thể được, vì mỗi con đều duy nhất. Mỗi con 
đều khác biệt.” Và Người yêu thương từng con 
một. Người không chỉ yếu tất cả như một tập thể. 
Không! Người không yêu chúng ta bằng tên tuổi 
chúng ta, Người yêu chúng ta dù chúng ta bất toàn.”

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 13-12-2016      Thánh Lễ            6:30PM
                                        Giải tội sau Thánh Lễ          

Thứ Bảy 17-12-2016    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 17/12/2016: Đoàn TNTT

Thứ Bảy 24/12/2016: Ban Thường Vụ

 Rồi Đức Thánh Cha đã nhắc đến hình ảnh của 
tông đồ Giuđa: “Đối với tôi, hình ảnh làm cho tôi 
hiểu hơn thái độ của Chúa đối với con chiên lạc 
chính là thái độ của Chúa đối với Giuđa. Con chiên 
lạc hoàn toàn nhất của Phúc Âm chính là Giuđa”.

 Đức Thánh Cha nói: “Giuđa bỏ trốn vì hắn là 
một kẻ cắp, còn người khác lại trốn đi vì họ giầu 
sang, và vì có sự đen tối trong tim họ khiến cho 
họ bỏ tập đoàn. Cuộc sống nước đôi này tiếc thay 
lại của biết biết bao nhiêu tín hữu, và cả những 
linh mục và giám mục nữa. Và Giuđa cũng là một 
giám mục, một trong những giám mục tiên khởi.”

 Do đó, Giuđa cũng là một con chiên lạc. tội 
nghiệp thay, người anh em khốn nạn này, như 
Don Mazzolari, trong bài giảng tuyệt vời đã nói: 
“Anh Giuđa ơi, đã có sự gì xẩy ra trong tim anh?” 

 Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự hối hận của 
Giuđa: “Thiên Chúa rất nhân lành, cả đối với con 
chiên lạc này, và Người không ngưng đi tìm kiếm 
nó. ‘Giuđa đã treo cổ và hối hận.’ Tôi tin rằng Chúa 
đã ghi nhận câu này và đã mang theo bên mình. 
Nhưng câu này có nghĩa gì? Đó là cho đến cùng tình 
yêu của Thiên Chúa vẫn họat động trong tâm hồn 
ấy, cho đến phút nó tuyệt vọng. Đó là thái độ của 
chủ chiên nhân lành đối với những con chiên lạc.”

  Đức Thánh Cha kết luận: “Đây chính là nền tảng 
của tin vui về Giáng Sinh, đòi hỏi chúng ta phải thật 
lòng vui sướng và đổi mới tâm hồn, để cho chúng 
ta được Chúa an ủi. Ai không biết đến những vuốt 
ve của Chúa Giêsu thì không biết đến học thuyết 
của Thiên Chúa giáo. Ai không để cho mình được 
Chúa vuốt ve thì đã đi lạc mất. Chính đó là tin vui, 
là sự vui sướng chân thành chúng ta muốn có 
hôm nay. Đó là niềm vui, là niềm an ủi chúng ta 
tìm kiếm: là Chúa đến với quyền năng của Người 
là những vuốt ve, để tìm kiếm chúng ta, để cứu 
rỗi chúng ta, như con chiên lạc, và để đem chúng 
ta trở về với đoàn chiên là Giáo Hội của Người.”
VietCatholic News

GIẢI TỘI MÙA VỌNG  
 Cộng đoàn có buổi GIẢI TỘI vào Thứ Ba 
tuần này ngày 13-12-2016 Thánh Lễ bắt đầu lúc 
6:30PM. Giải tội sau Thánh Lễ
 Xin quí Cụ quí Ông bà Anh Chi Em sắp xếp 
thời giờ đi xưng tội, để chuẩn bị đón mừng 

Chúa Giáng Sinh

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

 $23,706.67 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.    

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG / A
Bài đọc 1: ( Is 35:1-6,10). Bài đọc 2 : 
(Gc 5:7-10). Tin Mừng : ( Mt 11:2-11)

