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CN VIII TN / A
Bài đọc 1 : (Is 49:14-15). Bài đọc 2 : 

( 1 Cr 4:1-5). Tin Mừng: ( Mt 6: 24-34)

ĐỪNG VÀ HÃY
 Bước vào cuộc sống, không ai không phải lo 
cho cái ăn, cái mặc, lo cho con cái, người thân, 
lo ốm đau bệnh tật. Có đủ ăn đủ mặc lại lo tích 
trữ cho ngày mai. Thế mà hôm nay Đức Giêsu lại 
dạy: “ Đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn; 
cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. 
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể 
chẳng trọng hơn áo mặc sao?” Và Ngài còn thêm 
: “ Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để 
ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

   Khi nói :“ Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, 
Chúa không dạy chúng ta sống vô lo. Ngài cũng 
không khuyến khích chúng ta ăn không ngồi rồi, 
nhưng phải làm việc; vì ai không làm việc thì 
không đáng ăn. Ngài dạy chúng ta phải biết lo 
những gì đáng lo. Mạng sống quan trọng hơn của 
ăn. Thân thể quan trọng hơn áo mặc. Chúng ta lo 
cho những thứ hư nát , chóng qua mà lại không 
lo cho cái vĩnh cửu, quan tâm đến những cái thứ 
yếu mà lại quên đi những cái chính yếu. Điều mà 
Chúa cảnh giác chúng ta là đừng lo lắng quan 
tâm đến các giá trị vật chất mà quên đi giá trị tinh 
thần. Đứng trước những lo toan của cuộc sống 
vật chất cuốn hút, chúng ta trở thành  nô lệ cho 
vật chất. Điều mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh 
ở đây là chúng ta là những con cái Thiên Chúa, 
và chúng ta chỉ có thể tìm sự an tâm thực sự khi 
chúng ta đặt tin tưởng và phó thác tương lai của 
mình trong bàn tay của Thiên Chúa. “Ngày mai 
để ngày mai lo” là sống trong sự tin tưởng phó 
thác vào sự quan phòng của Cha chúng là Đấng 
yêu thương trong  giây phút hiện tại . Đó là điểm 
khác biệt giữa con cái Thiên Chúa và dân ngoại.

   Nhưng “ trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên 
Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả 

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

 $22,177.82 và 32  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

LƯU Ý
     Xin cộng đoàn lên mạng xem video và 
hình ảnh ngày Tết của cộng đoàn, được trình 
bày trong 5 tiết mục qua mạng trang nhà 
www.cddmmtanaheim.org 

LỄ TRO  
 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tro vào 

Thứ Tư tuần này 
Ngày 1 tháng 3 năm 2017 

lúc 7:30 PM tại Hội trường Giáo xứ.

LỜI HAY Ý ĐẸP  
  Tất cả hy vọng đều hệ ở bí tích Hòa Giải.  Anh 
em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy.  Anh em 
đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ 
mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa.  Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào 
việc xưng thú tội lỗi.  (Thánh Isidore Serville)

SAVE THE DATE 
FIESTA WITH FRIENDS

APRIL 21 - 23, 2017

THÁNH LỄ 
GIỚI TRẺ

  Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim, thân mời các bạn trẻ tham 
dự Thánh Lễ song ngữ dành cho tất cả 
những ai có tâm hồn trẻ vào 

Chúa Nhật  ngày 05-03-2017, 
lúc 3:00 chiều. 

Tại Thánh Đường Giáo Xứ St. Boniface 
120 North Janss St., Anaheim,  CA 92805

Rất mong toàn thể Cộng Đoàn 
Dân Chúa tham dự để khuyến khích 

các em. 
Trân Trọng  Kính Mời

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 28-02-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 03-03-2017
                                               Thánh Lễ  8:00PM
Thứ Bảy 04-03-2017                                6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 04/03/2017: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 11/03/2017: PV Thánh Đường

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 
NÀY NGÀY 3-03-2017 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

Cha Quản nhiệm và Ban thường vụ cộng 
đoàn xin chân thành cám ơn tất cả quý ân 
nhân đã đóng góp cho quỹ sinh hoạt CĐ.

