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CN 24 /TN/ A
Bài đọc 1: (Hc. 27:30-28:7) 

Bài đọc 2: (Rm. 14:7-9)Tin Mừng: (Mt.18:21-35)
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

 

 Trong cuộc sống, giữa con người với nhau, nhiều 
lần chúng ta bị anh em xúc phạm như bôi nhọ thanh 
danh, nói hành nói xấu, bịa chuyện không thành 
có, có thành không, thù ghét vì ghen tương,xúc 
phạm đến thân thể, làm thiệt hại của cải vật chất.
 

Chúa đã  dạy con cái của Ngài phải yêu mến Thiên 
Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và yêu 
thương anh em như chính mình. Không phải chỉ 
yêu người yêu mình mà còn phải yêu cả những kẻ 
thù, những kẻ ngược đãi mình: “Anh em đã nghe 
Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ 
thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù 
và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” 
(Mt. 6: 43-44); đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta 
phải tha thứ cho anh em lỗi phạm đến chúng ta.
 

Ai trong chúng ta là không mắc nợ đối với Thiên Chúa 
và với anh em? Muốn được tha thứ thì phải thứ tha.
Yêu thương và tha thứ là hai tình cảm không thể thiếu 
trong một hành động bác ái. Nói yêu thương mà không 
tha thứ là mâu thuẫn.Nói yêu thương mà không tha thứ 
là nói dối. Tha thứ mà không yêu thương là ngạo mạn!
 

Thiên Chúa tha nợ cho chúng ta bằng việc chúng ta  
tha nợ cho anh em. Nợ chúng ta mắc với Thiên Chúa 
và nợ anh em mắc với chúng ta có một mối liên hệ hỗ 
tương. Tha thứ cho anh em là điều kiện để Thiên Chúa 
tha thứ cho chúng ta: ”Nếu anh em tha lỗi cho người ta, 
thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 
Nhưng nếu anh em không tha cho người ta, thì Cha anh 
em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt. 6: 14-15).
 

Nhưng thứ tha đến mức độ nào thì vừa lòng Thiên 
Chúa? “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến 
con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần 
không?” Đó là câu hỏi ông Phêrô nêu lên với Chúa Giêsu.

(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

XIN CỘNG ĐOÀN DÀNH NGÀY 
THỨ BẨY &CHÚA NHẬT 14 &15 THÁNG 10, 2017

 CHO HỘI CHỢ GIÁO XỨ
Tham gia hội chợ Giáo Xứ 

Để đóng góp một phần vào trả nợ  
sửa sang Thánh Đường 

CẦN NGƯỜI GIÚP GIAN HÀNG VIỆT NAM TRONG HỘI CHỢ GIÁO XỨ
   Giáo xứ sẽ có hội chợ gây qũy trang trải việc sửa sang Thánh Đường vùa qua. Xin các hội đòan, 
ban ngành, phong trào và qúy ông bà anh chi em hy sinh đến phụ giúp cũng như ủng hộ gian hàng 
thức ăn Việt Nam như cuốn chả giò, xâu thịt, nướng thịt, bán hàng v.v…vào các ngày giờ như sau:

1-CHUẨN BỊ HỘI CHỢ
- Thứ Tư ngày 11/10/2017, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến chiều
- Thứ Năm, 12/10/2017, từ 9 giờ sáng đến chiều
- Thứ Sáu , 13/10/2017 từ 9 giờ sáng đến chiều 
Trong 3 ngày trên Cộng Đoàn sẽ lo ẩm thực cho người đến giúp 
Địa điểm: dưới hầm nhà thờ (basement phòng Gaudalupe) 
 

2-NGÀY HỘI CHỢ
- Thứ Bẩy ngày 14/10/2017, bắt đầu từ11 giờ sáng đến 10 giờ tối
- Chúa Nhật ngày 15/10/2017, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối

Để tiện việc sắp xếp xin cho biết ngày giờ giúp Cộng Đoàn. (LIÊN LẠC BAN THƯỜNG VỤ)
Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều sức khỏe cùng trả công bội hậu cho qúy vị và 
gia đình. 
Ban Thường Vụ CĐ.
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Một hai lần xúc phạm thì còn dễ tha thứ, nhưng 
người anh em ấy cứ xúc phạm hết lần này đến lần 
khác thì phải tha mấy lần? Càng tha thì người ta càng 
làm tới, vậy thì đến bảy lần đã đủ chưa? Chúa Giêsu 
không đưa ra cụ thể số lần tha thứ là bao nhiêu, Ngài 
không nói cụ thể là phải tha 50% hay 90% mà là tha 
thứ 100%, tha thứ triệt để, tha thứ là tha thứ: “Thầy 
không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi 
lần bảy”. Quả là một việc làm rất khó đối với bản tính 
của con người, nhưng đó lại là đòi hỏi của Thiên 
Chúa đối với chúng ta để được Thiên Chúa tha thứ.
 

