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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG / B 
 

Bài đọc 1: ( Is 63: 16b-19b;64:2-7 ) 
Bài đọc 2 (1Cr 1: 3-9).Tin Mừng : ( Mc 13:33-37)

 ĐANG THỨC HAY NGỦ
 

   Mùa Vọng chuẩn bị cho chúng ta mừng Lễ 
Giáng Sinh. Phụng vụ Mùa Vọng làm sống lại 
lịch sử của dân Ítraen, nhắc chúng ta rằng tất 
cả lịch sử đó đều hướng chúng ta đến với Đức 
Giêsu. Vì thế, Mùa Vọng là  thời gian thức tỉnh 
để chờ đợi ngày Chúa đến lần sau hết, và cũng 
là ngày chờ đợi Chúa đến với mỗi người chúng 
ta vào giờ chết. Cả hai thời điểm đó đều đang 
ẩn giấu; vì thế, chúng ta phải luôn ở trong trạnh 
thái thức tỉnh sẵng sàng gặp Chúa vào bất cứ lúc 
nào. Như lời Đức Giêsu đã căn dặn: “ Vậy anh 
em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào 
chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà 
gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻ 
lỡ ông chủ đến bất thần, gặp anh em đang ngủ.”

     “ Như người kia trẩy đi phương xa, để nhà lại, 
trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho 
mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa 
phải canh thức.” Tù đó Đức Giêsu nhắc nhở chúng 
ta phải biết thức tỉnh và cảnh giác tâm hồn để chờ 
ông chủ là Đức Kitô sẽ trở lại vào ngày cánh chung.

     Ông chủ đi vắng: Đức Kitô về trời. Ngài đã thiết 
lập Hội Thánh và trao quyền và trách nhiệm cho 
các môn đệ tùy phận vụ của mỗi người. Thức tỉnh 
và canh giữ ngôi nhà của Ngài cho đến ngày lại 
đến là bổn phận của chúng ta.Thức tỉnh và canh 
giữ không có nghĩa là thụ động ngồi đó, nhưng 
phải tích cực hoat động. Lơ là, buông lỏng trách 
nhiệm là không chu toàn bổn phận; vì thế, các đầy 
tớ phải luôn thức tỉnh trong phận vụ của mình. 
(Xin xem tiếp trang sau)

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

   $21,376.54 và 29 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử 

 

THÁNH LỄ CHÚA KITÔ VUA
  $21,203.89 và 34 phong bì đã đóng 

góp qua hệ thống điện tử 
 

THÁNH LỄ TẠ ƠN
$3,640.00

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

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 12

1) Thứ Ba 5-12, 2017 sau Lễ 6:30pm: 
Giải Tội VN 

  Thứ Năm 14-12, 2017 lúc 7:00pm: 
Giải Tội 3 ngôn ngữ

- Xin xem Hiệp Thông để biết thêm chi tiết 
ngày giờ Giải Tội của các nhà thờ.

2) Thứ Ba 12-12, 2017 : Sẽ KHÔNG có Lễ 
6:30pm  vì là ngày Guadalupe của Mẹ.

3) Thứ Sáu 8-12, 2017: lúc 6:30pm: 
Thánh Lễ Mẹ Vô Nhiễm - VN

4) Chúa Nhật 24-12, 2017: lúc 6:00pm               
             Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 

  Thứ Bẩy 23-12, 2027 lúc 6:30pm 
            Lễ vẫn bình thường.

Thứ Hai 25-12, 2017: Không có 
   Thánh Lễ Giáng Sinh tiếng Việt Nam. 

5) Chúa Nhật 31-12, 2017: lúc 6:30pm    
Thánh Lễ Vọng 

MẸ THIÊN CHÚA và NEW YEAR EVE 

 Thứ Hai 1-1, 2018 : Không có 
Thánh Lễ Đầu Năm tiếng Việt Nam. 

 
    Trong niềm hân hoan mừng kính Lễ Chúa 
KiTô Vua tuần qua. 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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 05-12-2017       Thánh Lễ          6:30PM
                Giải tội ngay sau Thánh Lễ.
Thứ Bảy 09-12-2017    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 09/12/2017 PV Thánh Đường

Thứ Bảy 16/12/2017: Đoàn TNTT

Thứ Sáu 
ngày 08 tháng 12 năm 2017 

lúc 6:30 PM  tại 
Thánh Đường 

Giáo Xứ St. Boniface,  

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI  

LỄ BUỘC/LỄ TRỌNG

GIẢI TỘI MÙA VỌNG
   Thứ Ba ngày 05-12-2017 Cộng Đoàn 

sẽ có Thánh Lễ lúc 6:30 chiều. 
Giải tội ngay sau Thánh Lễ.

 Xin quí Cụ quí Ông bà Anh Chi Em xắp 
xếp thời giờ đi dự Lễ và xưng tội, để đón 
mừng 

CHÚA GIÁNG SINH

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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Đó là trạng thái thức tỉnh nơi tâm hồn mỗi người.
 
