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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG / A
 

Bài đọc 1: ( Is 40:1-5,9-11). Bài đọc 2 : ( 2 Pr 
3:8-14). Tin Mừng : (Mc 1:1-8)

 ĐƯỜNG VỀ ĐẤT HỨA  
 

        Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, thánh 
Máccô đã trích sách ngôn sứ Isaia: “ Có tiếng người 
hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của 
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đúng 
như lời ngôn sứ Isaia, từ trong hoang địa, ông 
Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện. Ông rao giảng và kêu 
gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối để 
được ơn tha tội. Đó là lời kêu gọi dọn đường ngay 
thẳng cho Chúa đến; vì thế, nhân loại và mỗi người 
chúng ta cứ phải dọn đường cho Chúa đến để đưa 
nhân loại về miền đất hứa, về trời mới đất mới.

     Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến. Chúa 
vẫn đến nơi tâm hồn mỗi người, vẫn đến hằng 
ngày trong bí tích Thánh Thể và sẽ đến với số 
kiếp mỗi người qua cái chết và số kiếp nhân 
loại vào ngày cánh chung. Nhưng bao giờ Ngài 
đến? Không ai biết, chỉ trừ Chúa Cha. Điều quan 
trọng và cần phải làm hằng giờ, hằng ngày, và 
suốt cả cuộc đời của mỗi người và suốt cả vận 
mệnh của nhân loại là dọn đường ngay thẳng cho 
Chúa đến. Con đường mà thánh Gioan Tẩy Giả 
kêu gọi chúng ta dọn cho Chúa đến là con đường 
ăn năn, sám hối tội lỗi nơi tâm hồn của mình, vì 
con đương tâm hồn của chúng ta vẫn còn những 
quanh co lọc lừa, gian đối, vẫn còn những chỗ 
gồ ghề của kiêu căng tự mãn, vẫn còn những 
hố sâu ngăn cách của vô cảm, ganh ghét, đố kỵ.
 
     Có một câu chuyện hư cấu như thế này: Ngày 
ấy, ở miền Nam nước Hoa kỳ, vào thời gian ấy 
vẫn còn chế độ phận biêt chủng tộc, có một người 
(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  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 12-12, 2017 : Sẽ KHÔNG có Lễ 
6:30pm  vì là ngày Guadalupe của 
                     CĐ Tây Ban Nha .

2) Thứ Năm 14-12, 2017 lúc 7:00pm: 2Giải 
Tội 3 ngôn ngữ
- Xin xem Hiệp Thông để biết thêm chi tiết 
ngày giờ Giải Tội của các nhà thờ Việt Nam.
3) 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. 
4) 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. 

TIN GIÁO HỘI
 

 Một làng dân tộc Bangladesh theo đạo 
nhờ gương sống của một linh mục

   Ngày 01/12 vừa qua (năm 2017), trong chuyến 
viếng thăm Bangladesh, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã cử hành Thánh lễ tại công viên Suhrawardy Ud-
yan cho khoảng 100 ngàn tín hữu và ngài đã truyền 
chức Linh mục cho 16 phó tế. Cha Josim Murmu, 30 
tuổi, là một trong số 16 tân linh mục. Cha là người 
đầu tiên trong làng của cha trở thành linh mục. Chính 
chứng tá Kitô hữu của cha đã đưa gia đình cha trở lại 
Công Giáo và sau đó, trong vòng 4 năm, toàn thể 800 
người trong làng của cha đã đón nhận phép rửa tội. 
Cha Josim đã chia sẻ với hãng tin Á châu rằng những 
người quan trọng nhất với cha là gia đình và trên hết 
là người bố đau bệnh của cha. Cha cho biết, dù đi lại 
đối với bố của cha thật khó khăn, nhưng ông không 
thể vắng mặt trong ngày trọng đại nhất đời của cha.
     Cha Josim sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng 
Pollibut, giáo phận Dinajpur, miền bắc Bangladesh. 
Bố của cha là một nông dân, còn mẹ cha là người nội 
trợ ở nhà, chăm sóc 7 người con, 4 trai 3 gái. Người 
dân sinh sống tại làng của cha Murmu đều là những 
người thuộc các bộ tộc, theo đạo thờ vật linh; họ chịu 
ảnh hưởng của Ấn độ giáo. Từ khi còn là một trẻ nhỏ, 
cha Josim đã được “gặp” Chúa Kitô qua cuộc gặp gỡ 
với cha Giêrônimô, một linh mục dòng Phanxicô. Cha 
Josim kể lại: “Một ngày kia, cha Giêrônimô đến gặp và 
nói với tôi: ‘Josim, chúng ta đi dạy cho những người 
đó.” Và tôi đã đi cùng với cha Giêrônimô. Sau một 
thời gian theo cha Giêrônimô, trong lòng tôi nảy sinh 
ước muốn trở nên giống như cha ấy.” Cậu bé Josim 
đã hỏi cha Giêrônimô làm thế nào để trở thành một 
Kitô hữu và câu trả lời của cha làm cho cậu bé ngạc 
nhiên: “Đầu tiên con phải học hành đã.” Sau một thời 
gian chuẩn bị và cầu nguyện, Josim nói cho gia đình 
biết là cậu muốn được rửa tội. Thế là đến lượt gia đình 
của Josim lại ngạc nhiên. Cha Josim kể: “Mọi người 
đồng ý với tôi, họ chấp nhận quyết định của tôi. Họ 
đã nói với tôi rằng họ cũng muốn trở thành các Kitô 
hữu. Thế là cả gia đình tôi đã theo đạo Công Giáo.”
     Còn một sự kiên quan trọng khác trong hành 
trình ơn gọi của cha Josim, đó là cuộc nói chuyện 
với một linh mục khác. Cha Josim chia sẻ: “Cha ấy 
đã nói riêng với tôi: ‘Josim, con có một ngọn lửa 
đang cháy bỏng trong lòng con. Đừng dập tắt nó’. 
Ngọn lửa đang cháy đó chính là Chúa Kitô.” Trong 
thời gian đó, chàng trai trẻ Josim đã hoàn thành 
giai đoạn một của chương trình đại học và quyết 
định gia nhập chủng viện Dinajpur. Cha Josim chia 
sẻ về ước muốn của mình khi ấy: “Mong ước của 
tôi là trở thành linh mục, dạy dỗ cho ngừoi khác, 
làm việc vì họ, rao giảng Tin Mừng là Thiên Chúa.”

