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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. 

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

  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 

 GIẢI TỘI MÙA VỌNG 

Thứ Ba  ngày 10 Tháng 12, 2019 từ 
7:00 giờ tối.   Giáo Xứ có mời nhiều 

Linh Mục đến nhà   thờ giải tội,  giúp 
chúng ta chuẩn bị tâm   hồn đón mừng 

Chúa Giáng Sinh,     Mong quý vị  mau mắn tham gia. 

 

ĐẤNG MÀ NHÂN LOẠI MONG ĐỢI TỪ LÂU 
 Những  bài thánh thư diễn giảng trong các 
Chủ Nhật Mùa Vọng chuyển trọng tâm từ việc, cuối 
cùng Thiên Chúa sẽ đến, sang qua lịch sự trọng đại 
ngày Ngài Giáng Trần. Kinh Thánh hôm nay pha 
trộn cả hai sự kiện. Nỗi thất vọng của Tiên Tri Êsai 
với các vị vua trong thời đại của ngài đã khiến tiên 
tri ước ao hình dung đến một vị vua lý tưởng, Vị 

Vua này sẽ cai trị với quyền 
năng của Đấng Tối Cao và 
dẫn dắt nhân loại trong 
thần khí  khôn ngoan siêu 
phàm. Qua nhiều thế hệ, 
dân Do Thái dự đoán sự 
xuất hiện của Đấng Thiên 

Sai, Người sẽ giúp họ lập nên một thời đại đầy ân 
sủng, để cuối cùng tất cả mọi người trên thế giới 
sẽ được sống trong công lý và hòa bình.  
Thời gian trông chờ kéo dài qua nhiều thế kỷ, lời 
rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả thông báo về sự 
xuất hiện của Đấng Thiên Sai sắp xẩy đến,  không 
thể không gây nên sự quan tâm mãnh liệt.Thông 
điệp Thánh Gioan Tẩy Giả về việc chuẩn bị đón 
mừng “Đấng sắp ngự  đến” (Mátthêu 3:11) Ngài 
rao truyền một cách thực tế rõ ràng rằng,  Chúa 
Giê-su chính là Đấng mà nhân loại mong đợi từ lâu, 
Người đang lập nên thời đại mới đã được tiên 
đoán bởi Tiên Tri Êsai và tất cả các Tiên Tri. 

                                             

 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 có 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  trợ 

giúp, làm ơn lấy vật trang trí từ trên 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 trẻ em thiếu thốn vào Thứ Bảy ngày 
22 Tháng 12, 2019.      Xin tri ân lòng hảo tâm của quý vị 

 

Chào Mừng  
Đức Tân Giám Mục Chính Tòa! 
Lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, mồng hai 

Tháng 12, 2019, Văn phòng Báo chí Toà Thánh ra thông 
cáo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha 
Alberto Rojas, hiện là Giám Mục Phụ Tá Giáo phận  
Chicago, tiểu bang Illinois, làm Giám Mục Chính Tòa, 
Giáo phận San Bernardino. Đức Giám Mục Chính Tòa 
đương nhiệm, Gerald Barnes, sẽ về hưu vào Tháng Sáu 
2020. Trong những tháng tới, Đức Giám Mục Rojas sẽ 
tháp tùng Đức Giám Mục Barnes kinh lý và tìm hiểu về 
giáo phận chúng ta. Một khi Đức Giám Mục Gerald Bar-
nes về hưu, Đức Giám Mục Tân Cử Rojas sẽ trở thành 
Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận San Bernardino.  
Xin quý ông bà anh chị em chung lời cầu nguyện cho giáo 

phận chúng ta, cách riêng các Đức Giám Mục. 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney 
Ơn Cứu Rỗi (2) 

 

“Với một chút cảnh giác, một chút vất vả, chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong việc tự chủ các đam mê dục 

vọng của mình...; nhưng khi chúng đã ăn rễ sâu, thì quả thật không gì khó khăn hơn...” 
Thánh Gioan Maria Vianney 

