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CHÚA NHẬT 28 TN - NĂM A
Bài đọc 1 : ( Is.25:6-10).

Bài đọc 2 : ( Pl.4:12-14,19-20).
Tin Mừng: ( Mt.22: 1-14)

KHÁCH DỰ TIỆC VÀ CHIẾC ÁO CƯỚI
 

 Nói về Nước Trời, khi thì Chúa Giêsu ví như một ông 
vua đòi đầy tớ thanh toán nợ nần, khi thì như ông chủ 
vườn nho thuê thợ làm vườn, và hôm nay Ngài lại ví “ 
Nước Trời giống như một ông vua kia mở tiệc cưới cho 
con mình.” Đây không phải một đám cưới bình thường, 
nhưng là một đám cưới linh đình nhất nước! Quan khách 
dự tiệc là những quan chức, những bậc vị vọng trong dân, 
là những người thân thuộc và bạn bè của hoàng tộc. Thế 
nhưng lại xảy ra những việc thật lạ lùng gây ngạc nhiên.
 
Tiệc cưới đã sẵn sàng. Nhưng khách mời thì không 
thấy ai tới. Vua “sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã 
được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ 
không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi 
và dặn họ: “ Hãy thưa với quan khách đã được mời 
rằng: Này cổ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo 
đã hạ rồi. Mọi sự đã sẵn. Mời quí vị đến dự tiệc cưới!” 
Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ 
thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác 
lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.”
 
Những người khách được mời nhưng không chịu đến, 
không đếm xỉa gì đến lời mời của vua, nại lý do này lý do 
khác để khước từ, thậm chí còn bắt các đầy tớ của vua 
mà sỉ nhục và giết chết, đó là những Pharisiêu đạo đức 
giả, các kinh sư, những nhà thần học, là các tư tế, những 
nhà lãnh đạo tôn giáo, là dân Do thái, dân riêng được 
Thiên Chúa tuyển chọn. Họ câu nệ lề luật, không đón 
nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu và các ngôn sứ được 
Thiên chúa sai đến. Họ đã bắt bớ, sỉ nhục và giết chết 
các đầy tớ được vua sai đến như đã đối xử với các ngôn 
sứ, với ông Gioan và ngay cả với Con Một Thiên Chúa là 
Chúa Giêsu Kitô. Họ là những người được ưu tiên, được 
mời trước tiên, nhưng lại là những người vong ơn bội 
phản với sự yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa. 
“Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát 
nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng.” Kết quả của 
(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

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Giáo xứ St. Boniface & Cộng đoàn 

Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
Chân Thành Tri Ân 

Đến tất cả các Hội Đoàn, Ban Ngành, 
Phong Trào và quý ông bà anh chị em 
đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức giúp 
hội chợ giáo xứ lần thứ 2 năm 2017 
ngày hôm nay. Cũng không quên 
Cám Ơn quí vị đã tham dự Hội Chợ
 Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức 
Mẹ Mông Triệu ban nhiều hồng ân đến 

quý vị cùng gia quyến.
CHÂN THÀNH TRI ÂN

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

 Vào ngày thứ Sáu, 6 tháng 10,Đức Giáo 
hoàng đã bổ nhiệm Cha Thanh Thái Nguyên 
làm giám mục phụ tá tại Giáo phận Orange, 
California.

 Cha Nguyễn là linh mục của Giáo phận 
Thánh Augustinô, ngài là Cha Xứ  của Nhà 
thờ Thánh Giuse ở Jacksonville, Florida.
 Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giử Ngài, 
trên đường phục vụ Giáo Hội

 MỪNG TÂN GIÁM MỤC
THANH THAI NGUYỄN

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
TRONG THÁNG 10

NHẬN NHIỆM VỤ CHÁNH XỨ 
 Chúa nhật 22 tháng 10 2017 lúc 5:00PM

   Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa tham dự 
Thánh Lể nhận chúc Chánh xứ của 
Cha  Ed Poettgen bằng 3 thứ tiếng do 

Đức Cha Kevin vann Chủ Tế. 
  Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc nhỏ bên 
Bethany hall. Rất mong Cộng Đoàn dân Chúa 
tham dự để chúc mừng Ngài

 Lễ Vọng các Thánh
LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC

   Thứ Ba 31-10-2014 lúc 7:00PM

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI NGHỊ 
BẢO VỆ TRẺ EM

 VATICAN. Sáng 6-10-2017, ĐTC đã tiếp các 
tham dự viên Hội nghị quốc tế bảo vệ trẻ em 
trong thế giới kỹ thuật số. Ngài kêu gọi các thành 
phần xã hội cộng tác để bài trừ tệ nạn này.

