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CN XXII TN / A
Bài đọc 1: ( Gr 20:7-9). Bài đọc 2 : (Rm 12:1-2). 

Tin Mừng : ( Mt 16:21-27)

CHẾT HAY SỐNG
  Sau khi ông Phêrô tuyên xưng: “ Thầy là Đấng 
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu lại 
cho các ông biết : Ngài phải đi Giêrusalem, phải 
chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng 
tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ 
ba sẽ sống lại. Đó là con đường thập giá Ngài sẽ 
phải đi qua. Từ đó Ngài đòi hỏi ai muốn đi theo 
Ngài cũng phải “ từ bỏ mình, vác thánh giá mình”. 
Đó là con đường sống: “Ai muốn cứu mạng sống 
mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 
mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” 

   Với những người không tin vào Thiên Chúa, thì 
con người chỉ có một mạng sống; nhưng với người 
có niềm tin vào Thiên Chúa, tin có sự sống đời sau, 
thì cuộc sống trần gian hôm nay chỉ là một cuộc 
sống tạm bợ để đi về cõi sống hạnh phúc, vĩnh hằng.

   Trong quyển sách nhan đề Underground 
Notes, một tù nhân chính trị người Nam Tư đã 
tả lại những kinh nghiệm của ông trong thời gian 
có cuộc bách hại khủng khiếp trên đất nước Nam 
Tư. Ông đã ghi lại nhiều câu chuyện về các tù 
nhân mà ông có dịp quen biết trong thời gian ấy.

   Các tù nhân thường phải đối diện với một 
sự lựa chọn: hoặc trung thành với niềm tin của 
mình và chấp nhận hậu quả, hoặc đầu hàng 
trước thế lực áp bức và tránh được tra tấn.

   Ông tả rất sinh động và rất thực cách thức 
mỗi nhóm tù nhân xoay xở. Những người trung 
thành với lương tâm của họ thì cảm thấy có 
một sức mạnh phi thường, một sức mạnh nội 

(Xin xem tiếp trang sau)

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                  714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn                        714-249-0502 
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 

GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ VÀ SINH HOẠT THIẾU NHI 

Ngày Khai Giảng: Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 
sẽ là ngày khai giảng của tất cả các lớp Giáo Lý, Tiếng Việt và sinh hoạt 
Thiếu Nhi.  Dưới đây là giờ sinh hoạt của mỗi chương trình:

* Việt Ngữ: 1:15 PM – 2:50 PM
* Thiếu Nhi: 2:55 PM – 4:10 PM

* Giáo Lý Trẻ Em: 4:30 PM – 6:00 PM
* Giáo Lý Dự Tòng: 6:30 PM – 9:00 PM

   Trong ngày Khai Giảng này rất mong quí phụ huynh có con học Giáo Lý cố 
gắng sắp xếp thời giờ để họp với Ban Điều Hành vào 1 trong 2 giờ sau:

2:00 PM – 3:00 PM (sau buổi họp với Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ) hoặc
5:00 PM – 6:00 PM (sau khi các con đã vào lớp học Giáo Lý).

Đồng thời xin phụ huynh sắm cho con 1 cặp đeo sau lưng (backpack) 
để đem đến trường và mang vào nhà thờ trong ngày này để Cha Quản 

Nhiệm làm phép.  

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC THÁNH CHA NÓI NHỮNG THAY ĐỔI 
VỀ PHỤNG VỤ SAU CÔNG ĐỒNG CHUNG 
VATICAN II LÀ KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã viện dẫn đến 
“Huấn Quyền” khi tuyên bố rằng những cải cách 
phụng vụ sau Công Đồng Vatican II là “không 
thể đảo ngược”.

 Tuyên bố của ngài đã được đưa ra trong một 
diễn văn khoảng 2,500 từ cho các chuyên gia về 
Phụng Vụ của Italia đang tham gia vào một tuần 
lễ Phụng Vụ quốc gia.

  Đức Thánh Cha lập luận rằng những cải cách 
không mang lại hoa trái “một cách đột ngột” 
nhưng cần một thời gian dài để thấy những lợi 
ích. Ngài đã nhắc lại các biện pháp được Đức 
Giáo Hoàng Piô X và Đức Giáo Hoàng Piô XII 
đưa ra vào nửa đầu thế kỷ 20. Đức Piô X đã 
hình thánh một ủy ban để đổi mới Phụng Vụ vào 

năm 1913. Đức Giáo Hoàng Piô XII với Tông 
Thư Mediator Dei đưa ra năm 1947 đã thay đổi 
sâu sắc phụng vụ Tuần Thánh.

   Cực điểm của những thay đổi này là Hiến 
Chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng 
Vatican II, mà Đức Thánh Cha cho là, “muốn 
đưa ra một phụng vụ sống động cho một Giáo 
Hội hoàn toàn được sống động bởi những mầu 
nhiệm được cử hành.”

Các sách phụng vụ mới đã được ban hành, 
nhưng vẫn còn nhiều “việc phải làm” để cải 
cách tâm lý của các tín hữu - “đặc biệt là việc 
tái khám phá các lý do đã dẫn đến những quyết 
định cải cách phụng vụ và vượt qua những bài 
viết vô căn cứ và hời hợt, đã từng gây ra các 
ngộ nhận.”

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng điều 
này không có nghĩa là “suy nghĩ lại về cải cách”, 
nhưng để “hiểu biết rõ hơn những lý do cơ bản 
dẫn đến những cải cách ấy”
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tại mà họ chưa bao giờ nhận ra ở nơi mình. Họ 
nhận thấy mình có đủ sức mạnh để đương đầu 
và vượt qua những hoàn cảnh gian khổ cùng 
cực. Ngược lại, những người muốn bảo toàn 
mạng sống mình lại hóa ra mất mát tất cả. Họ 
đánh mất tất cả giá trị của đời sống và sự sống.