DUNG MẠO CỦA ĐẤNG THIÊN SAI
   Một hôm, người điền chủ giàu có nọ  hớt 
hải chạy về nhà,nói với vợ: “ Rebecca ơi! Có 
chuyện nghiêm trọng cho thị trấn chúng ta rồi. 
Mêsia đang có mặt ở đây.” Vợ người điền chủ 
thản nhiên trả lời: “ Vậy thì càng tốt! Có chuyện 
gì phải lo!” Sao anh cuống lên vậy?” Người chồng 
bảo: “ Sao lại không lo! Bao nhiêu năm vất vả 
ky cóp, chúng ta có được một cơ ngơi kha khá: 
Một ngàn con bò béo tốt, một kho thóc khổng lồ, 
một vườn cây ăn trái bắt đầu trĩu quả. Giờ đây 
chúng ta phải bỏ hết để theo ông ta!” Người vợ 
trấn an: “ Bình tĩnh đi, anh yêu! Đức Chúa của 
chúng ta là Đấng tốt lành. Ngài biết rõ ngần ấy 
thống khổ mà người Do Thái chúng ta phải chịu. 
Một Pharaon, một Haman, rồi một Hitler này... 
Tai họa nào cũng gắn liền với một cái tên nào 
đó. Nhưng Chúa nhân lành. Ngài luôn có cách 
thanh toán những kẻ ác ôn ấy, phải không? Vậy 
thì cứ tin tưởng đi, anh yêu. Rồi Chúa cũng sẽ 
có cách thanh toán Mêsia này cho chúng ta thôi.”

   Từ trong hoang địa, ông Gioan Tiền Hô đã kêu 
gọi người ta hãy sám hối, vì Nước trời đã gần 
đến. Có người thật tâm đến với ông để thú tội và 
nhận phép rửa của ông; nhưng cũng có những 
người đến với ông bằng tâm tình ngờ vực như 
những người thuộc phái Pharisiêu và Xa Đốc.  
Ông đã vạch trần tâm trạng của họ: “ Nòi rắn độc 
kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ 
của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Như thế, 
đối với ông Gioan, Đấng Thiên Sai là Đấng đến 
sau ông, cao trọng hơn ông, ông không đáng 
xách dép cho Ngài. Ngài sẽ tay cầm nia, sẽ rê 
sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, 
còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt 
đi. Đấng ấy sẽ xét xử công minh, sẽ trừng phạt 
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DUNG MẠO CỦA ĐẤNG THIÊN SAI 
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 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 12 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 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

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

Tuần thứ 1: Dec-10-2016

A/C Nguyễn Năng Chí $100
A/C Lâm Tùng Sơn $100 
A/C Dương Hưng Tony $100
A/C Lê Trí Đat & Thái $100
Chị  Trần Thị Thanh  $100 
Chị  Nguyễn Thanh Thuy              $1,000
A/C Vũ Văn Xương $100
A/C Nguyễn K. Anh $100
Chị Trương T. Thái $50
Ẩn Danh $100
                                                            --------------
Tổng cộng tuần 1:                                   $1,850 

QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN ANAHEIM 

 Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim đang 
thâu nhận sự đóng góp quỹ sinh hoạt để chi phí 
trong năm 2016-2017. Xin quý cụ, quý ông bà 
và anh chị em quảng đại giúp đỡ, để cho các 
chương trình sinh hoạt được phát triển. Mọi 
đóng góp của quý vị sẽ được đăng trên bản tin 
cộng đoàn hằng tuần.

CANH TÂN ĐẶC SỦNG 
 Thành viên CTĐS sẽ họp Chúa Nhật ngày 11 
lúc 10g sáng, phòng Guadalupe trong ca nguyện 
và tiếp tục học hỏi Lời Chúa qua Tin Mừng Luca.  
Xin mời thành viên và cộng đoàn tham dự. 

11 THÁNG MƯỜI HAI
 THÁNH GIÁO HOÀNG DAMASUS I

(305? - 384)
  Theo chứng từ của người thư ký là Thánh Giêrôme, 
Thánh Damasus là “một người không ai sánh bằng, 
rất hiểu biết Phúc Âm, một tiến sĩ trinh trắng của 
một Giáo Hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh.”

  Thánh Damasus có khi nào được nghe những 
lời tán dương đó. Những tranh giành nội bộ có 
tính cách chính trị, các tà thuyết, các tương giao 
căng thẳng với chính các giám mục của ngài 
và của Giáo Hội Ðông Phương đã làm lu mờ 
sự bình an trong triều đại giáo hoàng của ngài.

  Là con của một tư tế Rôma, có lẽ thuộc gốc Tây Ban 
Nha, Damasus khởi sự là một phó tế trong nhà thờ của 
cha mình, sau đó ngài là tư tế (linh mục) của một đền 
thờ mà sau này là vương cung thánh đường San Lor-
enzo ở Rôma. Ngài phục vụ Ðức Giáo Hoàng Liberius 
(352-366) và đi theo đức giáo hoàng khi bị lưu đầy.

