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Cầu Nguyện Theo Ý  Đức Thánh Cha   
Tháng Mười Hai 2019   

     Ý Nguyện Truyền Giáo :      
Cầu Cho Bảo Vệ Sự Sống / Cho các trẻ thơ 
     Xin cho mỗi quốc gia thực sự quyết tâm 
dùng mọi biện pháp cần thiết để đặt ưu 

tiên trong việc giúp xây dựng tương lai cho các trẻ 
thơ, đặc biệt là những trẻ thơ đang chịu đau khổ. 

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO sẽ mừng Quan Thầy 
và tiệc tối vào Chủ Nhật 8 tháng 12, 2019  

Hội cũng mời gọi quý chị em hăng say tham gia Hội 

         TRONG MÙA VỌNG  
HÃY ĐẾN VỚI CHÚA QUA BÍ TÍCH HÒA GIẢI  

 

Giáo Xứ có mời nhiều Linh Mục đến nhà 
thờ giải tội,  giúp chúng ta chuẩn bị tâm 
hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh, vào 
Thứ Ba  ngày 10 Tháng 12, 2019 từ 7:00 
giờ tối. Mong quý vị  mau mắn tham gia. 

 

TRÔNG ĐỢI NIỀM HY VỌNG 
 

 Mùa Vọng bắt đầu Năm phụng vụ của 
chúng ta, một thời gian đầy hy vọng, trông chờ 
đón mừng Chúa đến.  Vào Chủ nhật đầu Mùa Vọng, 
chúng ta mong mỏi, khi ngày cuối cuộc đời đến, 
chúng ta sẽ được thức dậy vào buổi sáng bình 
minh của một ngày mới trong Chúa Giêsu Kitô. Qua 
Trích sách Tiên Tri Ê-sai, chúng ta nghe hôm nay, 
nói về một ngày mà quyền năng của Thiên Chúa sẽ 
bao trùm vũ trụ trong an bình và Lời Chúa sẽ 
hướng dẫn tất cả mọi người, tỏa sáng Thần khí 
(giáo huấn) vào tâm hồn tất cả mọi tầng lớp xã hội 
nhân loại. Chỉ khi nhân loại bước đi trong ánh sáng 
của Chúa Giêsu (Ê-sai 2: 5), khi tất cả mọi người 
mong mỏi được hướng dẫn bởi đường lối của 
Chúa,  trong cách thức của Chúa (Ê-sai 2: 3), thế 
giới mới được thiết lập và niềm trông đợi sâu xa 
của chúng ta mới được hoàn thành. Trong Trích 
thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Lamã, kêu 
gọi chúng ta hãy thức tỉnh từ giấc ngủ, Ngài cho 
ngày cuối cùng hôm nay, ngày đó chính “là ngày 
trong tầm tay với” (Rô-ma 13:11, 12). Mọi lời Kinh 
Thánh chủ nhật hôm nay, đều tuyên bố về đức tin 
Kitô giáo chúng ta, dẫn giảng rằng, Chúa Giêsu là 
Thiên Chúa Duy Nhất, cuối cùng Ngài sẽ đến để 
thực hiện kế hoạch ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

                                             

ANGEL TREE 
CÂY THIÊN THẦN 

Xin quý vị chia sẽ niềm vui Giáng Sinh 
với một trẻ em thiếu thốn. 

 

Theo truyền thống, cuối nhà thờ sẽ 
dựng một cây Noel với những vật 

trang trí có đề tuổi  
các em trai hoặc em gái trên đó,  

Nếu có thể được, mong quý vị  giúp, làm ơn lấy vật 
trang trí từ cây về, mua và gói kín món quà xứng 

hợp,                        đem lại Giáo Xứ  
không quá ngày 18 Tháng 12, 2019  

để chúng tôi phân phát chia sẽ niềm vui Giáng Sinh 
với các em thiếu thốn.   