   Trò không hơn Thầy. Đức Kitô vì yêu thương 
con người đã vâng theo thánh ý Chúa Cha để 
xuống trần gian, mang thân phận con người để 
rồi phải chịu phản bội, chống đối, cuối phải lãnh 
án tử hình trên cậy thập giá. Con đường Đức Kitô 
đi là con đường thập giá, con đường hy sinh bản 
thân mình vì thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương 
con người. Bởi thế, những ai muốn đi theo Đức 
Kitô cũng phải đi qua con đường thập giá như Đức 
Kitô đã đi; đó là con đường từ bỏ ý riêng mình, từ 
bỏ những đam mê dục vọng của mình để đi theo 
con đường vâng theo thánh ý Thiên Chúa để yêu 
thương phục vụ Thiên Chúa và con người. Đó là 
con đường hy sinh mạng sống mình, vì “ Ai muốn 
cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng 
sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được sự sống ấy”.

   Vậy muốn có được mạng sống đích thực, 
thì phải bước theo Đức Kitô là từ bỏ chính 
mình, vác thập giá mình. Đó là con đường dẫn 
chúng ta đến sự sống thật, sự sống vĩnh cửu.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng 
đã cho chúng ta thấy đâu là con đường dẫn 
đến sự sống đích thực: “ Tôi khuyên nhủ anh 
em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống 
dộng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.”

   Được làm con cái Thiên Chúa là một hồng ân, 
đồng thời chúng ta cũng được kêu gọi làm môn 
đệ của Ngài để đi loan báo Tin Mừng cho kẻ khác. 
Nhưng hồng ân ấy có thể bị đánh mất đi khi chúng 
ta đặt tự do của mình trên ý muốn của Thiên Chúa. 

  Cuộc sống chạy theo những nhu cầu vật chất là 
một trở ngại lớn cho những ai muốn là môn đệ của 
Đức Giêsu. Nếu muốn chiếm được Nước Trời, muốn 
tìm được sự sống đích thực, thì phải chết đi cho 
những gì chóng qua, hư nát. Chết đi để được sống.
 

   Thiên Chúa tạo dựng con người không phải 
để bắt con người phải sống vất vả khổ cực, 
nhưng để được sống hạnh phúc. Thiên Chúa 
cũng không để mặc cho con người sống ra sao 

CHẾT HAY SỐNG
Tiếp Theo

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 ...................................... (657) 345-0682
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

LM Trịnh Ngọc Danh

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

 $21,504.00
 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em.    

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
 Thư Mời Tham Dự Lễ Khai Giảng Niên Học 

2017 – 2018
Trường Việt Ngữ & Văn Hoá Phan Bội Châu

 Kính mời: quý Cha, quý Sơ, quý anh chị Ban 
Thường Vụ, quý phụ huynh học sinh, các huynh 
trưởng, quý thầy cô, các phụ giáo và học sinh 
trường Việt ngữ tham dự buổi lễ khai giảng, họp 
phụ huynh vào ngày học đầu tiên trong năm học 
mới của các em.

Thời gian: 
Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017  lúc 1:15 PM
Địa điểm: hội trường nhà thờ Thánh Boniface, 
  Xin quý quan khách và phụ huynh dẫn con em 
đến đúng giờ và cùng tham dự .
Rất mong sự hiện diện của toàn thể quý vị để 
cùng nguyện xin một năm học mới thật tốt đẹp 
cho các em.
BĐH Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu
Hiệu Trưởng   Bùi Thị Nhơn

XIN CỘNG ĐOÀN DÀNH NGÀY 
14 &15 THÁNG 10, 2017
 CHO HỘI CHỢ GIÁO XỨ

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
QUÍ VỊ CÓ THỂ GẶP BAN TRẬT TỰ SAU 

THÁNH LỄ ĐỂ NHẬN ĐƠN GHI DANH
  

   Hay  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.

thì ra tùy số phận của con người, nhưng Ngài 
muốn cho con người sống hạnh phúc. Nhưng để 
đạt được mục đích ấy con người phải bước đi 
theo con đường của Ngài. Con đường ấy không 
phải là con đường thênh thang, dễ dãi nhưng 
là con đường hẹp. Con đường ấy là từ bỏ mình 
đi, vác thập giá mình mà đi theo Thầy Giêsu

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 05-09-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00
Thứ Bảy 09-09-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 09/09/2017 Rửa tội trẻ em

Thứ Bảy 16/09/2017 Thiếu Nhi Thánh Thể

TRƯỜNG VIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU
    Cần thêm giáo viên: Xin các Anh, Chị, Em 
trong và ngoài cộng đoàn yêu mến Tiếng Việt và 
có tinh thần duy trì, bảo tồn ngôn ngữ giống nòi 
hãy mạnh dạn đến với Trường Việt Ngữ Phan Bội 
Châu.  
Xin liên lạc với cô Bùi thị Nhơn (714) 249- 0502

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 09 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.

 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

   Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ Cộng 
Đoàn, chân thành TRI ÂN đến tất cả quý cộng 
đoàn dân Chúa, các ban ngành đoàn thể trong 
cộng đoàn, đã đóng góp nhiều công sức trong 
Thánh Lể và tiệc mừng nhân kỷ niện lần thứ 
42 của cộng đoàn.
 Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ 
Mông Triệu ban nhiều hồng ân đến quý vị và 
gia quyến. CHÂN THÀNH TRI ÂN.

CHÂN THÀNH TRI ÂN 

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta tránh né con mắt người đời, nhưng 
chúng ta lại phạm tội ngay trước mắt Thiên 
Chúa.  (Thánh Ambrose)
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