
CHỦ NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA  
CHỦ NHẬT 24 THÁNG MƯỜI MỘT 2019 

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 Hai 2019  -  Năm A 

 

  Chủ Nhật Ngày 1 Tháng Mười Hai  2019 

       Tuần Thứ Nhất Mùa Vọng  

        Bài Đọc Một :  Chị H. Oanh 

        Bài Đọc Hai  :  Anh  Hạnh 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn 

Ban Giáo Lý Thông  Báo  
Để mừng Lễ Tạ Ơn,  Lớp Giáo Lý sẽ 

không họp Chủ Nhật Mồng Một Tháng 
12, 2019 nhưng sẽ  họp lại Chủ Nhật  8 

Tháng 12, 2019. Chúc quý vị mùa  
Lễ Tạ Ơn tràn đầy ân thánh Chúa 

VUA CHÚA VÀ VƯƠNG QUỐC 
Người  dân Mỹ thường hơi khó chịu khi nhắc đến 
quan hệ về vua chúa. Tóm lại là vì, cuộc cách mạng 
nội chiến trong nước Mỹ dành lại quyền tự chủ từ 
Vua George, nước Anh. Dù sao đi nữa, hôm nay 
toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng trọng thể Lễ Kính 
Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Tiệc thánh hôm nay 
mời gọi chúng ta nhìn sâu xa hơn về lòng trung 
thành yêu nước của chúng ta và vui nhận bản tính 
căn bản nơi con người chúng ta. Chúng ta là con 
cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Vua các Vua.  
Các Bài Đọc của chúng ta giúp chúng ta nhận ra 
rằng thế nào để chiếm ngự vào vương quốc Thiên 
Chúa. Sách Tiên Tri Samuel gói trọn chiều sâu về 
cảm nghiệm thuộc về dân Do Thái bởi một vị vua 
chăn dắt dân mình. Thánh Phaol ô Tông Đồ nhắc 
nhở dân thành Colosians rằng, chúng ta thuộc về 
vương quốc Chúa Giêsu, tất cả mọi quyền năng của 
Ngài được ca tụng qua lời tuyệt hảo trong thánh 
vịnh. Cuối cùng, Phúc Âm theo Thánh Luca kêu gọi 
chúng ta mở tâm hồn ra để đến với vị Vua nhân từ 
Giêsu đã được chọn - một người đầy tớ chịu đựng 
đau khổ, để hy sinh cho nhân loại. Bằng cách hy 
sinh chính mạng sống mình cho chúng ta, Chúa Giê 
su đã đẩy cánh cửa Thiên Đàng cho chúng ta vào. 

Xin kính mời cộng đoàn dân 
Chúa tham dự  

Thánh Lễ Tạ Ơn Đa Văn Hóa 
 THỨ TƯ Ngày 27 Tháng 11, 

2019 vào lúc  7:00 giờ tối  

CHÚC MỪNG  LỄ TẠ ƠN 
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn 

lành hồn xác xuống trên gia đình quý vị 
Chúng ta hãy tạ ơn Ngài vì mọi hồng ân 

Ngài đã ban cho cuộc sống chúng ta. 

Kính chúc quý vị 
 Mùa Lễ Tạ Ơn thánh thiện ! 



CHỦ NHẬT TUẦN THỨ BA MƯƠI HAI 

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C  -    NGÀY 10 THÁNG MƯỜI MỘT 
2019 

CHỦ NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA  
CHỦ NHẬT 24 THÁNG MƯỜI MỘT 2019 

Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
Thiên Đàng  

 

Than ôi! Chúng ta làm mọi sự cho thế giới này mà chẳng làm gì cho thế giới   bên 
kia sao?                                                                                               Thánh Gioan Maria Vianney 
 