 Trong số 300 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, 
cũng có chủ tịch Thượng viện Italia và nhiều vị đại 
sứ, chính quyền, và các giáo sư và nhiều chuyên gia.

 Lên tiếng trong dịp này, ĐTC xác nhận sự kiện hàng 
trăm triệu trẻ em trên thế giới sử dụng Internet, và nhiều 
em có nguy cơ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực, 
bị chài vào các mục tiêu dâm ô, bị bắt nạt, xách nhiễu 
tình dục... vô số các hình ảnh dâm ô được phổ biến.

 Đứng trước tình trạng trên đây, ĐTC mời gọi mọi 
người đừng có thái độ thụ động, sợ hãi, cảm thấy bất 
lực trước hiện tượng quá rộng lớn. Trái lại cần động viên 
hữu hiệu để chống lại tệ nạn này, cần tránh những sai 
lầm quá khứ, tránh coi nhẹ những thiệt hại mà các hiện 
tượng nói trên có thể gây hại cho các trẻ em. Tiếp đến 
đừng nghĩ rằng các giải pháp kỹ thuật tự động, các hệ 
thống lọc và ngăn chặn là đủ để đối phó với vấn đề. 
Sau cùng, cần tránh quan niệm ý thức hệ cho rằng các 
mạng Internet là một ”vương quốc tự do vô giới hạn”.
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sự phản trắc của họ là sự sụp đổ của thành Giêrusalem. 
 
“Rồi vua bảo đầy tớ: “ Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà 
những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi 
đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”
Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt cũng 
tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.”
 
Những người khách bất đắc dĩ này là ai? Là bất cứ ai 
mà các đầy tớ bắt gặp trên các nẻo đường phố, bất kể 
tốt xấu, không phận biệt địa vị xã hội, không phân  biệt 
màu da chủng tộc. Họ có thể là những người có địa vị mà 
cũng có thể là những người sống bên lề xã hội. Họ có thể 
là những người thu thuế và những cô gái diếm. Họ là dân 
ngoại. Nhưng họ đã nghe lời mời gọi vào dự tiệc cưới
 
“Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng 
mời hết vào tiệc cưới.” Đó cũng là lệnh lên đường 
truyền giáo, đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi 
người, khắp mọi nơi như Chúa Giêsu truyền cho các 
tông đồ trước khi Ngài về trời: “ Anh em sẽ là chứng 
nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền 
Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.” ( Cv, 1:8)
 
“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc cưới, 
thấy ở đó có một người không mặc y phục cưới, mới 
hỏi người ấy: “ Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại 
không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không 
nói được gì. Bấy giờ nhà vua bảo người phục dịch: “ Trói 
chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó 
người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!” Lời lên án của 
vua cũng tương tự như lời Chúa Giêsu đã nói trong dụ 
ngôn cỏ lùng và dụ ngôn chiếc lưới: “ Con Người sẽ sai 
các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương 
mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra 
khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở 
đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” ( Mt. 13: 41-42) 
 
Chúng ta cũng có thể thoáng thấy qua tiệc cưới của 
hoàng tử biểu hiện cho một bữa tiệc cưới Nước Trời, 
tiệc cánh chung  như tiên tri Isaia đã mô tả: “ Ngày 
ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn 
dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo 
ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé 
bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân và tấm màn trùm 
lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. 
Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau kho dòng lệ trên 
khuôn mặc mọi người, và trên toàn cõi đất, Người 
sẽ xóa sạch nổi ô ngục của dân Người.”(Is.25: 6-8).

Tiệc cưới Nước trời
  

Tiệc cưới Nước trời là một bữa tiệc yêu thương và chia 
sẻ, là bữa tiệc tham dự vào đời sống ân sủng, hạnh phúc 
và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi đi vào 

TÁ ĐIỀN VÀ NHỮNG TRÁI NHO DẠI
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Tiệc mừng chiến 
thắng vinh quang của Chúa Giêsu chết, phục sinh vinh 
hiển.Tiệc cưới cũng còn là tiệc Thánh Thể nuôi sống 
chúng ta hàng ngày bằng Máu Thịt của Chúa Giêsu Kitô.
 