Xin thành thật tri ân lòng hảo tâm của quý vị 

 

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 

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÀO 
Chương trình thực tập hoạt cảnh Giáng Sinh 2019  sẽ vào hai 
ngày :  Thứ Sáu December 6, 2019 từ 7-9PM Ministry Center—

Stage—Church after Vietnamese Mass  và  Thứ Bảy  
December 7, 2019 từ 6-9PM Ministry Center  and Stage 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
Ơn Cứu Rỗi (1) 

Không phải tất cả các thánh đều có khởi đầu tốt đẹp, nhưng tất cả đều có một kết thúc tốt đẹp. Chúng ta 
cũng khởi sự không tốt, nhưng hãy kết thúc một cách tốt đẹp như các thánh…     Thánh Gioan Maria Vianney 
 
 

Có rất nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng thậm chí không hề biết tại sao mình được sinh ra trên 
trái đất. 
- Lạy Chúa, tại sao Chúa đem con vào thế giới này? 
- Để cứu chuộc linh hồn con. 
- Vậy tại sao Chúa muốn cứu lấy linh hồn con? 
- Bởi vì Ta yêu con. 
Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và đặt chúng ta vào thế giới này bởi vì Người yêu thương chúng ta; 
Người muốn cứu chúng ta cũng bởi vì Người yêu thương chúng ta. Để được cứu độ, chúng ta phải nhận 
biết, yêu mến, và thờ phượng Thiên Chúa. Ôi, cuộc đời thật đẹp biết bao! Được biết Chúa, yêu Chúa, và 
phụng sự Chúa là điều tuyệt hảo nhất. Chúng ta không còn chuyện gì khác để làm trên thế gian này. Tất 
cả những gì chúng ta làm mà không hướng về mục đích ấy đều uổng công vô ích. Chúng ta phải sống cho 
Chúa, phó dâng mọi việc trong tay Ngài. Mỗi sáng khi thức dậy hãy nói rằng: 
- Lạy Chúa, ngày hôm nay con muốn làm mọi sự cho Chúa. Con sẵn sàng đón nhận mọi sự Chúa cho 
phép xảy đến với con. Con xin hiến dâng hồn xác con trong tay Chúa như của lễ toàn thiêu dâng kính 
Ngài. Nhưng lạy Chúa, xin hãy giúp con, bởi vì không có Chúa con không thể làm gì được. 
Lúc sắp chết chúng ta sẽ đau khổ, hối tiếc vô cùng về những thời gian phung phí chúng ta đã dành cho 
những chuyện ăn chơi, những chuyện vô ích, ngủ ngày lẫn đêm... thay vì phải hy sinh, cầu nguyện, hãm 
mình, làm việc lành phúc đức, ăn năn khóc lóc về những tội lỗi của mình; và chúng ta sẽ nhận ra rằng 
mình chẳng làm được gì cho Chúa cả. Thật đáng buồn thay! Rồi đây, những người chỉ làm việc để thỏa 
mãn thân xác mình sẽ bị chôn vùi và thối nát, khi đó họ không thể làm gì được cho linh hồn đáng thương 
của mình để được hạnh phúc đời đời. Họ chẳng không ngoan hay sáng suốt tí nào cả, thật đáng sợ biết 
bao! Hãy nhìn người kia rất hăng hái, làm việc không nghỉ ngơi vì muốn gây chấn động khắp thế giới, 
muốn làm bá chủ thiên hạ, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, và như muốn nói với mặt trời rằng: 
- Hãy cút đi để cho ta chiếu sáng thế giới này thay cho ngươi!      
Nhưng một ngày nào đó, người kiêu ngạo này sẽ trở về cát bụi, là nguồn gốc của hắn, bị cuốn trôi đi theo 
các dòng sông và cuối cùng trôi ra biển khơi. 
Cha thường nghĩ rằng chúng ta giống như những đống cát nhỏ bị gió thổi tung lên, xoáy một vòng và 
văng đi tung tóe. Ai trong chúng ta cũng có người thân đã chết, họ trở về cát bụi như Cha đã nói. Người 
ta thường nói thật khó mà được cứu rỗi linh hồn. Thật ra không có gì dễ hơn được cứu rỗi. Chỉ cần tuân 
giữ các giới luật của Chúa và Hội Thánh, xa tránh bảy mối tội đầu, làm lành lánh dữ. Thế thôi! Người tín 
hữu tốt lành làm mọi việc để cứu rỗi linh hồn mình, họ sẽ được hạnh phúc và thỏa mãn; họ vui hưởng 
trước hạnh phúc Thiên Đàng, họ sẽ được hạnh phúc đời đời….. Trong khi đó, những người tín đồ Công 
giáo tội lỗi xấu xa sẽ đánh mất linh hồn mình, họ luôn bị dằn vặt, đau khổ, kêu la, buồn bã, và sẽ bị như 
thế đời đời. Hãy nhìn xem sự khác biệt giũa hai cảnh tượng thật lớn lao! 
 Điều quan trọng nhất là chỉ làm những gì chúng ta có thể làm được để dâng lên Chúa. Chúng ta không 
thể dâng cho Người những việc như: nói xấu, vu khống, bất công, giận dữ, dâm dục, xem phim vô ích, 
khiêu vũ... vì đó là những điều người ta làm trong thế gian. Nói về việc khiêu vũ, thánh Francis de Sales 
nói rằng: 
- Họ giống như những cây nấm, ăn mặc thật đẹp cho những chuyện không đâu! 