”Phúc thay người ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Thiên Chúa đến muôn đời.” Ở 
trong nhà Chúa là được hoan lạc với sự hiện diện của Thiên Chúa, là được hạnh phúc với nguồn 
hạnh phúc của Thiên Chúa. Ai có thể hiểu được tất cả niềm vui và an ủi mà các Thánh được 
hưởng trên Thiên Đàng? Thánh Phaolô, người được lên đến tầng trời thứ ba đã nói rằng có 
những điều trên đó ngài không thể diễn tả được, và chúng ta cũng không thể hiểu được. Thật 
vậy, chúng ta không bao giờ có được một khái niệm đúng đắn về Thiên đàng cho đến khi chúng 
ta được ở trên đó. Thiên Đàng là kho tàng bí mật, tràn đầy vị ngọt huyền bí, lai láng niềm vui, là 
những thứ có thể được cảm nhận thôi chứ miệng lưỡi, ngôn ngữ kém cỏi của chúng ta không thể 
nào giải thích được. Chúng ta có thể nghĩ ra được điều gì lớn lao hơn nữa không? Hiện thân Thiên 
Chúa chính là phần thưởng của chúng ta như lời Chúa đã hứa: “Ta chính là phần thưởng quý trọng 
nhất của các con!” Ôi lạy Chúa, hạnh phúc mà Chúa hứa cho chúng con vượt quá những gì mắt có 
thể thấy, tai có thể nghe, trí có thể hiểu, và lòng có thể chứa đựng được! 
Thật vậy, hạnh phúc Thiên Đàng khó mà hiểu được; đây là phần thưởng cuối cùng Thiên Chúa ban 
cho chúng ta. Thiên Chúa, Đấng đáng ca ngợi trong mọi sự sẽ là phần thưởng cho những ai diễm 
phúc chiếm hữu được Thiên Đàng. Nó bao gồm tất cả mọi sự tốt lành, và không có chút gì xấu xa. 
Tội lỗi không có trên Thiên Đàng, tất cả các hình thức đau khổ do hậu quả của tội lỗi đều bị xua 
đuổi ra khỏi Thiên Đàng. Không còn chết chóc nữa. Thiên Chúa là nguyên lý sự sống đời đời sẽ ở 
với chúng ta. Không còn bệnh tật, không còn buồn bã, không còn đau khổ, và thất vọng nữa. 
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt chúng ta. Hãy vui lên hỡi những ai bị thế gian này ngược đãi, nỗi 
khổ chúng ta sẽ tan biến mất, vì một chút đau khổ, chúng ta sẽ được tràn đầy vinh quang trên 
Thiên Đàng. Hãy vui lên vì chúng ta đã chiếm hữu được Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt 
lành. 
Làm sao người ta có thể buồn bã được khi ở gần Thiên Chúa; khi hạnh phúc của họ hòa tan trong 
hạnh phúc của Thiên Chúa; khi được nhìn thấy Thiên Chúa như nhìn thấy chính mình vậy? Như 
Thánh Phaolô nói: “Chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt”; vì khi đó sẽ không còn gì che 
giấu giữa Thiên Chúa và chúng ta. Chúng ta sẽ chiếm hữu được Thiên Chúa mà không còn lo lắng sợ 
hãi vì mất Người. Chúng ta sẽ yêu mến Người bằng một tình yêu liên tục và bất phân ly, vì Thiên 
Chúa độc nhất sẽ chiếm hữu toàn bộ tâm trí chúng ta. Chúng ta sẽ vui mừng với Người không biết 
mệt mỏi, vì chúng ta sẽ khám phá ra trong Người vô số sự tuyệt hảo; và để giữ cân bằng khi chúng 
ta chìm mình trong vực thẳm bao la của sự khôn ngoan, thương xót, công bình, và thánh thiện, 
chúng ta sẽ chìm sâu trong đó với lòng hăng say phấn khởi mới. Nếu sự an ủi bên trong, là ơn sủng 
từ Thiên Chúa, lại ban cho chúng ta nhiều hoan lạc trong thế giới này, để làm giảm bớt những phiền 
muộn của chúng ta, giúp chúng ta vác lấy thánh giá của mình, hay giúp các thánh tử đạo sức mạnh 
để chịu đựng những cực hình đau đớn nhất, thì những hạnh phúc trên Thiên Đàng, nơi mà sự an ủi 
và vui sướng không còn ban cho chúng ta cách nhỏ giọt nữa, nhưng tuôn đổ như thác càng làm cho 
chúng ta vui sướng biết dường nào!” 



CHỦ NHẬT TUẦN THỨ BA MƯƠI HAI 

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C  -    NGÀY 10 THÁNG MƯỜI MỘT 
2019 

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 !! 

  Thiếu Nhi Thánh Thể 

  
CHRISTMAS PRACTICE 

SCHEDULE - 2019 

Dates Time / Locations 

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

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

Friday, December 06, 2019 

from 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 Cen-

ter - The Stage 

Friday, December 13, 2019 
7:00 PM -  9:00 PM / Ministry Cen-

ter - The Stage 

Saturday, December 14, 2019 
6:00 PM - 9:00 PM / Ministry Cen-

ter - The Stage 

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

Monday, December 23, 2019 
7:00 PM -  9:00 PM / Final Re-

hearsal -- Hall and Church 

CHỦ NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA  
CHỦ NHẬT 24 THÁNG MƯỜI MỘT 2019 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
          Tháng Mười Hai 2019  -  Năm A 

 

  Chủ Nhật Ngày 8 Tháng 12,  2019 

              Tuần Thứ Hai Mùa Vọng 

    Quan Thầy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 

        Bài Đọc Một :  Chị Bảo 

        Bài Đọc Hai  :  Chị P. Nga 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Lan 

  Chủ Nhật Ngày 15 Tháng Mười Hai  2019 

       Tuần Thứ Ba Mùa Vọng  —     Powered By God 

  Chủ Nhật Ngày 22 Tháng Mười Hai  2019 

               Tuần Thứ Tư  Mùa Vọng  

        Bài Đọc Một :  Chị Nhàn 

        Bài Đọc Hai  :  Anh  Tần 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân 

  Thứ Ba  Ngày 24 Tháng Mười Hai  2019 

           Lễ Vọng Giáng Sinh vào lúc 9:00 giờ tối 

        Bài Đọc Một :  Chị M. Nga 

        Bài Đọc Hai  :  Anh  Hậu 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị H. Oanh 

  Thứ Tư  Ngày 25 Tháng Mười Hai  2019 

           Lễ Giáng Sinh vào lúc 5:00 giờ chiều 

        Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

        Bài Đọc Hai  :  Chị Lan 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hạnh 

  Chủ Nhật Ngày 29 Tháng Mười Hai  2019 

 Lễ Thánh Gia Thất—Quan Thầy PT TT Hôn Nhân 

        Bài Đọc Một :  Anh Hậu 

        Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo 

        Lời Nguyện Giáo Dân : Chị M. Nga 

   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 liên lạc anh chị Hậu-

Phượng, anh chị Giảng-Bảo, hoặc anh chị Tần-Hảo 

số (951) 741-9303 để  biết thêm chi tiết. 

 

 HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
             Thông Báo 

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tổ chức mừng Lễ Quan 

Thầy Chủ Nhật, ngày 8 tháng 12, 2019 và có tiệc tối  

sau thánh lễ. 

Hội cũng mời gọi quý chị em sốt sẵng tham gia Hội  