Hạnh phúc của con người ở đời này là được trở nên tốt lành; khi đó họ được Chúa chúc phúc, họ yêu mến 
Chúa, họ làm vinh danh Chúa, và làm tất cả mọi việc với lòng vui sướng và yêu mến, bởi vì họ biết rằng 
mục đích ở đời này không gì khác hơn là được yêu mến và phục vụ Thiên Chúa. 
Hãy nhìn những linh hồn tội lỗi mà xem; tại sao họ làm việc gì cũng đều có rắc rối và lộn xộn? Bởi vì họ 
không yêu mến Thiên Chúa, linh hồn họ không trong sạch, hy vọng của họ chẳng còn là Thiên Đàng nữa 
mà là trần gian. Lòng dạ họ là một nguồn suối dơ bẩn làm cho mọi hành động của họ ra độc hại, và ngăn 
cản họ đến với Chúa; họ chết một cách vô nghĩa, không có công phúc cho Nước Trời, đầy dẫy tội ác cho 
Hỏa Ngục; đây chính là con đường dẫn họ đến sự hư mất đời đời. Người ta thường nói: được rỗi linh hồn 
thật là nhiều phiền phức; nhưng có ai nói rằng thật là phiền phức khi đạt được danh vọng và của cải 
không? có ai trong các con đang lúc cày đất gặt hái mà lại đi ngủ không? Không bao giờ! Cũng thế, tại sao 
các con lại ăn không ngồi rồi đang khi phải chiếm hữu một gia sản to lớn không bao giờ hư nát, đang khi 
phải chiến đấu cho vinh quang đời đời? 
Nếu chúng ta thật sự ước ao được cứu rỗi, chúng ta phải dứt khoát một lần thay cho tất cả, để ra sức 
đoạt lấy phần rỗi cho mình; linh hồn chúng ta như một thửa vườn có nhiều cỏ dại luôn sẵn sàng bóp 
nghẹt lấn át cây cối và bông hoa được gieo trồng trong đó. Nếu người làm vườn lơ là không chú ý đến, 
nếu không liên tục diệt cỏ thì chẳng bao lâu cây cối và bông hoa sẽ biến mất. Cũng vậy, các con hãy luyện 
tập các nhân đức, mà Chúa rất vui thích, để tô điểm linh hồn mình. Linh hồn sẽ bị che lấp bởi các tính hư 
nết xấu nếu chúng ta lơ là không chăm sóc. Cũng như người làm vườn thận trọng tìm kiếm từ sáng đến 
tối để giết sạch các cỏ dại trong vườn, và làm đẹp nó với những bông hoa; chúng ta cũng hãy ra sức làm 
việc để khử trừ tiệt giống các tính hư nết xấu của linh hồn và tô điểm nó bằng các nhân đức. Các con thấy 
dó, người làm vườn không bao giờ để cho cỏ dại bén rễ, vì họ biết khi đó họ sẽ không tài nào diệt trừ nó 
được. Chúng ta cũng không để cho các tính hư nết xấu bén rễ, vì chúng ta biết sẽ không thể nào thắng 
được chúng. 
Có một vị ẩn sĩ thánh thiện sống trong rừng với một môn sinh, ngày kia bảo đệ tử bứng bốn cây bách lên 
khỏi mặt đất; người học trò mặc dầu không hiểu ý nghĩa điều thầy dạy nhưng cũng vâng lời làm theo. Cây 
thứ nhất còn rất nhỏ, anh nhổ lên nhẹ nhàng như trở bàn tay; cây thứ hai lớn hơn một chút, đã có chút rễ 
mọc ra khiến anh ta nhổ khó khăn hơn, nhưng rồi anh ta cũng nhổ được bằng một tay của mình; đến lượt 
cây thứ ba lớn hơn nữa, khiến anh phải dùng cả hai tay và hết sức của mình để nhổ; cây thứ tư là một cây 
bách to lớn rậm rạp, rễ nhiều và ăn sâu trong đất, cho nên dù anh ta đã tìm hết mọi cách, dùng hết sức 
lực cũng không cách nào nhổ lên được. Vị ẩn sĩ liền nói với đệ tử rằng: “Với một chút cảnh giác, một chút 
vất vả, chúng ta sẽ dễ dàng thành công trong việc tự chủ các đam mê dục vọng của mình, và chúng ta chiến 
thắng được những dục vọng này chỉ khi nào chúng còn là cái mầm non nớt; nhưng khi chúng đã ăn rễ sâu, thì 
quả thật không gì khó khăn hơn, thậm chí không thể nào bứng chúng đi được nếu không có một phép lạ xảy 
ra.” 
Chúng ta đừng ỷ lại vào phép lạ của Chúa để rồi trì hoãn việc chăm sóc linh hồn, là việc khẩn thiết mình 
phải làm mỗi ngày cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời; chúng ta hãy dốc toàn bộ sức lực đang khi 
thời gian còn cho phép, vì sau đó chúng ta sẽ không còn sức lực nữa; hãy dùng đôi tay của mình để làm  
việc; hãy tự lo cho chính mình; nhưng trước hết, hãy cầu nguyện với Thiên Chúa; với sự trợ giúp của 
Người, chúng ta sẽ có sức mạnh chiến thắng mọi đam mê của mình 



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 (2)                                         tiếp theo trang trước 

Khi chúng ta phạm tội nhưng nếu chưa đến nỗi mất đức tin, hãy vội vàng đi tìm phương thuốc chữa bệnh 
cho mình; tranh thủ để sớm đến với tòa cáo giải là nơi chúng ta có thể tìm lại được niềm hạnh phúc. Đó là 
phương cách chúng ta cư xử với chính mình nếu chúng ta là những tín hữu tốt lành. Đúng thế, chúng ta 
không được ở lại một giây phút nào dưới quyền lực của ma quỷ; chúng ta phải cảm thấy xấu hổ khi trở 
thành nô lệ cho chúng. Một tín hữu tốt lành luôn tỉnh thức cầm gươm trong tay, ma quỷ không thể làm gì 
được họ vì họ chống lại chúng như một chiến sĩ, toàn thân trang bị áo giáp, họ chẳng sợ chúng bởi vì họ 
xua đuổi tất cả những điều dơ bẩn ra khỏi tâm trí họ. Người tội lỗi xấu xa thì thích ở không, ăn không 
ngồi rồi, lười biếng, uể oải, và dễ dàng buông xuôi trước cuộc tấn công đầu tiên: ma qủy mặc sức làm tất 
cả những gì chúng thích nơi họ; chúng đưa ra các thú vui khoái lạc, xui giục họ nếm những điều đó, rồi 
dập tắt tiếng nói vang lên trong lương tâm; ma quỷ thì thào với họ bằng giọng nói êm dịu: “Mày sẽ không 
phạm tội nữa đâu!” Đến khi có chuyện xảy đến, họ lại tiếp tục sa ngã, thậm chí còn dễ dàng hơn lần đầu 
tiên. Nếu họ có đi xưng tội, ma quỷ khiến họ xấu hổ, nói ấp úng, nói lí nhí trong miệng, bào chữa cho tội 
lỗi mình; thật là khốn khổ, có lẽ họ còn giấu tội trọng nữa. Các tín hữu tốt lành thì ngược lại, họ than khóc 
về những tội lỗi mình đã phạm, chạy đến tòa cáo giải, xưng thú tội lỗi mình để được ơn tha thứ.  

 

   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 


