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 TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA 
Chúng ta đang cận kề cuối mùa Phụng Vụ hằng năm. 
Hai Bài Đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: cuộc 
sống của chúng ta sẽ chấm dứt vào một ngày nào 
đó và chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ 
khuyến khích, củng cố và cứu vớt chúng ta, ngay lúc 
này và cuối đời. Sách Máccabê kể câu chuyện đáng 
để ý, tăng cường sinh lực về đức tin cho chúng ta. 
Khi chúng ta nhìn thấy cả một gia đình sẵn sàng chết 
thay vì từ chối luật lệ của Môisen. Thánh Vịnh đáp 
trả những tiếng kêu tín thác vọng lại theo Sách Mác-
cabê  "Ôi Thiên Chúa, con kêu gào lên Chúa, và Ngài 
sẽ nhậm lời con ! ", lòng tín thác đó xuất hiện trong 
lá thư của Thánh Phaolô gửi cho Thessalonian 
"Thiên Chúa là đức tin", ngài chứng thực " Ngài sẽ 
bảo vệ bạn khỏi kẻ ác ". Theo như Phúc Âm giải 
thích, sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ tồn tại đến 
bao lâu. Này con cái Thiên Chúa, những người mà 
Ngài bảo vệ, Chúa Giêsu nói, sẽ sống trường cửu 
muôn đời như các Thiên Thần. 

Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Mười  Một  2019   

 

 Ý Nguyện Truyền Giáo :     
Cầu Cho Sự Thông Tin và Hòa Giải 

Xin cho các vùng Cận Đông có được một 
tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải, là 
nơi các cộng đồng tôn giáo đa dạng biết 

chia sẻ cuộc sống cho nhau 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
          Tháng Mười Một 2019  -  Năm C 
  Chủ Nhật 17 Tháng Mười Một 2019  

        Tuần Thứ XXXIII Thường Niên  

                           Powered by God 

  Chủ Nhật Ngày 24 Tháng Mười Một  2019 

     Lễ Chúa Kitô Vua - Liên Minh Thánh Tâm     

        Bài Đọc Một :  Anh Hân 

        Bài Đọc Hai  :  Anh Thưởng 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hậu 

  Thứ Tư  Ngày 27 Tháng Mười Một  2019 

  Thánh Lễ Tạ Ơn Đa Văn Hóa —7:00 giờ tối 

                         Chị M. Nga (???) 

           HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH THÔNG BÁO 
 

Xin kính mời Cha Quản Xứ, tất cả phụ 
huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa 

tham gia buổi tiệc Tạ Ơn sau Thánh Lễ  
Chủ Nhật 17 Tháng 11, 2019 

 

THÔNG BÁO 
Cộng đoàn sẽ tiếp tục bán Phở gây quỹ, 
giá vé $8.00 một tô, bắt đầu bán từ hôm 
nay, Chủ Nhật 10 Tháng 11, 2019, phở sẽ 
được trao vào Chủ Nhật mồng Một Tháng 12, 2019.  

 

Sau giờ làm việc của văn phòng Giáo 

Xứ, trong trường hợp khẩn cấp sống 

hay chết, xin quý vị vui lòng gọi số 

phôn Giáo xứ 951-689-8921 và đánh 

thêm số 106 để Cha Quản Xứ giúp quý vị. 

 

 XIN LƯU Ý 
HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ SẼ ĐÓNG  ĐỂ ĐÁNH BÓNG LẠI 

NỀN NHÀ VÀO HAI NGÀY THỨ HAI VÀ THỨ BA   
11 VÀ 12 THÁNG 11, 2019 

PHONG TRÀO HẠT GIỐNG TINH THƯƠNG  
Kính mời quý vị cao niên trong Giáo Xứ tham dự 
ngày Dạ Hội tại Hội Trường Giáo Xứ tổ chức vào 
Thứ Bảy 16 Tháng 11, 2019 
từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. 
Trong buổi tiệc tối, các em 
thiếu nhi  Việt Nam sẽ trình 
diễn dương cầm giúp vui 
cho các vị trưởng lão.  Xin kính mời quý vị tham 
gia, và gọi số phôn 951-689-8921 ext 105 đễ giữ chỗ 
và biết thêm chi tiêt. 

 

 XIN LƯU Ý    Trong Tháng 11,  xin quý vị   vui   lòng dùng Phong Thư   “ALL SOULS 

DAY—Lễ Các  Đẳng Linh Hồn”  để xin lễ  và để chung vào rổ quyên tiền hằng tuần.   
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha 
Thánh Gioan Maria Vianney 

 

Phán Xét 
 

Sự khôn ngoan siêu việt của Chúa thấu suốt mọi 
bí ẩn trong tâm trí chúng ta; tận đáy lòng chúng 
ta, và lần dở ra những trang sách cuộc đời đã 
được gấp kín.                      Thánh Gioan Maria Vianney 

