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CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN /A
Lễ CHÚA KITÔ VUA

 Bài đọc 1 : (Ed 34:11-12,15-17). Bài đọc 2 : 
(1Cr 15:20-26,28). Tin Mừng : ( Mt 25: 31-36)

VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO
 

    Về ngày phán xét chung, Đức Giêsu đã 
nói: “ Về ngày và giờ đó thì không ai biết được, 
ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con 
cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà 
thôi.”( Mt 24:36)  Bài Tin Mừng hôm nay cho 
chúng ta thấy viễn cảnh ngày “Con Người sẽ 
đến trong vinh quang” để phán xét con người.  
Ngày ấy sẽ xảy ra như thế nào và số phận của 
mỗi người sẽ ra sao?  Để được chúc phúc, 
phải tỉnh thức, sẵn sàng và hành động thế nào?

    “ Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển 
của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp 
trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ 
với nhau, như mục tử tách biệt chiên và dê. 
Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn 
dê ở bên trái.” Và Người sẽ bắt đầu phán xét.

          Như vào mùa gặt, chủ ruộng phân loại lúa tốt 
và cổ lùng, vào ngày phán xét chung Vị Thẩm Phán 
Tối Cao tách biệt chiên và dê. Lúa tốt và cỏ lùng 
sống chung trong một thửa ruộng, chiên và dê sống 
chung trong một đàn, người lành người dữ, người 
tin hay không tin đều thuộc cộng đồng nhân loại. 

       Với những người đứng bên hữu, Vị Thẩm 
Phán sẽ phán quyết: “ Nào những kẻ Cha Ta 
chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc 
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên 
lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta 
khát, các ngươi đã cho uống...”; và với những 
người đứng bên trái, Ngài sẽ lên án: “ Quân bị 
nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa 
(Xin xem tiếp trang sau)

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 28-11-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                     Thánh Lễ        7:00PM

Thứ Bảy 02-12-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 02/12/2017 Bà Mẹ Công Giáo
Thứ Bảy 09/12/2017 PV Thánh Đường

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 MAI 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.

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 TUÂN QUA

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

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
TRONG THÁNG 11 & 12

•  Chúa Nhật  ngày mai 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

 
    Trong niềm hân hoan mừng kính Lễ Chúa 
KiTô Vua,  Cha Quản Nhiệm và ban Thường vụ 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu xin chúc mừng 
ngày lễ Quan Thầy 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. 
 Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn 
thống trị tâm hồn và hướng dẫn các Đoàn Viên 
mỗi ngày thêm tình mến Chúa và yêu tha nhân.

CHÚC MỪNG
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đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ 
thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không 
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống...”

        Vị Thẩm Phán Tối Cao không xét là giáo sĩ 
hay giáo dân, không dựa vào địa vị xã hội giàu hay 
nghèo; Ngài cũng không lấy tiêu chuẩn tham dự 
Thánh lễ nhiều hay ít,  siêng năng đọc kinh, cầu 
nguyện hay biếng nhác... Được chúc phúc hay bị 
lên án là tùy vào tiêu chuẩn làm hay không làm, cho 
hay không cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp rước 
người khách lạ, người trần truồng cho áo mặc, 
chăm non kẻ yếu đau, thăm viếng người tù tội. 
Như vậy, tiểu chuẩn để Thiên Chúa phán xét loài 
người dựa trên hành vi bác ái yêu thương người 
đồng loại chứ không dựa trên lời nói suông. Mỗi lần 
chúng ta làm những việc yêu thương bác ái, phục 
vụ những người anh em bé nhỏ đang sống chung 
quanh chúng ta, là chúng ta làm cho chính Chúa.

     Những người được thưởng và cả những người 
bị phạt, nếu thấy Chúa đói khát, trần truồng, ốm 
đau, tù đày, không biết có làm được như lời họ 
nói: “ Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy 
Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần 
truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ 
Chúa đâu?” Cuộc sống của Đức Giêsu ở trần 
gian, cuộc khổ nạn chịu chết trên Thánh Giá 
đã tố giác lòng hèn nhát, dối trá của con người!

      Nếu được hỏi: Tình yêu phải như thế nào, có 
lẽ tùy hoàn cảnh, tùy nhận thức, mỗi người chúng 
ta có những quan điểm khác nhau. Riêng thánh 
Augustine, tiến sĩ Hội Thánh đã trả lời câu hỏi trên 
như sau:” Tình yêu có đôi tay để giúp đỡ người 
khác. Tình yêu có đôi chân để mau mắn đến với 
những ai nghèo khó và những ai cùng quẫn. Tình 
yêu có đôi mắt để nhìn thấy những nỗi khổ tâm 
và sự thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để lắng nghe 
những tiếng thở than và những lời ai oán của 
người khác. Hình dạng của tình yêu là như thế.”