Tiệc cưới cũng còn có thể hiểu là Hội Thánh, nơi quy 
tụ hiệp nhất mọi người bất kể tốt xấu trong tình thương 
của Thiên Chúa, là nơi quy tụ một dân mới của Thiên 
Chúa. Những thành phần mà chúng ta có thể bắt gặp 
trong các dụ ngôn ví như Nước trời, là một chủ nhà kia, 
một chủ vườn nho nọ hay một vị vua nào đó,biểu tượng 
cho một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, quảng đại 
trong ân huệ, chậm giận và hay tha thứ; là những tá 
điền vườn nho ích kỷ hẹp hòi, là tên đầy tớ hung dữ, 
những khác mời từ chối dự tiệc cưới, là những người 
khách không mặc áo cưới. Qua các dụ ngôn về Nước 
Trời, Chúa Giêsu muốn làm nổi bật mối tương quan 
giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với 
nhau bằng luật mến Chúa và yêu người như chính mình.

Điều kiện để không bị đuổi ra khỏi tiệc cưới 
là phải mặc áo cưới. 
 
Ao cưới là tâm hồn của mỗi người. Trong số những  
người khách bất đắc dĩ, vua lại bắt gặp một người 
không mặc áo cưới. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể 
nhìn thấy chiếc áo cưới nơi tâm hồn chúng ta. Áo 
cưới ấy là tâm hồn công chính, trong sạch, không 
làm gương mù gương xấu, không làm điều gian ác 
 
Áo cưới là đời sống công chính trong Chúa Giêsu Kitô, là 
trở nên con cái của Thiên Chúa nhờ bí tích thanh tẩy, là mặc 
lấy Đức Kitô, mặc lấy con người mới: “là con người được 
sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công 
chính và thánh thiện.” (Ep. 4:24), là sống theo Tin Mừng. 
 
Và ngày nay,tất cả nhân loại đều được mời tham dự 
tiệc cưới Nước Trời, đều được Thiên Chúa kêu gọi 
trở thành con dân của Nước Ngài, đều được kêu 
gọi quay về với Ngài để hưởng ơn cứu độ. Thiên 
Chúa giàu lòng thương xót, quảng đại và kiên nhẫn 
với con người. Đáp lại lời mời gọi tham dự tiệc cưới 
hay không lại tùy thuộc vào sự tự do của con người. 
 
Chúng ta có thể là những khách được mời trước và cũng 
có thể là những khách bất đắc dĩ ở trên mỗi ngã đường 
của cuộc dời. Để không bị đuổi ra khỏi tiệc cưới Nước 
trời, chúng ta đã chuẩn bị cho mình chiếc áo cưới chưa?

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

 $21,480.50  và 31  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 17-10-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                     Thánh Lễ        7:00PM

Thứ Bảy 21-10-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 21/10/2017 Dòng Ba Đa Minh

Thứ Bảy 28/10/2017 Đoàn TNTT

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

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.

CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Thường Vụ cùng 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim. CÁM 
ƠN hội CBMCG đã tặng $600.00 tiền lời bán 
phiếu chợ, cho quĩ sinh hoạt Cộng Đoàn trong 
buổi họp HĐMV Chúa nhật vừa qua.
 Cộng đoàn cũng không quên CÁM ƠN quí 
Ông Bà Anh Chị Em, đã ủng hộ hội CBMCG 
mua phiếu đi chợ

Tâm Thư
Kính Gửi:  Cộng Đoàn Dân Chúa 
Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim
Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em
 thân mến trong Chúa Kitô,

  Con là Sr. Phượng-Linh thuộc Dòng Đa Minh 
Mission San Jose. Con được Mẹ Bề Trên chỉ 
định qua Mễ phục vụ. Cùng đi với con sẽ là phái 
đoàn Bác Sĩ và y tá. Chúng con sẽ khám bệnh 
cho người nghèo trong một tuần. Vậy con xin quý 
vị có thể cho chúng con xin thuốc cho người lớn 
và trẻ em mà không cần tòa Bác Sĩ. Chúng con 
cần thuốc Tylenol, Multivitamin, Aspirin, Ibupro-
fen, Zantac, Ranitidine, Omeprazole Magnesium, 
Prilosec, và thuốc ho,thuốc bổ,thuốc đau bao tử 
 Ngày 2 tháng 11 năm 2017 là ngày cuối nhận 
đóng góp của qui vị. Xin quý vị liên lạc với
 

Chị Thùy Linh (714) 623-0048 
hay cho con (408) 368-6880. 

 Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành đến toàn thể 
qúy vị cùng gia quyến. 

Kính, 
Con Phượng-Linh, OP

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 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.

 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
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