     Đời sống của chúng ta có những lúc như đi 
trong bóng đêm, khi chúng ta chiều theo những 
đam mê dục vọng của thân xác, của ý riêng, khi 
quên đi những bổn phận của con dân Nước Trời. 
Đêm tối gợi lên cho chúng ta một môi trường 
đầy cám dỗ, thử thách. Bóng đêm đối nghịch với 
ánh sáng. Ý riêng của con người đối nghịch với 
ý muốn của Thiên Chúa. Khi tâm hồn trong trạng 
thái ngủ mê trong đêm tối tội lỗi, sẽ đánh mất trạng 
thái thức tỉnh trong ánh sáng của Thiên Chúa.            

   Khi ông chủ đi vắng, nếu thiếu thức tỉnh, chúng 
ta sẽ rơi vào tình trạng như dân Chúa xưa: “ Tất 
cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi 
việc làm chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả 
chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con 
đã phạm, tựa cơn gió cuốn chúng con.” ( Is 64:5)

     Mùa vọng là lời mời gọi chúng ta thức tỉnh, là 
cơ hội để bắt đầu lại. Mùa Vọng cũng là cơ hội 
cho chúng ta thoát khỏi những thói quen tiêu cực 
để hướng về một tương lai mới trong thức tỉnh, 
mong đợi và cầu nguyện. Chúng ta có thể tham 
gia vào các lễ nghi phụng vụ, nhưng đã trở thành 
thói quen, đã đánh mất ý nghĩa của những công 
việc chúng ta làm. Thói quen bóp chết chúng ta 
từ từ. Chúng ta bị chìm ngập trong những lối mòn 
truyền thống và sự tùng phục. Khi đi vào cuộc 
sống nhàm chán, thì hậu quả là chúng ta chỉ là 
những Kitô hữu theo thói quen; chúng ta đánh 
mất ý nghĩa của những lễ nghi phụng vụ, không 
còn biết lắng nghe Lời Chúa một cách tích cực.
 
     Trải qua hàng ngàn năm đợi chờ Chúa đến 
, dân Do Thái đã có những giai đoạn đánh mất 
niềm tin và hy vọng trong khi chờ Chúa đến. Họ 
đã có những lúc ngủ mê, nhưng  họ đã tỉnh thức: 
“Lạy Đức Chúa,  tại sao Ngài lại để chúng con 
lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho 
lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính 
sợ Ngài?”( Is 63: 17a) và từ tâm tình thức tỉnh 
thống hối ấy, họ đã kêu cầu: “ Vì tình thương 
đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp 
của Ngài, xin Ngài mau trở lại.”( Is 63 :17b) 

     Khi không còn niềm tin, không có Chúa trong 

  ĐANG THỨC HAY NGỦ
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

cuộc sống, chúng ta như đi trong đêm tối. Vì thế, 
để không vướng phải những hiểm nguy của đêm 
tối phủ vây, phải tỉnh thức. Tỉnh thức với những gì 
không phù hợp ý Chúa, tỉnh thức với những gì làm 
chúng ta xa rời Chúa, tỉnh thức trong niềm tin tưởng 
vào sự quan phòng và yêu thương của 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)

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

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2017-2018

TUẦN THỨ 1: 12/02/2017

A/C Nguyễn N. Chí                   $100
A/C Lâm Tùng Sơn $100
A/C Dương Hưng Tony $100
Chị Trần Thị Thanh $100
A/C Nguyễn Công Huy $100
A/C Đỗ Minh Tuấn $100
A/C Lê Thanh Quang $100
A/C Lê Thị Thái $100
Hội DTTTDM Fullerton $100
A/C Nhàn & Linh Sơn $200
Ô.   Trần Tuấn Hùng $100
Chị Nguyễn Hồng $200
Ô/B Nguyễn Văn Phương $100
A/C Trương Quốc Thịnh $100
                                                            --------------
Tổng cộng tuần 1:                                $1,600
 
Tổng cộng thu tuần 1:      $1,600

QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN ANAHEIM 

 Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim đang 
thâu nhận sự đóng góp quỹ sinh hoạt để chi phí 
trong năm 2017-2018. Xin quý cụ, quý ông bà 
và anh chị em quảng đại giúp đỡ, để cho các 
chương trình sinh hoạt được phát triển. 
   Mọi đóng góp của quý vị sẽ được đăng trên 
bản tin cộng đoàn hằng tuần.

GHI CHÚ:
  Mọi đóng góp bằng Check xin qúy Ông Bà 
Anh Chị Em để St. Boniface Church
với ghi chú “Quỹ Sinh Họat CĐ VN”, và dùng bì 
thư đính kèm để gởi trực tiếp đến
 Linh Muc Quản Nhiệm Trịnh Ngọc Danh 
    hay Anh Chị ban thường vụ.
**Chúng con sẽ đăng mọi đóng góp trong bản tin 
hàng tuần của Cộng Đoàn.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 12 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

 Tất cả 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

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)
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