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

     Cha Josim đã là một chứng tá trong cuộc sống và 
chính thái độ và cách sống của cha đã thu hút những 
người dân làng của cha. Chỉ trong vòng 4 năm, toàn bộ 
dân làng của Cha đã trở lại và được rửa tội. Cha Jo-
sim nhớ lại: “Ban đầu họ không chấp nhận Tin mừng, họ 
chống lại chúng tôi và không muốn giúp đỡ chúng tôi. Họ 
thuộc các nhóm khác nhau, họ có nhiều truyền thống từ 
Ấn giáo, như là thờ các thần và dâng cúng cho các thần. 
Dù là nghèo khổ, họ dâng những thứ họ có. Tôi đã không 
biết phải làm gì và tôi đã trao đổi với vị linh hướng của 
tôi. Ngài nói với tôi: ‘Con đừng lo lắng. Hãy sống cuộc 
sống của con, đi theo quyết định của con cho đến cùng. 
Họ sẽ hiểu và từ từ cuộc sống của họ cũng sẽ thay đổi.’”
     Cha Josim xác tín mạnh mẻ rằng: “Chúa Giêsu Kitô 
đã đến cho tôi. Ngài là bạn, là Chúa của tôi, là Đấng 
dựng nên tôi. Khi Ngài đến thế gian này, Ngài đã dạy dỗ 
và giảng dạy cho dân chúng. Ngài đã trao ban sự sống 
của Ngài vì tôi. Ngài đã đến trên trái đất này và đã cứu 
tôi khỏi tội lỗi, Ngài đã chết để cứu tôi khỏi tội lỗi.” Sau khi 
được chịu chức linh mục, cha Josim sẽ bước theo gương 
mẫu của mình. Cha chia sẻ rằng cha sẽ đi làm chứng cho 
Chúa Kitô, rao giảng Tin mừng, không phải bằng cách 
hét thật to. Cha nói: Khi tôn trọng niềm tin của mỗi người, 
Phật giáo hay Hồi giáo, tôi sẽ mang Tin Mừng cho họ và 
theo gương hoạt động vì con người của Đức Thánh Cha 
Phanxicô. Tôi sẽ phục vụ dân tộc của tôi trong giáo xứ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Suihari, nơi tôi sẽ là phụ tá 
của cha xứ Gian Battista Zanchi. Tôi yêu quý dân của tôi, 
người nghèo và người khuyết tật, Kitô hữu và Hồi giáo. 
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da đen đứng bên ngoài thánh đường chỉ dành 
riêng cho người da trắng. Ngôi thánh đường ấy 
rất gần khu người da đen ấy đang sống, nên anh 
đã nghĩ đến việc đến đó để tham dự các nghi thức 
sáng Chúa Nhật, thay vì phải đi rất xa để đến 
ngôi thánh đường dành cho người da đen. Đến 
nơi, anh đứng bên ngoài, tập trung can đảm để 
cố gắng đối diện với một thực tế hầu như không 
thể vượt qua. Khi nhìn lên, anh bổng thấy Chúa 
Giêsu đang đứng cạnh anh không biết tự bao giờ.
Chúa Giêsu hỏi anh đang làm gì ở đó, và anh trả 
lời đang tìm cách để đi vào nhà thờ. Chúa Giêsu 
cười và nói: “ Cha qúa biết những gì con đang 
chịu. Thực sự, suốt bao nhiêu năm qua, chính 
Cha cũng đang tìm cách để vào nhà thờ này!” 