Giáo lý Công Giáo dạy rằng, tất cả mọi người sẽ trải 
qua một cuộc phán xét rất đặc biệt lúc chúng ta 
chết. Ngay khi vừa trút hơi thở cuối cùng, linh hồn 
chúng ta ra trước tòa phán xét Thiên Chúa ngay tại 
chỗ chúng ta chết. Cho dù chúng ta có chết ở đâu đi 
nữa, Thiên Chúa sẽ hiện diện ngay chỗ đó để thi 
hành công lý. Thiên Chúa đã ấn định cho mỗi người 
chúng ta một thời gian nào đó sống trên mặt đất 
này, Người đã đánh dấu ngày cuối đời cho mỗi 
người; ngày mà chúng ta sẽ không thấy nối tiếp qua 
những ngày khác nữa, cũng chẳng còn thời gian 
nữa. Khoảng cách nào giữa giây phút đầu với giây 
phút cuối? Cuộc đời giống như mây khói vậy, nó 
chấm dứt nhanh chóng hơn một con chim lao mình 
xuyên qua không khí, như một con tàu đi giữa biển 

Date Event Location Time Presenter 
Saturday, January 

11, 2020 
Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa Diocesan Pastoral 

Center 

9:00AM-

3:00PM 
Cha Timothy Trường Đỗ 

Saturday, March 14, 

2020 
Lớp Thừa Tác Viên Thánh Thể Diocesan Pastoral 

Center 

9:00AM-

3:00PM 
Cha Anthony Bùi Đại 

Saturday, March 28, 

2020 

Những Gì Bạn Cần Biết Về 

Thánh Thể 

Diocesan Pastoral 

Center 

9:00AM-

12:00PM 

Cha Anthony Đào Quang 

Chính 

Saturday, May 30, 

2020 

Đại Hội Châu Á Thái Bình 

Dương 

Diocesan Pastoral 

Center 
All Day To be determined 

 

 Phong  Trào Thăng Tiến Hôn Nhân 
             Thông Báo 

Chủ Nhật ngày 29 Tháng 12, 2019, Công 

Giáo Toàn Vũ mừng Kính Lễ Thánh Gia 

Thất.   Xin kính mời quý ông bà và anh chị 

em cộng đoàn dân Chúa tham dự buổi 

tĩnh tâm về gia đình từ 3:00PM đến 4:00PM do Cha 

Trường Đỗ giảng thuyết với chủ đề: “Cảm Thông và 

Đồng Hành cùng Các Gia Đình Trẻ” —-Và cũng xin mời 

quý vị có những năm Thành Hôn : 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45 và nhiều hơn ghi tên tham dự Kỷ Niệm Thệ 

Hôn. Xin quý ông bà và anh chị em bớt chút thời giờ 

tham dự. Xin chân thành cám ơn. 

 Phong  Trào Liên Minh Thánh Tâm   
Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi 
Tĩnh Tâm, mừng Lễ Quan Thầy của  
Phong Trào vào Chủ Nhật, ngày 24 
Tháng 11, 2019,  Chương trình Tĩnh Tâm 
bắt đầu  từ 3 giờ 30 chiều. Trong Thánh 
Lễ sẽ có tuyên hứa của đoàn viên. Sau 

thánh lễ, xin quý vị bớt chút thời giờ ghé qua Hội 
Trường Giáo Xứ dự tiệc chung vui với Phong Trào Liên 
Minh Thánh Tâm.  

  CHRISTMAS PRACTICE SCHEDULE - 2019   

DATE TIME  LOCATION 

Friday, November 15, 2019 7:30 PM - 9:00 PM Church  

Friday, November 22, 2019 7:00 PM - 9:00 PM Hall 

Saturday, November 23, 2019 6:00 PM - 9:00 PM Hall 

Friday, December 06, 2019 7:00 PM -  9:00 PM 
Ministry Center - The Stage - Use Church 

