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Bài đọc 1: ( Ed 18:25-28). Bài đọc 2 : 
( Pl 2:1-11). Tin Mừng : ( Mt 21:28-32)

HỐI HẬN
 

 Tóm kết nhân vật Emily Dickison do nữ diển 
viên người Anh Julie Harris đóng trong vở kịch 
‘The Bell of Amerhahart’, Lm  Jack Mc Ardle  đã 
viết:Trong hồi thứ nhất, khán giả được biết về 
hoàn cảnh tôn giáo của Emily. Bà xuất thân từ 
một gia đình theo Thanh Giáo nghiêm khắc, cứng 
nhắc; thân phụ bà là một chức sắc trong đạo. 
Emily phải đi nhà thờ một cách miễn cưỡng, phải 
làm các việc đạo đức một cách bắt buộc, v.v...
Do đó, não trạng phản kháng đã trỗi dậy trong 
cuộc sống của người phụ nữ này. Bà bắt đầu chất 
vấn  về một số giáo huấn và tập tục mà bà đã 
được giáo dục. Tuy vậy, Emily vẫn là một con 
người đức độ. Thơ ca của bà biểu lộ một sự ý 
thức sâu xa về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa 
thế gian này và về mầu nhiệm vĩ đại của sự sống 
và sự chết. Như chúng ta đã biết, thỉnh thoảng 
Emily đã phải chiến đấu với những hoài nghi và 
những nỗi sợ hãi về Thiên Chúa và về đạo giáo. 
Tuy nhiên, trong vở kịch ấy, đã có lúc Emily Dicki-
son đã xác nhận rằng: “ Tôi biết chắc điều này là 
không ai có thể hạnh phúc thực sự cho đến khi 
nào họ nói thực sự rằng ‘ Tôi yêu mến Chúa Kitô’.

   Các kỳ lão, biệt phái và thượng tế trong đền 
thờ là những người tự xưng mình là những người 
gương mẫu về đời sống tôn giáo. Họ giữ luật một 
cách nghiêm ngặt đến mức độ cực đoan. Họ xem 
những người bất hạnh hay lỗi luật là những người 
tội lỗi không còn xứng đáng với Nước Trời. Để phê 
phán lối sống hình thức hẹp hòi của họ, Đức Giêsu 
đã đưa ra dụ ngôn về hai người con như sau: “ Một 
người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người 
(Xin xem tiếp trang sau)

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 Năm, 12/10/2017, từ 9 giờ sáng đến chiều
- Thứ Sáu , 13/10/2017 từ 9 giờ sáng đến chiều 
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
Trong các ngày trên, Cộng Đoàn sẽ lo ẩm thực cho người đến giúp Hội Chợ.

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.

ST.BONIFACE CHURCH
HỘI CHỢ GIÁO XỨ 2017 VÀO 2 NGÀY 14 & 15 THÁNG 10

TẤT CẢ TIỀN THÂU ĐƯỢC ĐỀU ĐƯỢC TRẢ NỢ SỬA SANG THÁNH ĐƯỜNG  

CHUONG TRÌNH

BẾ MẠC NĂM THÁNH FATIMA
  

 *Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017 từ 5:15 PM – 6:30 PM 
Tại hội trường Giáo Xứ trong ngày mừng Lễ Kính Mẹ Mân Côi, kính mời cộng đoàn 
Dân Chúa bớt chút thời giờ đến lần hạt, rước Đức Mẹ từ hội trường vào Nhà Thờ 
và nghe giảng về Sứ Điệp Fatima mà Đức Mẹ căn dặn100 năm về trước.  100 
người đến trước sẽ nhận được 1 áo T-shirt để mặc đi rước kiệu.

* Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017 từ 7:00 PM – 9:00 PM tại Nhà Thờ 
Tĩnh tâm cùng với Đức Mẹ:  Trong ngày này, Cha Trịnh Ngọc Danh, Quản Nhiệm 
Cộng Đoàn sẽ dâng Thánh Lễ và chia sẻ về nhân đức của Đức Mẹ.
  

* Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017 từ 5:30 PM – 6:45 PM tại Nhà Thờ 
Lần hạt bốn thứ tiếng (English, Spanish, Vietnamese & Tagalog) chung với Giáo Xứ.

* Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017  Thánh Lễ 6:30 PM 
Kết thúc năm Thánh Fatima. 

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
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thứ nhất: “ Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn 
nho.” Nó đáp: “ Con không muốn đâu!” Nhưng 
sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người 
thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “ Thưa 
ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.” Đức Giêsu 
hỏi những người đang chất vấn Ngài: “ Trong hai 
người đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”  
Người con thứ nhất, tuy không thuận với ý kiến 
của cha, nhưng vì hối hận, anh lại thi hành hành 
ý muốn của cha; ngược lại, người con thứ hai 
vâng ý cha, nhưng lại không làm. Ngôn hành bất 
nhất. Cả hai đều bị giằng co giữa đi và không đi.

