
CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110  x130 – Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM  • NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2017

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com 

Đặc trách trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

CN XXXIII TN / A
Bài đọc 1 : : ( Cn 31:10-13,19-20,30-31). Bài đọc 

2 : (1 Tx 5:1-6). Tin Mừng : ( Mt 25:14-30)

TÍNH SỔ 
 

   Bắt đầu dụ ngôn những nén bạc, Đức Giêsu 
nói: “ Quả thế, cũng như có người kia sắp đi 
xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao 
phó của cải của mình cho họ. Ông cho người 
này năm nén, người kia hai nén, người khác 
nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi 
ông ra đi.” Và “ sau một thời gian lâu dài, ông 
chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ 
sách với họ.” Trong thời gian ông chủ đi vắng, 
các đầy tớ đã làm gì với số nén bạc được giao?

   Ông chủ ấy là Đấng Tạo Hóa. Ngài ban cho 
con người những nén bạc về đời sống, trí tuệ, tài 
năng khác nhau... Hơn ai hết, ông biết rõ khả năng 
của từng người đầy tớ của mình; vì thế, khi giao 
của cải cho các đầy tớ, ông đã không giao đồng 
đều cho mỗi người, nhưng giao tùy khả năng của 
từng người. Điều quan trọng đối với ông là sự nổ 
lực của mỗi người tùy theo khả năng của mình.
 

   Những nén bạc mà Thiên Chúa giao cho nhân 
loại là Tin Mừng Cứu Độ, là lòng thương xót vô 
biên, là lòng tha thứ bao dung của Thiên Chúa 
với con người, là những ân huệ Ngài đã ban cho 
mỗi người trong cuộc sống, là những năm tháng 
của cuộc đời mỗi người. Tất cả chúng ta không ai 
hoàn toàn đồng đều với nhau về mọi mặt. Thiên 
Chúa trao cho những nén bạc khác nhau tùy theo 
khả năng riêng của mỗi người. Chính nhờ lòng 
nhiệt tình đáp lại những gì Thiên Chúa đòi hỏi 
bằng lòng tin yêu Ngài mà những đầy tớ đã được 
Thiên Chúa khen là đầy tớ tài giỏi và trung thành.
   117 vị thánh tử đạo Việt Nam, không phải là 
(Xin xem tiếp trang sau)

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
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  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

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

   $23,734.46 và 37phong 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 21-11-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                     Thánh Lễ        7:00PM

Thứ Bảy 25-11-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 25/11/2017 Đoàn Liên Minh TT
Thứ Bảy 02/12/2017 Bà Mẹ Công Giáo

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
BỔN MẠNG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

GIÁO PHẬN ORANGE 
 Bắt đầu 9 giờ sáng  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua 

ngày 26-tháng 11-2017 
trong khuôn viên trường đại học UCI 

  Số 100 Bren Events Center Irvine, CA 92697
Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa  tham dự ngày trên, 

để chúng ta lãnh nhận được nhiều ơn lành 
qua lời cầu bầu của các Ngài.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
TRONG THÁNG 11 & 12

•  Thứ Năm ngày 23-11-2017   
 *  Thánh Lễ Tạ Ơn chung của Giáo Xứ 

9:00AM Cộng Đoàn Mỹ & Việt Nam
•  Chúa Nhật  ngày 26-11-2017   
 *   Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
     9:00 AM bắt đầu
*  Thứ ba 05-12-2017 lúc 6:30PM 
    •  Giải tội mùa vọng   Thánh Lễ & Giải tội 
*  Thứ sáu  08-12-2017 lúc 6:30PM
  • Lễ  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  

{Trọng & Buộc}
*  Chúa Nhật   24-12-2017 lúc 6:00PM
  •  Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
Không có lễ Giáng Sinh thứ hai 25-12-2017

Cầu chúc Đoàn luôn luôn được Chúa 
Giêsu Thánh Thể ngự trị trong tâm hồn.
mỗi Đoàn viên. 

Chúc mừng , Chúc Mừng 

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm,
Ban Thường Vụ cùng toàn thể

Cộng Đoàn Dân Chúa
Chúc Mừng đến 

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP 

CHÚC MỪNG
Cha Quản Nhiệm và Ban 

Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Mông Triệu Anaheim kính chúc 
Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh chị 
em cùng gia quyến một mùa Lễ 

Tạ Ơn bình an & 
tràn đầy Ơn Thánh Chúa.

LỄ TẠ ƠN NĂM 2017
Thánh Lễ Tạ Ơn giáo xứ
St. Boniface tổ chức vào

     Thứ Năm 23 /11 / 2017
          lúc 9 giờ sáng.