Để minh họa  về lòng tha thứ, Chúa Giêsu 
không đưa ra  ví dụ liên quan đến sự xúc phạm 
nhưng Ngài lại đưa ra một ví dụ về nợ tiền bạc:
 

Một ông vua nọ đòi các đầy tớ thanh toán sổ sách. 
Người tính sổ đầu tiên là một người nợ vua mười 
ngàn nén vàng.Y không có gì để trả, nên vua ra lệnh 
bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Tên đầy 
tớ sấp mình van xin: “Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn 
lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Chạnh lòng thương, vua 
cho y về và tha luôn món nợ .Nhưng vừa ra đến ngoài, 
tên đầy tớ ấy gặp một người bạn mắc nợ y một trăm 
quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ và bảo: “Trả nợ cho 
tao!” Người bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, 
xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng 
y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả 
xong nợ. Sự việc đến tai vua. Ông cho đòi hắn đến 
và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy 
cho ngươi, vì người đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, 
ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta 
đã thương xót ngươi sao?”. Vua nổi cơn thịnh nộ, trao 
y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ. Và Chúa 
Giêsu kết luận: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối 
xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em 
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (xem Mt. 
18: 21-35). Vua đã chạnh lòng thương và tha hết 
nợ cho tên đầy tớ, nhưng anh lại không chạnh lòng 
thương mà tha nợ cho anh em. Thật không công bằng!
 

Món nợ vất chất mười ngàn nén vàng hay một trăm 
quan tiền,  chẳng làm cho Thiên Chúa phải quan tâm, 
nhưng qua món nợ vất chất ấy, Thiên Chúa đòi hỏi 
chúng ta thực hiện lòng thương xót mà tha thứ như 
lời thánh Phao lô đã viết cho tín hữu Rôma: “Anh em 
đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương 
ái; vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật” (Rm 13: 
8).Đó là món nợ yêu thương, nợ tương thân tương ái.
 

Món nợ con người mắc phải đối với Thiên Chúa thật 
quá nhiều: nợ yêu thương, nợ cứu chuộc, nợ cuộc 
sống... Chúng ta xin Chúa tha nợ cho chúng ta nhưng 
chúng ta lại không tha nợ cho anh em là không công 

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Tiếp Theo

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 19-09-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00
Thứ Bảy 23-09-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 23/09/2017 Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Bảy 30/09/2017 Đ. Liên Minh Thánh Tâm

CHÚC MỪNG KHAI GIẢNG  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ - VIỆT 
NGỮ - ĐOÀN TNTT  NIÊN KHÓA 

2017-2018
  

 Cha Quản Nhiệm và ban chấp hành Cộng 
Đoàn chân thành gửi lời chào mừng đến 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, Quý Thầy Cô,  
Quí Huynh Trưởng, các em Phụ Tá, và tất cả 
các em học sinh của ba chương trình Giáo Lý, 
Việt Ngữ và Đoàn TNTT trong ngày khai giảng 
Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 vừa qua. 
 Nguyện xin Thiên Chúa và qua lời cầu bầu 
của Đức Mẹ Mông Triệu ban cho Sr. Hồng, 
quí Thầy Cô, quí Huynh Trưởng, các em Phụ 
Tá và tất cả các em học sinh một năm học 
mới vui vẻ, an lành và gặt hái được nhiều 
thành quả tốt đẹp trong niên khóa 2017-2018.

