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CN XXIX TN / A
Bài đọc 1 : ( Is 45:1,4-6). Bài đọc 2 : ( 1Tx 1:1-5). 

Tin Mừng : ( Mt 22:15-21)

HAI TRONG MỘT
 

   Hai nhóm người biệt phái và và những người 
theo Hêrôđê có những lập trường đối nghịch nhau. 
Nhóm Pharisiêu thì chỉ muốn bênh vực truyên 
thống sống đạo của cha ông mà họ cho là cách 
duy nhất để làm đẹp lòng Thiên Chúa; nhưng trên 
phương diện chính trị thì họ lại không chấp nhận 
sự hiện diện của người Rôma đang nắm quyền cai 
trị vùng đất Palestine mà lúc đó qua vua Hêrôđê 
được hoàng đế Roma bổ nhiệm; họ ủng hộ chính 
sách đô hộ của người Rôma. Hai nhóm người 
này đối nghịch nhau; nhưng để chống lại Đức 
Giêsu, họ đã liên kết với nhau để tìm bắt Ngài.

 Họ đã đưa ra câu hỏi: “ Xin Thầy cho biết ý kiến: 
có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?  
Nếu trả lời ‘được phép’ thì người Pharisiêu sẽ tố 
cáo Ngài đi với người ngoại bang, không đáng là 
người lãnh đạo tôn giáo của họ; nếu trả lời “không 
được phép’, thì nhóm Hêrôđê sẽ bắt Ngài vì tội xúi 
dụng dân chúng nổi loạn chống lại người Rôma. 
Câu trả lời của Đức Giêsu làm cho cả hai nhóm 
không bắt bẻ được Ngài, đồng thời xác định một 
chân lý mới mẻ là chính quyền có một vai trò, 
nhưng quyền lực của của họ bị hạn chế, và không 
thể thay thế được Thiên Chúa: “ của Xêda, trả về 
Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Nhưng 
những gì của Xê da và những gì của Thiên Chúa?

 Mỗi người Kitô hữu là công dân của thuộc hai 
quốc gia: công dân thuộc Xêda và  công dân 
thuộc Thiên Chúa. Câu trả lời của Đức Giêsu 
khẳng định rằng: tôn giáo và chính trị là hai lãnh 
vực khác nhau, không thể nhập nhằng giữa hai 
(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 đọc các tin trên Website:vncatholic.net

NHẬN NHIỆM VỤ CHÁNH XỨ 
 Chúa nhật ngày mai 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
 

 MỖI NĂM TRÊN THẾ GIỚI CÓ 
6 TRIỆU TRẺ EM CHẾT TRƯỚC KHI 

ĐẦY 5 TUỔI
   Hôm 12.10 vừa qua, tổ chức Save The Children 
“Cứu Trẻ Em” lại lên tiếng báo động là mỗi năm có 
khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết trước 
khi đầy 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể phòng 
ngừa hoặc có thể chạy chữa dễ dàng. Và trong 
số các trẻ em bạc mệnh này, có gần một nửa, tức 
khoảng trên dưới 3 triệu, chết vì thiếu dinh dưỡng.
   Lời báo động vừa nói đã được đưa ra trong 
báo cáo mới công bố của tổ chức Cứu Trẻ em, 
tựa đề “Đói chết được - những thách đố mới và 
cũ để ngăn chặn nạn thiếu dinh dưỡng.” Tài liệu 
ấy cho biết trong lúc này, thế giới có 52 triệu trẻ 
em dưới 5 tuổi đang bị thiếu dinh dưỡng. Tổng 
cộng có 155 triệu trẻ em bị đói thường xuyên và 
bị đe dọa chịu nhiều hậu quả trầm trọng của nạn 
thiếu dinh dưỡng trong lãnh vực phát triển thể xác 
và tâm trí, chi phối tiêu cực tương lai của các em.
   Tổ chức Cứu Trẻ Em nhận đinh rằng: nghèo khổ, 
thay đổi khí hậu và chiến tranh giữ một vai trò quyết 
định trong sự lan tràn của nạn suy dinh dưỡng.
   Trong khối các quốc gia có lợi tức thấp, 2 trên 5 
trẻ em sống trong tình trạng nghèo khổ thiếu thốn, 
không được săn sóc sức khỏe hay giáo dục. Tại các 
nước vùng sừng Phi châu và Kenya, vì hiện tượng 
thay đổi thời tiết gọi là El Nino, 7 triệu trẻ em bị thiếu ăn 
thiếu uống. Về mặt chiến tranh, chỉ trong năm 2016, 
các cuộc xung đột đã khiến 65,6 triệu người phải tản 
cư tỵ nạn và 122 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm 
trọng sống trong những lãnh thổ có nhiều giao tranh.

   Trong số 155 triệu trẻ em suy dinh dưỡng, hơn 
một nửa sống tại Nam Á và 30% sống tại Phi châu. 
Ngược lại, có khoảng 41 triệu trẻ em bị bệnh béo 
phì, trong số này 4 triệu tại các quốc gia giàu mạnh. 
Trong số các nước có nhiều trẻ suy dinh dưỡng 
nhất, có Eritrea với 50%, kế đó là Ấn Độ với gần 
48%. Ông Claudio Tesauro, chủ tịch tổ chức Save 
The Children, tuyên bố: Đơn giản là không thể chấp 
nhận sự kiện còn có quá nhiều trẻ em chết vì suy 
dinh dưỡng như thế. Đây là một sát thủ âm thầm, 
nhưng có thể phòng ngừa được. Vì thế, tổ chức 
Cứu trẻ em tung ra chiến dịch hoàn vũ “Cho đến 
đứa trẻ cuối cùng” để cứu và cống hiến một tương 
lai cho các trẻ em hiện không có một ngày mai.
   Nhân dịp này, ông Valerio Neri, tổng giám đốc 
tổ chức Cứu trẻ em nhận định rằng “Từ thập niên 
1990 đến nay, đã có nhiều tiến bộ vượt bậc đạt 
được trong lãnh vực chống nạn suy dinh dưỡng. 
Con số trẻ em thiếu dinh dưỡng đã giảm từ 254 
triệu hồi năm 1990 xuống còn 155 triệu hiện nay. 
Mặc dù điều này, thế giới vẫn còn ở rất xa mục 
tiêu đề ra hồi ngàn năm mới, đó là giảm 40% các 
trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng trong vòng 
năm 2025 và loại bỏ tất cả mọi hình thức thiếu dinh 
dưỡng trong vòng năm 2030. (ANSA 12.10.17)