Đợt Thứ 7: 1/21/2017:
Ô/B Vũ Ngọc Óanh $100
Ô/B Tạ Văn Bẩy $100
A/C Phạm M. Hiếu $100
Ô/B Hùynh K. Hòang $100 
Ô/B Cao Thanh Danh $100
Ô/B Dương M. John $100
Ô/B Hòang Duy Hòa $100
A/C Vũ Phan $100
Ô.   Nguyễn Paul $100
Ẩn danh $50
Ẩn danh $40  
Tổng cộng đợt 7  :                                 $990
 

Đợt Thứ 8:  2/4/2017:
Bà   Nguyễn Thịnh      $100
A/C Phạm Thông  $100
A/C Nguyễn T. Vu $100
Nguyễn Hồng Hòa $100
Tổng cộng đợt 8  :                                $400
   

Đợt Thứ 9 :  2/11/2017:
A/C Vũ Đình Phương $100
Bà Trần Thị Tính $50
Tổng cộng đợt 9  :                    $150 

Đợt Thứ 10 :  2/18/2017:
Bà   Phạm Sửu $200
A/C Nguyễn Thúy Diệp $100
Chị  Nguyễn T. Hồng $100
Chị  Lê  C. Huệ $50 
Tổng cộng đợt 10  :                    $450   
  

Đợt Thứ 11 :  2/25/2017:

Ô/B Cao Van Ngà $100
Ô/B Phạm Paul & Hạnh $50
Ẩn danh $50
Tổng cộng đợt 11 :                    $200   

Tổng cộng 11 đợt:                             $13,835 

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
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LM Trịnh Ngọc Danh

những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” Vậy anh em 
đừng lo lắng vì ngày mai, ngày mai cứ để ngày 
mai lo.”  Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
và phó thác vào quyền năng và sự quan phòng 
yêu thương thì chúng ta mới có thể để “ ngày mai 
cứ để ngày mai lo.” Có những lúc gặp khốn khó, 
Xion đã oán trách Thiên Chúa: “ Đức Chúa đã 
bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” ; nhưng 
qua miệng tiên tri Isaia, Đức Chúa đã khẳng định: 
“ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của 
mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang 
nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, 
Ta cũng chẳng quên người bao giờ.” ( Is 49: 14-
15)  Đức Giêsu còn khẳng định chim trời, cỏ cây 
ngoài đồng mà Cha trên trời còn quan tâm thì làm 
sao Ngài lại có thể bỏ rơi con cái của Ngài được!  

   Một ngày nọ, một nhóm người ngồi lại để kể cho 
nhau nghe những ký  ức vui buồn. Sau một hồi trao 
đổi, họ đã đưa ra một số vấn đề để thách đố nhau.

   Một thanh niên đứng lên đọc: “ Chúa là Mục 
Tử tôi, tôi không còn thiếu gì.” Thanh niên này 
là một người có kiến thức, nói năng rất bài 
bản. Anh ta đọc làu làu Thánh Vịnh ấy  giữa 
những tràng pháo tay hoan hô của mọi người.

   Người thứ hai lên tiếng là một cụ già, lưng 
đã gù, giọng nói yếu ớt rất khó nghe. Ông 
khom người đứng trong  góc nhà và đọc: “ 
Thiên Chúa là Mục Tử tôi, tôi không còn thiếu 
gì.” Khi ông cụ vừa dứt lời, cả phòng bỗng im 
lặng. Mọi người đều cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện.

   Người thanh  niên học thức bấy giờ mới lên 
tiếng giải thích về hai cách nhận thức Thánh 
Vịnh. Anh ta nói: “Quả thật, tôi nhận thực mình 
cũng hiểu biết Thánh Vịnh ấy; tuy nhiên, chính 
ông cụ mới là người hiểu biết vị Mục Tử.”

   Chàng thanh niên nhận thức về Thánh Vịnh 
rất sâu sắc, nhưng anh lại chưa trải nghiệm 
được sự quan phòng của Thiên Chúa như ông 
cụ già kia. Chính nhờ sự tin tưởng vào sự quan 
phòng của Thiên Chúa mà ông đã nghiệm được 
Thiên Chúa không để ông thiếu thốn gì. Có một 
sự khác biệt rất lớn giữa biết về Thiên Chúa và 
sống với Thiên Chúa. Đức tin là tín thác vào 
sự quan phòng của Thiên Chúa, chứ không 
phải chỉ có những ý tưởng, kiến thức về Ngài.