        Chúa Kitô là Vua Tình yêu. Vương quốc 
của Ngài là Vương Quốc tình yêu. Muốn vào 
Vương Quốc của Ngài, chúng ta phải trở thành 
công dân của Vương Quốc ấy, phải có lòng yêu 
mến Chúa và yêu mến anh em thật sự. Đến 
ngày phán xét, chúng ta bị kết án không phải vì 
những lỗi lầm đã phạm, mà là vì những tội lỗi do 
thiếu sót trong Luật Yêu thương của Thiên Chúa.  

 VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

   Nhờ đức tin, chúng ta được nên công chính, 
được ơn cứu độ; nhưng đức tin đích thực sống 
động phải là đức tin đi đôi với việc làm. “ Đức 
tin không có hành động thì quả là đức tin chết”. 
( Gc 2: 17)Hành động của đức tin trong cuộc 
sống hôm nay quyết định cho số phận mai sau.  

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
CỘNG ĐOÀN ANAHEIM

 TÔN CHỈ
Cầu nguyện và hoạt động tông đồ hợp nhất với 
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng 
cho mọi hoạt động Và phục vụ Cộng Đoàn Dân 
Chúa

 Khi bạn hoặc gia đình bạn...
 

 Thiếu sự bình an
 Gặp sự đau khổ cần được an ủi
 Con cái khô khan nguội lạnh, thiếu hạnh phúc
 Thân nhân lỡ phạm tội hay chìm đắm ngoan 
cố trong tội lỗi
 Công việc làm ăn bất ổn
 
Là lúc: THÁNH TÂM CHÚA
 

 Đang mời gọi bạn cùng gia đình trở về với 
Tình Yêu Chúa để: 
 YÊU CHÚA - THỜ LẠY CHÚA - CẢM TẠ 
CHÚA - XIN ƠN CHÚA – XIN CHÚA THA TỘI 
VÀ ĐỀN  TỘI cho chính mình, thay thế cho con 
cái và cho người khác.

Đặc ân THÁNH TÂM CHÚA dành cho Đoàn 
Viên và Gia Đình

 12 lời hứa của THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU:
1. Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ. 
2. Ta sẽ ban mọi sự bình an cho gia đình họ.
3. Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.
4. Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt 
đời, nhất là trong giờ lâm chung.
5. Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm. 
6. Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một 
nguồn tình yêu vô hạn.
7. Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.
8. Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ 
Thánh Tâm Ta.
9. Những tâm hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên 
sốt sáng.

10. Ta sẽ ban cho linh mục được những ơn riêng 
để cảm hóa lòng người cứng cỏi.
11. Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời 
những ai cổ động cho việc tôn thờ Thánh Tâm 
Ta.
12.  Vì lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm 
Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai rước lễ liên tiếp 
chín ngày thứ Sáu đầu tháng Ơn thống hối trong 
giờ lâm chung, họ không phải chết khi linh hồn 
đang mất ơn nghĩa thánh cũng như khi chưa 
được chịu các phép bí tích cần thiết.

Giáo Hội ban ơn TOÀN XÁ những dịp sau 
đây:
1. Viếng Thánh Thể Chúa để tôn thờ Thánh Tâm 
Chúa
2. Các ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Kitô Vua
3. Lần chuỗi Mân Côi đọc liên tục chuỗi 50
4. Đi 14 chặng đàng Thánh Giá một cách cung 
kính

Thông hưởng ơn ích của hơn 30 triệu hội 
viên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện
Thông hưởng ơn ích của hơn 800 Đoàn Viên 
LMTT của giáo phận Orange khi còn sống 
cũngnhư qua đời (800 chuỗi Mân) 

Muốn biết thêm chi tiết hay gia nhập 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, xin gọi:

LM Tuyên Úy LMTT Giuse Trịnh Ngọc Danh  
714-956-3110, x130

Ông Vũ Ngọc Oánh 714-774-0355
Ô Nguyễn Văn Thường 714-924-2411

Ô Khuất Ngọc Tiến - 714-309-0969

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

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.

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017 lúc 5:00 PM 
chiều tại phòng Bethany Hall. Thân mời tất cả các hội 
viên HCBMCG tham dự buổi họp mặt cho đông đủ.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11 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

LỜI HAY Ý ĐẸP
Hỡi tội nhân, bất kỳ bạn là ai, đã sống nhiều năm 
trong đàng tội, đã lún sâu vào sự dữ, nhưng xin 
đừng ngã lòng. Để khích lệ bạn tin tưởng vững 
mạnh hơn, Thiên Chúa đã ban cho bạn một vị 
trung gian. Bằng những lời thỉnh cầu, vị ấy xin 
được tất cả những gì Ngài muốn. Vậy bạn hãy 
chạy đến cùng Đức Maria, và bạn sẽ được cứu độ.  
(Thánh Bernard)
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