 

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH THÔNG BÁO    —- Hội tha thiết xin mời các Phụ Huynh tham 

gia một buổi phục vụ nấu ăn trưa cho các em thiếu nhi. Lịch nấu ăn phục vụ vẫn còn trống từ  
Tháng 1, 2020 cho đến cuối niên học 7 Tháng Sáu 2020. Xin liên lạc Cô Vân số 951-203-9327 để rõ chi tiết.  
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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. 

Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
                             Ơn Cứu Rỗi (1)                                         tiếp theo trang trước 

Các bà mẹ thường chữa mình: 
 - Con có coi chừng chúng mà, tụi nó đâu có làm gì xấu đâu! 
Các bà chỉ kiểm soát áo quần của chúng thôi nhưng không thể kiểm soát được trái tim chúng. Người thích 
khiêu vũ tự đặt mình trong tình trạng bất lợi trước mặt Thiên Chúa; họ phải chịu trách nhiệm về tất cả 
những điều xấu xa họ đã làm như: nghĩ bậy bạ, nói xấu, ganh tị, ghen ghét, thù hằn... Nếu họ hiểu rõ 
những tội lỗi này, họ sẽ không bao giờ dám đi khiêu vũ. Giống như những người làm ra những ảnh tượng 
bậy bạ hay viết những sách báo xấu xa, họ sẽ phải trả lẽ cho những hậu quả tai hại từ những điều xấu xa 
gây ra trong suốt thời gian họ sống trên thế gian. Suy niệm điều này phải làm cho người ta kinh sợ biết 
bao! 
Chúng ta phải cố gắng sống thế nào để cứu lấy linh hồn mình, bởi vì cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đón 
chúng ta. Thế giới, sự giàu sang, những cuộc vui chơi, và danh vọng rồi sẽ qua đi rất nhanh chóng. Cho 
nên chúng ta hãy coi chừng. Không phải tất cả các thánh đều có khởi đầu tốt đẹp, nhưng tất cả đều có 
một kết thúc tốt đẹp. Chúng ta cũng khởi sự không tốt, nhưng hãy kết thúc một cách tốt đẹp như các 
thánh, để rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp các ngài trên Thiên Đàng.  

 

   Tĩnh Tâm qua đêm  
Giới Trẻ Trung Học Đệ Nhất Cấp— Hội Trường Giáo Xứ 

Bắt đầu từ 6:00 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 13 Tháng 12, 2019 
                 đến 1:00 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 14 Tháng 12, 2019 

Buổi Tĩnh Tâm ngắn này dành riêng cho các em giới trẻ Lớp 6, 7 và 8 — Học hỏi 
về Mùa Vọng qua các trò chơi, Kinh Thánh, nhạc và nhiều điều ngạc nhiên khác,  

                                                     Chầu Mình Thánh Chúa nửa đêm ! 
Làm ơn mang theo túi ngủ, Kinh Thánh, gối, đèn pin, các món snacks,  
                                               dụng cụ cá nhân… Tối Thứ Sáu trước  khi đi, nhớ ăn tối… 
Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn sáng và trưa Thứ Bảy … MỌI SỰ đều MIỄN PHÍ ! 

 Các em muốn mang bạn theo cũng được! 
Xin vui lòng liên lạc Mary 951-217-2676 Claudia 951-220-3775 
                                      Dawn 951-312-9370 Laura 909-223-2038 