ĐỪNG VÀ HÃY
Tiếp Theo

26 THÁNG HAI
    THIÊN CHÚA NÓI KHÔNG

 Có một bài thơ của một tác giả vô danh mà Hồng 
Y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, 
lấy làm ưng ý nhất và thường trích dẫn trong các bài 
giảng của Ngài. Bài thơ ấy như sau:

    Tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi và 
Chúa trả lời: “Không”. Ngài nói rằng không phải Ngài 
là người cất khỏi mà chính tôi mới là người phấn đấu 
để vượt thắng nó.

    Tôi đã xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi 
được lành lặn và Chúa trả lời: “Không”. Ngài nói rằng 
tinh thần mới lành lặn, còn thể xác chỉ là tạm bợ.

     Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn và Chúa 
đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái 
của thử thách. Ngài không ban cho tôi trái ấy mà để 
tôi tự tìm lấy.

    Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc và 
Chúa đã trả lời: Không”. Ngài nói rằng Ngài ban ân 
phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tùy tôi.

    Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi và Chúa 
đã trả lời: “Không”. Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên, 
nhưng Ngài sẽ cắt tỉa để tôi mang nhiều hoa trái.

    Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ và Ngài đã 
trả lời: “Không”. Ngài nói rằng đau khổ là cho tôi 
được xa cách với những vướng bận trần gian và 
mang tôi đến gần Ngài.

    Tôi đã hỏi: “Liệu Ngài có yêu tôi không” và Ngài đã 
trả lời rằng: “Có”. Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi 
Người Con Một, Ðấng đã chết vì tôi và một ngày nào 
đó, tôi sẽ được lên Thiên Ðàng vì tôi đã tin.

     Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như 
Ngài yêu thương tôi và Chúa nói: “Cuối cùng con đã 
xin đúng điều ta chờ đợi”.

    Nhìn lên thập giá Ðức Kitô, chúng ta được mời 
gọi để tin nhận rằng Thiên Chúa đã yêu thương con 
người, Ngài đã yêu thương đến độ đã ban Người 
Con Một của Ngài cho thế gian. Tình Yêu của Thiên 
Chúa nhiệm màu thẳm sâu đến độ sự thất bại, cái 
chết ô nhục đã trở thành Một Dấu Chứng.

    Tình yêu ấy nhiệm màu thẳm sâu đến độ ngay cả 
khi Thiên Chúa xem ra nói không với chúng ta, Ngài 
vẫn yêu thương chúng ta. Ngài nói không khi chúng 
ta xin được khỏe mạnh, và bệnh hoạn vẫn bám lấy 
chúng ta. Ngài nói không khi chúng ta xin được thành 
công và thất bại lại đến với chúng ta. Ngài nói không 
khi chúng ta xin được cơm bánh hằng ngày và đói 
khổ lại cấu xé chúng ta... Qua những cái không ấy, 

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)
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 tháng 
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
Việt Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyến           714-396-1988 

Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann                              714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

THÔNG BÁO HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017 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.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 4 tháng 3 năm 2017 vào lúc 5 giờ chiều ở 
phòng Guadalupe. Xin kính mời quý đoàn viên 
cùng quý gia trưởng đến tham dự đông đủ.
BTS Đoàn LMTT xin trân trọng thông báo.

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
 Canh Tân Đặc Sủng sẽ họp nhóm cuối tuần 
này Chúa Nhật, ngày 26, 10g sáng tại phòng 
Gualalupe.  Xin thành viên và cộng đoàn tham 
dự ca nguyện và chia sẻ Lời Chúa tiếp tục qua 
kinh thánh Luca.

Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta...
    Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy mỗi 
khi chúng ta nhìn lên cái chết ô nhục của Người Con 
Một Thiên Chúa trên thập giá. Và cũng giống như 
Người Con Một ấy, xin cho chúng ta vẫn tiếp tục 
dâng lời chúc tụng ngay giữa niềm đau tưởng chừng 
như không còn chịu đựng nổi. Và giữa trăm nghìn 
đắng cay chua xót, xin cho chúng ta cũng được tiếp 
tục thốt lên lời xin tha thứ như Ngài... Mãi mãi, xin 
cho chúng ta luôn phó thác như Ngài.
 

Trích sách Lẽ Sống

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2 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