after Vietnamese Mass 

Saturday, December 07, 2019 6:00 PM - 9:00 PM Ministry Center - The Stage 

Friday, December 13, 2019 7:00 PM -  9:00 PM Ministry Center - The Stage 

Saturday, December 14, 2019 6:00 PM - 9:00 PM Ministry Center - The Stage 

Friday, December 20, 2019 7:00 PM -  9:00 PM Church  

Monday, December 23, 2019 7:00 PM -  9:00 PM Final Rehearsal -- Hall and Church 
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Bao giờ thì chúng ta chết? Có thể là năm sau, hay 
tháng sau? Có thể là ngày mai, hay hôm nay? Chẳng 
ai biết! Điều ấy đã xảy ra cho nhiều người, chẳng lẽ 
chúng ta tránh khỏi sao? Nó có thể đến bất ngờ khi 
các con không nghĩ đến gì ngoài việc ăn chơi trác 
táng, khi đó các con sẽ được dẫn đến trước tòa án 
của Thiên Chúa, giống như ông vua Baltassar xứ 
Babilon vô đạo. Điều gì sẽ xảy đến với linh hồn 
bước vào thế giới vĩnh cửu thiêng liêng? Ngạc 
nhiên, bối rối, từ đó trở đi bị tách biệt khỏi bạn bè, 
và nơi đó, bao bọc bởi ánh sáng thần thiêng, linh 
hồn sẽ nhìn thấy Đấng Tạo Thành của nó. Thiên 
Chúa khi đó không còn là một người Cha nhân từ 
nữa, nhưng là một vị Thẩm Phán đầy nghiêm minh. 
Hãy hình dung cảnh tượng linh hồn ở giây phút rời 
khỏi thế giới này. Nó sẽ ra trước tòa phán xét, với 
một mình Thiên Chúa; có Thiên Đàng một bên, Hỏa 
Ngục một bên. Điều gì bày ra trước tòa phán xét? 
Hình ảnh của toàn bộ cuộc đời mỗi linh hồn. Mọi tư 
tưởng, lời nói, việc làm đều bị xét xử. 
Cuộc xét xử này rất khủng khiếp bởi lẽ không có gì 
có thể che giấu được Thiên Chúa. Sự khôn ngoan 
siêu việt của Chúa thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm trí 
chúng ta; tận đáy lòng chúng ta, và lần dở ra những 
trang sách cuộc đời đã được gấp kín. Tội nhân 
không thể nào trốn tránh được ánh sáng như 
những lần họ đã từng che giấu; họ bịp bợm che mắt 
người đời, nhưng không thể nào giấu được trong 
ngày phán xét; Thiên Chúa sẽ chiếu dọi ánh sáng 
vào những tội lỗi mờ ám, vì nghĩ rằng vi phạm mà 
không bị trừng phạt. Thiên Chúa nói rằng chúng ta 
sẽ bị xét xử về tư tưởng, lời nói và hành động; 
thậm chí về những điều tốt đúng lý ra chúng ta phải 
làm, và những điều không nên làm, về những tội lỗi 
của người khác mà chính chúng ta đã làm gương 
xấu cho họ. Biết bao nhiêu tư tưởng xấu xa mà 
chúng ta đã nghĩ đến – cố tình nghĩ đến; bao nhiêu 
lần trong một ngày? Một tuần? Một tháng? Một 
năm? Bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời chúng ta? 
Không có một lần phạm tội nào có thể trốn thoát 
khỏi sự hiểu biết của Đấng Thẩm Phán. Kẻ ngạo 
mạn phải chịu xét xử về mọi tư tưởng kiêu căng, 
tham lam, dâm ô, và mọi ước muốn tội lỗi hắn nuôi 
dưỡng trong trí óc mình. Những thanh niên nam nữ 
thường bỏ thì giờ cho áo quần để được thỏa mãn  

trong sự khoe khoang, để gây chú ý, và để 
người khác khen ngợi, nhưng lại không dám 
xưng thú tội lỗi mình ra trong tòa cáo giải, liệu 
họ có thể che giấu tội lỗi mình trong ngày phán 
xét không? Không bao giờ! Họ sẽ ra trước tòa 
phán xét như thể họ đang sống vậy, trước mặt 
Thiên Chúa, Đấng sẽ phơi bày tất cả những gì bí 
mật nhất trong tận đáy lòng họ. 
Rồi có ngày chúng ta phải chịu xét xử về những 

lần đã thề thốt, chửi rủa, nói 

bậy. Thiên Chúa nghe biết tất 

cả những lời nói xấu xa của 
chúng ta, những chuyện tục 

tĩu, lời nói lộng ngôn, những 

bài hát phóng đãng dâm loạn; 

Người còn nghe cả những cuộc thảo luận 
nghịch đạo nữa. Chưa hết, Thiên Chúa còn xét 

xử đến những hành động của chúng ta. Người 

sẽ phơi ra ánh sáng những sự bất trung của 

chúng ta, việc quên giữ các giới răn của Người, 
sự vi phạm đến các giới luật của Người, việc ô 

uế và xúc phạm đến các thánh đường, sự quyến 

luyến với thế gian, tình yêu bất chính trong 

những cuộc vui chơi hưởng lạc. Tất cả những 
điều đó sẽ được bộc lộ; trộm cắp, bất công, cho 

vay nặng lãi, đam mê vô độ, giận dữ, tranh chấp, 

bạo động, trả thù, thái độ tùy tiện phạm tội, 
những sự ghê tởm đó không thể nào đem ra 

ánh sáng mà không bị xấu hổ nhục nhã. 

Thứ Hai từ 6:30 giờ chiều đến 8giờ tối 

Tại Hội Trường Giáo Xứ 
 
 

Mời gọi tất cả các bạn trẻ Lớp 6, 7 và 8  
đến chung vui với chúng tôi,  
để chúng ta cùng vui chơi,  

chia sẻ đức tin và hiệp thông ! 
 

Mời bạn đến với bạn trẻ khác cùng lứa tuổi, để chúng ta 
tiếp tục cuộc hành trình đức tin  
sau Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu! 

 
 

Đến để :   
Tranh Đua Trò Chơi -  Học Hỏi Thánh Kinh  -  Ca Nhạc 

 

Thưởng thức các món ăn và nhiều trò chơi khác ! 
 

Mang thêm bạn đến và kết thân với bạn mới !! 