CHÚC MỪNG    CHÚC MỪNG

LM Trịnh Ngọc Danh

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

$21,501.15 và 30  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 09 tuần thứ 3 cầu cho 

ƠN GỌI
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
  Quý Thầy trong cộng đoàn luôn vững tin 
trong ơn gọi, Và cầu cho các bạn trẻ quảng đại 
đáp lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng truyền 
giáo. Ơn Thiên Triệu luôn luôn nở mạnh và phát 
triển  trên Thế Giới.

bằng đối với Thiên Chúa với anh em. Chúng ta không 
tha món nợ “tương thân tương ái“ cho anh em thì 
Thiên Chúa cũng sẽ không tha nợ mà chúng ta mắc 
phải đối với Ngài. “Cha của Thầy ở trên trời cũng 
sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong 
anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
 

Một người nọ đi hành hương Thánh Địa. Một đêm, 
ông ông mơ thấy mình đang ở trong vườn Cây 
dầu. Bầu trời rất đẹp, đầy trăng sao. Vạn vật yên 
tĩnh. Người khách hành hương  vô cùng xúc động. 
Nước mắt ứa trào, ông sấp mình xuống cầu nguyện: 
“Lạy Chúa, ân huệ Chúa ban cho con người thật 
dồi dào. Xin đừng để con phạm tội mất lòng Chúa.”
 

Bỗng có một tiếng nói vang lên: “Hỡi con, con 
xin Cha đừng để con phạm tội mất lòng Cha. 
Điều đó thì tốt, nhưng nếu Cha ban ơn ấy cho 
tất cả mọi người, thì làm sao Cha có thể minh 
chứng lòng thương xót vô bờ bến của Cha?”
 

Theo sách Huấn ca, thịnh nộ và giận dữ là hai điều 
ghê tởm, người mắc lấy hai điều ấy là người có tội. 
Thịnh nộ và giận dữ mà tìm cách báo thù thì sẽ bị 
Chúa báo thù và Ngài sẽ nghiêm trị tội lỗi của họ. 
Ngược lại, gặp thịnh nộ và giận dữ mà tha thứ cho 
kẻ làm hại mình, thì nếu xin với Chúa tha thứ lỗi 
lầm của mình, Ngài sẽ tha thứ cho người ấy. Người 
tích lòng giận ghét anh em, không thương xót người 
đồng loại mà cầu xin Chúa tha thứ, xót thương thì 
còn đâu sự công bằng! (xem Hc. 27:30-28:7).
 

Ngay cả những tội lỗi, những thất bại và sa ngã cũng có 
thể trở thành những điều lợi ích cho chúng ta; vì qua đó, 
chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của bao 
la của Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra thân phận 
yếu hèn tội lỗi của mình, và từ đó buộc chúng ta phải 
nghĩ và hành động thương cảm và nhân ái với anh em.
 

Những xúc phạm, những tổn thương tạo nên trong 
lòng chúng ta sự oán giận, thù ghét. Những mối thù 
hận ấy chỉ có thể được làm nhẹ đi hay xóa đi bằng 
sự tha thứ. Sự tha thứ đem đến cho chúng ta cảm 
thức thanh thản, sáng suốt và tự do, về năng lực 
yêu thương. Sự tha thứ cũng là cơ hội đánh thức 
sự tự mãn kiêu căng của mình bằng sư tự nhận biết 
mình cũng là những người cần được sự tha thứ.
 

Sống yêu thương và tha thứ là hai nét đặc trung 
của người Kitô hữu, con cái của Thiên Chúa.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp 
thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào 

Chúa Nhật ngày 8 tháng 10, 2017 lúc 7:45 Sáng

  Tại phòng Guadeloupe dưới hầm nhà thờ, để 
chuẩn bị cho các sinh hoạt của cộng đoàn trong 
những tháng tới. 

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG TIỀN 
NHÂN NGHĨA” 

(PENNIES FROM HEAVEN)  
Cùng với Giáo Phận Orange, Đức Giám 
Mục Kevin Vann đã chọn trong tháng 10  
là ngày kết thúc cho chương tình đồng tiên 

nhân nghĩa.
 Hôm nay giáo xứ sẽ  gửi ra những “bình sữa 
trẻ em” để quí ông bà anh chị em có thể dùng 
bỏ tiền đóng góp giúp cho các trung tâm Phụ nữ 
Mang Thai, và các trung tâm giúp đở thiếu nữ và 
phụ nữ bảo tồn sự sống cho các thai nhi ở Quận 
Cam. 
 Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, 
2017 xin quý vị mang những “bình sữa trẻ em” 
này trở lại, và số tiền trong những chai này sẽ 
được thâu nhận để gửi đến các trung tâm nói 
trên.  
 Chương trình có nhận mọi đóng góp bằng tiền 
mặt và chi phiếu. Nếu quý vị viết check xin để 
 St. Boniface và ghi “PFH” trên chi phiếu.  
 Xin đừng dùng chai này để cho em bé bú.
Mọi thắc mắc xin liên lạc 
Ông John N. Rodenbour 714-535-5612
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