   Con đường mà hôm nay và ngày mai phải 
dọn cho Chúa đến là con đương hẻm ngay 
thẳng nơi tâm hồn mỗi người để hòa nhập 
vào đại lộ thênh thanh của niềm tin nhân loại. 
Đường thẳng là đường ngắn nhất! Con đường 
hay đại lộ lúc đầu ngay thẳng, nhưng qua thời 
gian con người đã biến nó thành quanh co, ghồ 
ghề. Vì thế, muốn làm cho nó ngay thẳng lại để 
Chúa đến, chúng ta phải uốn nắn, sửa sang.

      Những cách thức để dọn con đường tâm hồn 
cho Chúa đến là đi vào sa mạc để cho tâm hồn 
chúng ta chìm lắng xuống khỏi những khát vọng 
trần tục và để một mình  chúng ta tâm tình thân mật 
với Chúa bằng cầu nguyện, là mặc áo da thú bằng 
một tâm hồn chân thực với chính mình để nhận 
ra thân phận yếu đuối của mình, để bạt đi những 
ghồ ghề bằng sống khiêm nhường, tin tưởng phó 
thác vào bàn tay quan phòng và yêu thương của 
Thiên Chúa, là ăn châu chấu uống mật ong để san 
lấp những hố sâu đam mê khoái lạc về vật chất. 
San bằng những ghồ ghề kiêu căng tự mãn bằng 
sống khiêm nhường bác ái yêu thương tha nhân. 
Uốn nắn những quanh co  lọc lừa, gian manh, dối 
trá  bằng thật thà, khiêm tốn theo đường lối Chúa. 

      Chúa đã đến và Ngài đang đến trong cuộc sống 
của mỗi người; đặc biệt Ngài đang đến với chúng 
ta trong Bí tích Thánh Thể; và cuối cùng, Ngài 
sẽ lại đến trong vinh quang. Dù cho con người 
không dọn đường cho Chúa, Ngài vẫn tìm mọi 
cách để đến với mỗi người, với nhân loại bằng 

  ĐƯỜNG VỀ ĐẤT HỨA  
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

yêu thương và tha thứ, “ Vì Ngài không muốn cho 
ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người 
đi tới chỗ ăn năn hối cải.”( 2 Pr 3:9b)  Dọn cho 
Chúa con đường thẳng để Ngài đến đưa chúng 
ta về “ trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị” theo 
như lời Chúa hứa và  sự mong đợi của chúng ta.

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

TUẦN THỨ 2: 12/09/2017
Ô/B Đoàn Việt Hùng                             $100
A/C Vũ Phan                                         $100
A/C Hanks Ninh                                    $100
Ô/B Bùi văn Giang                                $100
A/C Vũ Đình Phương                           $100
A/C Thuận Nguyễn                               $100
Ô/B Vinh Nguyễn                                  $100
Chị Thuy Ngọc Vũ                                 $100
Ông Trần Viết Hồng                              $100
A/C Paul Nguyễn                                   $100

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.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

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

Thứ Bảy 16-12-2017    Thánh Lễ            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 16/12/2017 Đoàn TNTT

Thứ Bảy 23/12/2017 PV Thánh Đường

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

  $26,119.09 và 27  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

Ô/B Lưu văn Thuần                                    $100
Bà  Phạm Sửu                                            $100
Chị Maria Trương thị Thái                            $50
Ô/B Pat Phạm                                              $50
Ô/B Hoan Nguyễn                                        $50 
Tổng cộng thu tuần 2:                            $1,350

Tổng cộng 2 đợt :          $2,950

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 12 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

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống,

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, 
Ban Chấp Hành  cùng toàn thể   Cộng 

Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim nhận được tin buồn:

ĐỨC CHA DOMINIC 
MAI THANH LƯƠNG,

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, 
California Hoa Kỳ

     Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1940 tại 
Nam Định, Bùi Chu, Việt Nam,được Chúa 
gọi về vào lúc 10 giờ 20 sáng Thứ Tư, ngày 
6 tháng 12 năm 2017, tại California, Hoa 
Kỳ, Hưởng thọ 77 tuổi.

 Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của 
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, đón nhận 

Đức Giám Mục Dominic 
Mai Thanh Lương 

về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên 
Đàng.
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