 

Cộng Đoàn Mỹ và Việt Nam. 
Thánh lễ lúc 11 giờ cùng ngày 

Cộng Đoàn Tây Ban Nha, sau thánh lễ giáo xứ 
sẽ có cà-phê và bánh ngọt trước cửa Bethany 

Hall cho chúng ta dùng và có dịp chào hỏi nhau. 
Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa cùng tham dự.

  **Phụ huynh học sinh Lớp Thêm Sức 2 vui lòng 
cho phép các con đến giúp kê bàn lúc 8:30 AM.  

Sau Thánh Lễ giúp phát donuts và dọn dẹp.  
Chân thành cám ơn sự cộng tác của quí phụ 

huynh và các em.
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những bậc tài trí xuất chúng, cũng không phải là 
những người giàu sang phú quý, nhưng đều là 
những người bình thường trong xã hội, là những 
công dân tận tụy với chức vụ, trung thành với tổ 
quốc và nhân dân, nhưng đã phải chịu tử hình 
vì không chối bỏ đức tin: Thánh Phaolô Tống 
Viết Bường, chức Thị vệ, đã chịu trảm quyết 
ngay trước cổng nhà người con gái ngài, vào 
ngày 23/10/1883 tại Huế, triều vua Minh Mạng.
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Câu phủ họ 
Đầu Nước, tỉnh Anh Giang, đã bị bắt và hy sinh 
vì Chúa tại Châu Đốc, ngày 31/7/1859. Thánh 
Anê Lê Thị Thành, một bà mẹ công giáo gương 
mẫu; vì sốt sắng giúp đỡ các linh mục trong buổi 
cấm đạo, nên đã bị bắt và chịu nhiều cực hình 
nên kiệt sức và chết rũ tù ngày 12/7/1841 v.v...
Rồi có những giáo xứ ở Quảng Trị, bị lính lùa 
vào nhà thờ rồi chất rơm chung quanh đốt cháy 
tất cả.  Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phan-
rang bị vứt xuống giếng và lấp đất chôn sống... 
Những nén bạc đức tin và lòng yêu mến Thiên 
Chúa nơi các ngài đã sinh lời được năm hay hai 
nén khác. Đúng như lời Đức Giêsu nói: “ Phàm 
ai đã có thì được cho thêm và sẽ dư thừa; còn ai 
không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” 

   Thời gian ông chủ đi vắng cũng là lúc chúng ta 
sống cuộc sống của mình ở thế gian này. Đó là nén 
bạc thời gian của sự sống.  Sau một thời gian lâu 
dài, lúc trở về, ông cho gọi các đầy tớ đến để kết 
toán sổ sách cũng là lúc chúng ta lìa cõi thế này để 
về với Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu 
Thêxalônica đã kêu gọi phải tỉnh thức canh phòng 
để chờ ngày Chúa đến lần thứ hai. Thức tỉnh 
canh phòng là phải làm hết sức mình để thưc hiện 
những chỉ thị của Chúa: “Vì tất cả anh em là con cái 
ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không 
thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy 
chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, 
nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.”( 1 Tx 5:5-6) 

   Cuộc sống của mỗi người là một quà tặng của 
Thiên Chúa ban. Chúng ta sinh lợi được bao nhiêu 
từ những nén bạc cuộc đời của chúng ta để làm 
quà tặng cho Thiên Chúa hay lại đem chôn giấu đi!  
Được khen là  “ đầy tớ tài giỏi và trung thành” hay 
bị nguyền rủa là “đầy tớ tội tệ và biếng nhác” là tùy 
thuộc vào những nổ lực sinh lời từ những nén bạc 

TÍNH SỔ 
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

Tin Mừng Cứu Độ, lòng thương xót bao dung của 
Thiên Chúa và những ân huệ Ngài ban bằng đức 
tin, lòng mến và phục vụ Thiên Chúa và con người. 

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

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS:
 THÁNH LỄ LÀ LÚC CẦU NGUYỆN, 

KHÔNG PHẢI ĐỂ CHỤP HÌNH
 VATICAN (NV) –  Đức Giáo Hoàng Fran-
cis hôm Thứ Tư có lời nhắn nhủ các khách 
hành hương cũng như các linh mục và giám 
mục rằng tham dự thánh lễ là để cầu nguyện 
chứ không phải là cơ hội để chụp hình.

   “Khi người tu sĩ hướng dẫn buổi cầu nguyện 
kêu gọi ‘dâng trái tim của chúng ta lên’, ông ta đâu 
có nói ‘đưa máy điện thoại di động lên để chụp 
hình,’” Đức Giáo Hoàng Francis nhắc nhở những 
người đến dự thánh lễ tại Quảng Trường Thánh 
Phêrô, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

   “Điều đáng buồn là khi tôi đang cử hành 
thánh lễ nơi đây hay ở bên trong Vương 
Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, tôi đều 
nhìn thấy rất nhiều điện thoại di động đưa lên, 
không chỉ từ các giáo dân, mà còn từ các linh 
mục và giám mục nữa. Xin đừng làm vậy!”

   Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 80 tuổi 
và là người gốc Á Căn Đình, không xa lạ gì 
với thế giới của mạng xã hội, vì ngài có hơn 14 
triệu người theo dõi chỉ riêng trên trang Twit-
ter bằng tiếng Anh, và cũng thường đồng ý 
đứng chụp hình ‘selfie’ với các giới hành hương 
trẻ tuổi yêu mến ngài, bản tin AFP cho hay.

 Nhưng Ngài lại có vẻ nghiêm ngặt hơn việc 
dùng điện thoại di động.

   Hồi Tháng Hai, Ngài nói với người trẻ là đừng 
dùng điện thoại ở bàn ăn với gia đình, và cũng cảnh 
cáo rằng việc không còn nói chuyện trực tiếp với 
nhau có thể tạo ra những hậu quả trầm trọng cho 
xã hội con người, ngay cả đưa đến chiến tranh.

   Ngài gọi internet, mạng xã hội và gửi text là “món 
quà của Chúa” nếu được sử dụng một cách khôn 
ngoan. Thế nhưng Ngài cũng tìm cách thuyết phục 
giới trẻ ngày nay thay thế điện thoại di động của 
họ bằng cuốn Thánh Kinh bỏ túi, cũng theo AFP.

   Ngài nói rằng hãy bỏ thói quen liên tục 
rút điện thoại ra xem có ai nhắn gửi gì không, 
thay vào đó nên tham khảo cuốn Thánh Kinh 
bỏ túi của mình thường xuyên hơn. (V.Giang)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ ĐÃ 
MUA LẠI WEB SITE CATHOLIC.BIBLE

 Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 6 tháng 
11, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết các 
giám mục Mỹ đã mua lại Web site Catholic.
Bible.

   Web site này đã được khởi xướng bởi các kỹ 
sư Công Giáo Hoa Kỳ, là những người vừa có 
chuyên môn về các lĩnh vực điện toán và Kinh 
Thánh, vừa có một lòng đạo sốt sắng sáng lập 
nên. Nay Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ quyết 
định mua lại từ ngày 31 tháng 10 và đang có kế 
hoạch mở rộng thêm.

   Web site này sẽ được các Giám Mục Hoa Kỳ 
sử dụng như nguồn tài nguyên chính cho Tuần 
lễ Kinh Thánh quốc gia diễn ra từ ngày 12 đến 
ngày 18 tháng Mười Một. Để mừng kỷ niệm 25 
năm Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, chủ 
đề cho Tuần lễ Kinh thánh quốc gia năm nay là 
The Bible: A Book of Faith / La Biblia: Un Libro 
de la Fe (Kinh Thánh: Cuốn Sách của Đức Tin).

  Ngoài Kinh Thánh, Catholic.Bible cũng là 
nguồn tài nguyên cho Lectio Divina – Cầu 
nguyện dưới ánh sáng của Lời Chúa – bằng 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào mỗi Chúa 
Nhật hàng tuần. Trước đây, Lectio Divina chỉ 
giới hạn trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa 
Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục sinh.

   Cho đến nay, tên miền .Bible được nhiều 
người xem là một nguồn đáng tin cậy để nghiên 
cứu về Kinh Thánh. Nhiệm vụ của .Bible là 
khuyến khích sự tham gia, dịch thuật, đổi mới và 
hợp tác toàn cầu để tất cả mọi người có thể trải 
nghiệm thông điệp thay đổi cuộc sống mà Kinh 
Thánh đem lại cho chúng ta.
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11 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.

LỜI HAY Ý ĐẸP  
  Tất cả hy vọng đều hệ ở bí tích Hòa Giải.  Anh 
em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy.  Anh em 
đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ 
mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa.  Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào 
việc xưng thú tội lỗi.  (Thánh Isidore Serville)

NIỀM MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH 
GIÁO XỨ ST. BONIFACE

 Giáo xứ sẽ có cây Giáng Sinh với những 
niềm mơ ước của các gia đình đang có sự khó 
khăn, được đặt trên gian Cung Thánh. Mong tất 
cả quý ông bà và anh chị em quảng đại tham gia 
chương trình bằng cách ghé thăm cây, để chọn 
một món quà và giúp đỡ cho những gia đình khó 
khăn này.

          CHIA BUỒN
 Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim Thành Kính Phân Ưu cùng-
tang quyến về sự ra đi của
 

ÔNG ANTÔN PHẠM VĂN CÔNG
  Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông 
Triệu sớm đưa linh hồn  Ông Antôn về hưởng 
nhan thánh Chúa.
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