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
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bổn phận. Chính trị không thể trở thành tôn giáo 
hoặc bắt tôn giáo phải trở thành chính trị. Mỗi 
con ngươi phải chu toàn hai mhiện vụ : xã hội và 
tôn giáo. Nhưng nhiệm vụ nào là nhiệm vụ quan 
trọng mà con người phải chu toàn trước hết?

 Là công dân của một quốc gia nơi họ sinh ra 
và sinh sống, người Kitô hữu chịu ơn quốc gia 
này vì nhiều quyền lợi. Họ có thể sống hòa bình, 
anh vui nhờ vào sự điều hành và quy luật của 
quốc gia này. Trong một quốc gia thịnh vượng, 
họ được giáo dục, chăm sóc y tế, được hưởng 
những phương tiện sinh sống đầy tiện nghi...
tất cả những quyền lợi ấy có nghĩa là họ sống 
dưới sự kiểm soát và điều hành của chính 
quyền. Dưới sự điều hành quyền lực của một 
chính quyền hợp pháp, người Kitô hữu phải tôn 
trọng các luật lệ và quy tắc của chính quyền ấy, 
phải trở nên những công dân có trách nhiệm, 
và bằng hết khả năng của mình, phải đóng góp 
vai trò của mình trong việc làm cho quốc gia trở 
thành một nơi tốt đẹp cho tất cả các công dân.

 Nhưng người Ki tô hữu cũng còn là một công 
dân của Nước Trời. Đối với Nước Trời, người 
công dân được hưởng những đặc ân đặc biệt là 
trở thành con Thiên Chúa theo hình ảnh của Ngài. 
Họ cũng có những nghĩa vụ phải chu toàn. Là 
công dân thuộc hai quốc gia, người Kitô hữu đích 
thực sẽ phải phấn đấu trở thành những công dân 
tốt trong nước mình , và đồng thời cũng phải phấn 
đấu trở thành công dân tốt trong Nước Thiên Chúa.

 Có chăng sự khác biệt hay đối lập giữa công 
dân trần thế và công dân Nước Trời? Người công 
dân theo hình ảnh Xêda là một con người đầy 
tham vọng, ích kỷ. Ngược lại, công dân Nước 
Trời được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa 
lại là công dân biết xả thân, quên mình để yêu 
thương phục vụ Thiên Chúa và tha nhân theo 
gương người lãnh đạo của mình là Đấng đầy yêu 
thương, nhân ái và giàu lòng thương xót. Người 
công dân Nước Trời không nên tránh né những 
công việc tốt đẹp của nước trần thế, nhưng 
nên xem đó như một cơ hội để phục vụ đồng 
loại, và như thế, chính là phục vụ Thiên Chúa.
 

 Dag Hammarskjold, Tổng Thư Ký Liên Hiệp 
Quốc, đã phục vụ công ích không đơn giản như là 

HAI TRONG MỘT
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

một sự nghiệp, hay một phương tiện để thể hiện 
quyền lực, nhưng ông coi đó là một ơn gọi tôn giáo, 
một phương tiện để sống trung thành với Thiên 
Chúa. Ông nói: “ Thái độ lãnh đạm với sự dữ còn 
tệ hại hơn là chính bản thân sự dữ, và trong một 
xã hội tư do, có một số điều là tội lỗi, nhưng tất cả 
đều là trách nhiệm.” và Gandhi, một nhà chính trị 
đã nói: “ Tôi làm chính trị, vì tôi không thể tách biệt 
cuộc sống ra khỏi đức tin. Bởi vì tôi tin vào Thiên 
Chúa, nên tôi phải tham gia vào chính trị. Chính 
trị là cách phục vụ của tôi đối với Thiên Chúa.”

 Chỉ thị của Đức Giêsu “ của Xêda, trả 
Xêda; của Thiên Chúa, trả Thiên Chúa”là 
một nguyên tắc hành động, nhưng phân biệt 
được ranh giới giữa phạm vi dân sự và phạm 
vi tôn giáo không phải lúc nào cũng dễ dàng!

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 24-10-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                     Thánh Lễ        7:00PM

Thứ Bảy 28-10-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 28/10/2017 Đoàn TNTT

Thứ Bảy 04/11/2017 Hội các bà Mẹ

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

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 tuần 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

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 tuần qua. 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

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 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

 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

             PHÂN ƯU
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu  
Anaheim xin thành kính phân ưu  
cùng tang quyến về sự ra đi của

 Ông Giuse Trần Minh Cung

  Ông Trần Minh Cung là thân phụ của AC Trần 
Hoàng (ca viên của ca đoàn Hương Viêt Cộng 
Đoàn chúng ta và anh Hoàng cũng từng đả sinh 
hoạt trong Ban Thường Vụ của Công Đoàn.)     
   Nguyện xin Chúa Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Ông Giuse  về hưởng 
nhan thánh Chúa.

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 3Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 2