   Nhà có một vườn nho. Đó là vườn nho Nước 
Trời. Lẽ ra, chẳng cần người cha hỏi ý kiến, các con 
của ông cũng phải cảm thấy trách nhiệm và nghĩa 
vụ đối với Vườn Nho ấy.  Nhưng ông lại không mệnh 
lệnh độc đoán. Ông không ra lệnh, không ép buộc 
các con của ông phải làm theo ý của mình. Ông 
tôn trọng quyền tự do quyết định của các con ông. 

   Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là Cha, là Thiên 
Chúa đầy lòng khoan dung. Ngài có quyền sai 
khiến cho con người phải hành động theo ý muốn 
của Ngài. Nhưng Ngài đã không làm như thế, vì 
Ngài tôn trọng quyền tự do của con người. Nếu 
là một  Thiên Chúa chỉ dùng quyền lực để sai 
khiến con người thì Ngài chẳng cần gì phải hỏi ý 
kiến của các con của mình. Người ta thường hay 
vẽ ra một Thiên Chúa thích trừng phạt và áp đặt 
mệnh lệnh độc đoán lên con người. Qua hình ảnh 
người cha nhân từ, tôn trọng ý kiến của những 
người con, Thiên Chúa cũng tôn trọng quyền tự 
do mà Ngài đã trao ban cho con người. Với sự 
tự do này, con người có thể bước theo thánh ý 
của Ngài hay khước từ quay lưng chống lại Ngài. 
Con người có thể vâng theo thánh ý của Ngài, 
nhưng cũng có thể khước từ ý muốn, đường 
lối của Ngài. Điều quan trọng là Thiên Chúa sẽ 
xét xử con người tùy theo thái độ của chúng ta 
trong quyết định làm hay không làm theo thánh 
ý của Ngài chứ không phải theo lời nói suông.
 
   Là người Kitô hữu, chúng ta vẫn luôn nghe 
lời mời gọi của Thiên Chúa: “ Hôm nay, con hãy 
đi làm vườn nho.” Và chúng ta đã đáp lại lời gọi 
ấy như thế nào? Hãy cảnh tỉnh với lời cảnh cáo 
của Đức Giêsu nói với các thượng tế và kinh sư: 

HỐI HẬN
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

“ Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế 
và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa 
trước các ông.” Tất cả vì sự hối hận và lòng tin.

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  Bethany Hall nhà thờ, để chuẩn bị 
cho các sinh hoạt của cộng đoàn trong những 
tháng tới. 

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

THIẾU NHI THÁNH THỂ
 Để kỷ niệm 35 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thể Cộng Đoàn, Đoàn chúng con sẽ 
in quyển Yearbook để kỷ niệm , xin các mạnh 
thường quân ủng hộ chúng con bằng nhiều cách: 
như đăng “advertisment” của cơ sở thương mại 
của mình xin liên lạc:
Tr. Kevin 714-603-8706 hoặc 
Email Kevin_thai1@yahoo.com.
Xin chân thành cám ơn Cộng Đoàn

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

 $21,832.30 và 35  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 03-10-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 06-10-2017
                                          Thánh Lễ   8:00PM
Thứ Bảy 07-10-2017        5:30PM rước kiệu
Đức Mẹ tại hội trường       Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 07/10/2017 Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 14/09/2017 Rửa tội trẻ em

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 

NÀY NGÀY 06-10-2017 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

 HCBMCG sẽ có buổi tĩnh tâm mừng Lễ Thánh 
Terêsa Hài Đồng Giêsu (Bổn Mạng Chi Hội Các 
Bà Mẹ Công Giáo Anaheim) vào tuần tới Thứ 
Bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017 lúc 2:30 PM 
chiều tại phòng Bethany Hall.  Thân mời tất cả 
hội viên HCBMCG tham dự buổi tĩnh tâm cho 
đông đủ.  Xin các Bà và các Chị mặc đồng phục.

Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
  Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 7 tháng 10 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.

PHONG TRÀO CURSILLO 
   “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM 
Chúa Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2017 
tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ. 
 Thân mời quý anh chị Cursillistas và các bạn 
muốn tìm hiểu Cursillo đến tham dự đông đủ để 
chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong tinh 
thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan 
đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.”
De Colores.
BĐHLN Anaheim

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

TĨNH TÂM THÊM SỨC 
  

   Các em lớp Thêm Sức I sẽ có buổi tĩnh tâm 
từ 9:00 AM – 6:30 PM 

vào Chúa Nhật, 8 tháng 10 năm 2017 
tại Hội Trường Giáo Xứ Thánh Boniface.

  

 Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em được 
tĩnh tâm sốt sắng và xin phụ huynh chở các em 
đến đúng giờ.
Văn Phòng Giáo Lý

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 09 tuần thứ 5 cầu theo ý 

Đức Giáo Hoàng 

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm thánh lễ chiều thứ 
bảy để nhận ý lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh chị 
em nào cần xin lễ, xin xuống cuối nhà thờ, gặp vị 
đại diện để được rao lễ cùng ngày. Ý Lễ xin viết 
ngay ngoài phong bì, để dễ thấy và đọc, những ý 
lễ xin sau 6:15 pm, sẽ được rao vào tuần tới.

LỜI HAY Ý ĐẸP
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em  

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
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