  Khi Ðức Liberius từ trần, Damasus được bầu 
làm Giám Mục Rôma; nhưng một thiểu số khác lại 
chọn và tấn phong một phó tế khác là Ursinus làm 
giáo hoàng. Cuộc tranh luận giữa Damasus và giáo 
hoàng đối lập gây nên nhiều xung đột trong hai nhà 
thờ lớn, gây tiếng xấu cho các giám mục Ý. Trong 
một thượng hội đồng do Damasus triệu tập nhân ngày 
sinh nhật của ngài, Ðức Damasus yêu cầu các giám 
mục tán thành các hành động của ngài. Nhưng câu 
trả lời của các giám mục thật cộc lốc: “Chúng tôi quy 
tụ để mừng sinh nhật, chứ không để kết án một người 
chưa bao giờ nghe biết.” Khoảng năm 378, những 
người ủng hộ vị giáo hoàng đối lập còn tìm cách 
đưa Ðức Damasus ra toà về một tội phạm -- có lẽ tội 
dâm dục. Ngài đã phải thanh minh trước toà dân sự 
cũng như trước một thượng hội đồng của Giáo Hội.

   Khi là giáo hoàng, ngài có lối sống thật đơn giản trái 
ngược với các giáo sĩ ở Rôma, và ngài rất hăng say 
chống lại tà thuyết Arian và các tà thuyết khác. Một sự 
hiểu lầm trong văn từ về Ba Ngôi Thiên Chúa đã đe dọa 
mối giao hảo thân thiện với Giáo Hội Ðông Phương, và 
Ðức Damasus là người ôn hoà đã dàn xếp cách tốt đẹp.

  Chính trong thời giáo hoàng của ngài (380) mà Kitô 
Giáo được tuyên bố là tôn giáo chính thức của Rôma, 
và tiếng Latinh trở nên ngôn ngữ chính thức trong 
phụng vụ nhờ sự cải cách của đức giáo hoàng. Cũng 
nhờ ngài khuyến khích Thánh Giêrôme học hỏi kinh 
thánh mà bộ Vulgate được chào đời, đó là bộ Kinh 
Thánh bằng tiếng Latinh mà Công Ðồng Triđentinô 
(11 thế kỷ sau) tuyên bố là “có giá trị để đọc giữa công 
chúng, được dùng để tranh luận, và để rao giảng.”

những ai không sám hối để trở về với Thiên Chúa.

   Thế mà ngồi trong tù, ông lại nghe người ta 
thuật lại những việc Đấng ấy làm không tướng 
ứng với những gì ông giới thiệu. Sao Đấng ấy 
không ra tay nghiêm trị những hành vi loạn luân 
của vua Hêrôđê với vợ của anh mình, không ra 
tay can thiệp cho việc ông phải ngồi tù và bị lên 
án tử hình vì đã can đảm tố giác việc làm bất 
chính của vua! và cũng có thể ông sai các môn 
đệ ông đến với Đấng Cứu Thế để họ vững tin về 
Đấng ấy. Ông chỉ mới hình dung ra gương mặt 
của Đấng Thiên Sai mà ông chưa biết Đấng ấy sẽ 
hành động thế nào. Đang ở trong tù, ông  liền sai 
hai môn đệ  đến với Đức Kitô để biết rõ thực hư 
thế nào: “ Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải 
đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

   Đức Kitô không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng 
gián tiếp qua việc Ngài làm: “ Các anh cứ về 
thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai 
nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người 
cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết 
sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Như 
thế, Đấng Mêsia không phải là Đấng xuống thế 
gian để lên án, xét xử và nghiêm trị con người, 
nhưng là đem niềm vui đến cho những người 
đau khổ, xoa dịu , băng bó, chữa lành những vết 
thương của thân xác và tâm hồn của con người, 
là Đấng đầy lòng thương, nhân hậu. Chính hành 
động đã biểu lộ dung mạo của Đấng Cứu Thế.
  

   Nỗi băn khoăn của ông Gioan cũng là một bài 
học cho chúng ta: đừng đánh mất đức tin. Gặp 
những lúc khốn khổ, có thể chúng ta cũng chao 
đảo ngã lòng: Lạy Chúa, Chúa ở đâu sao để cho 
con phải khổ? Kẻ dữ sống ung dung và kẻ lành 
lại phải chịu cực khổ?  Thánh Giacôbê đã động 
viên: “ Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí.” ( Gc 
5:8) Tiên tri Isaia cũng  nói: “ Hãy làm cho những 
bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối 
bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ 
nhát gan: “ Can đảm lên , đừng sợ! Thiên Chúa 
của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, 
ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính 
Người sẽ đến cứu anh em.”( Is 35: 3-4). Chúng 
ta bước vào Mùa vọng với tâm tình can đảm, 
vững tin và hy vọng ngày Chúa đến lần thứ hai.


