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SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM                        
MT 25,14-20

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI
“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và 
gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến 

gây lời được hai yến khác.” (Mt 25,16-17)

Suy niệm: Trong não trạng thế tục thời nay, mọi 
sự đều quy về giá trị kinh tế, cái gì cũng phải trở 
thành vốn đầu tư sinh lợi. Cũng tương tự như 
thế nhưng được mở rộng trong tầm nhìn chương 
trình cứu độ. Tất cả những gì chúng ta có và cả 
sự hiện hữu của chúng ta là những nén bạc Chúa 
trao và Ngài mong muốn chúng ta sử dụng chúng 
không phải để thoả mãn hưởng thụ vật chất và 
ở đời này mà để sinh lợi cho Nước Trời (x. Mt 
21,43). “Tên dầy tớ vô dụng” đem nén bạc đi 
chôn, đã bị trừng phạt không phải vì ăn chơi tiêu 
mất tài sản của chủ mà vì đã không biết dùng nó 
để “sinh lợi cho Nước Trời”.

Mời Bạn: Mỗi người đều được Thiên Chúa ban 
cho những tài sản vốn liếng tinh thần, trí tuệ, sức 
khỏe, của cải vật chất. Nhận thức như vậy, chúng 
ta biết cám ơn Chúa, và nhất là cám ơn Ngài vì 
đã cho chúng ta sinh ra trên cõi đời này. Ngài mời 
gọi mỗi người đừng cất giấu những ơn lành Chúa 
ban, nhưng hãy tìm cách làm cho những ân sủng 
đó sinh hoa trái bằng cách mở lòng ra và chia sẻ 
cho tha nhân. Càng được chia sẻ, những nén bạc 
càng sinh lợi.

Sống Lời Chúa: Sinh lợi cho Nước Chúa bằng 
cách dùng những khả năng Chúa ban để chia sẻ, 
phục vụ tha nhân, nhất là những người bé mọn, 
đau khổ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự con có đều là do 
Chúa ban. Tuy nhiên, nhiều lúc con tự hào cho rằng 
đó là do tài năng của con, nên con cất giấu làm của 
riêng. Xin biến đổi tâm hồn con, con biết hiến thân 
để chia sẻ, phục vụ anh chị em con. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
Phó Nội Vụ:               C.Nguyễn Thuỳ Linh       714-623-0048
PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
Phó  Ngoại Vu:                A.Nguyễn Rinh         714-829-0739
PT Phó Ngoại Vụ           A. Đỗ Minh Tuấn         714-254-0423  
Thư Ký                        A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
PT Thư Ký                C.Đinh Thanh Hương       714-886-0073
Thủ Quỹ                  C.Nguyễn Ánh Hồng          714-726-1105  
PT Thủ Quỹ        C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM       (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
 Để tiện cho các bác lớn tuổi, không chờ đợi lâu 
khi đi xưng tội, vào sau các Thánh Lễ thứ bẩy quí 
vị có thể gặp Linh Mục Quản nhiệm để lấy hẹn
 

RỬA TỘI TRẺ EM
TRONG MÙA ĐẠI DỊCH, quý vị muốn RỬA TỘI RIÊNG 

cho con em mình, xin liên lạc thẳng với 
Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ 

tại email: yeuchua@gmail.com”
Điện thoại :714-230-5493

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: A Nguyễn Đình Long
                                                                   714-623-0034 

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Ông Điện Lê                              714-420-6329
Việt Ngữ: cô Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423
Giúp Lễ: Michelle Đỗ                                714-781-9521               

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng Chris Lê:                                  (714) 461-1620 
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN 
 Bản Tin Cộng đoàn ĐƯỢC GỬI RA HÀNG TUÂN 
VÀO TỐI THỨ TƯ QUA EMAIL, quí vị muốn nhận được 
bản tin, để  biết các tin tức sinh hoạt của Cộng Đoàn xin 
liên lạc Anh Quang Lê  Email: quangkatiele@gmail.com

Điện thoại : 714-614-3207

 Trang mạng cộng đoàn: 
https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: 
https://www.stbonifaceonline.org

ĐÓNG GÓP BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Cha Quản Nhiệm & 

Ban chấp Hành  Cộng Đoàn 
CÁM ƠN Cộng Đoàn dân Chúa đã đóng góp 
xin tiền lần thứ 2 cho bão lụt miền trung VN 
được $6,760.00 CHÂN THÀNH CÁM ƠN

TẠ ƠN CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA
 Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo
Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và 
trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

 CẦU CHO ƠN GỌI
 Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
    Các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của 
Chúa cho cánh đồng truyền giáo.
    Cầu cho Bà Trần Thị Duyên, Bà Anna Nguyễn 
Thị Duệ cùng tất cả quí Cụ quí Ông Bà Anh Chi 
em trong Cộng Đoàn 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

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật Nov.08,  2020

 $10,528.66 và 55  phong bì 
qua hệ thống điện tử

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

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 Thắm                                 (714) 632-5786 
Chị Quỳ                                    (714) 530-1623
Chị Thục                                   (657)345-0682
Chị Jenifer                                (714)732-2750
Chị Kim Anh                            (714)661-0135

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN
Saint Boniface Catholic Church Facebook.

Thứ Ba Ngày 17/11/2020: Thánh Lễ 7:00 chiều hằng tuần

THỨ BẢY NGÀY 21/11/2020: Thánh Lễ 6:15 chiều 

LỄ TẠ ƠN NĂM 2020
Thánh Lễ Thanksgiving/ Tạ Ơn     
vào Thứ Năm 26 /11 / 2020
          lúc 10 giờ sáng.
Thánh Lễ do cha Quản Nhiệm 
Joseph Trương Ngữ chủ tế. 
Thánh lễ này chỉ dành cho cộng 
đoàn Việt Nam và người Mỹ.

Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa cùng tham dự.

GIẢI TỘI MÙA VỌNG
    Giáo xứ và cộng đoàn sẽ không có giải tội 
chung trong mùa vọng (vì sợ covid 19) do 
đó, quý vị có ý định xưng tội chuẩn bị cho Lễ 
Giáng Sinh, thì cố gắng đến xưng tội tiếng 
Việt lúc 5:30 chiều đến 6:30 chiều vào thú Ba 
và thứ Sáu hằng tuần. Còn tiếng Anh thì vào 
thứ ba, tư, sáu hàng tuần
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LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Chúng ta phải cầu nguyện không mỏi mệt, 
vì phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào 
thành tựu vật chất hoặc những khoa học 
làm u mê lý trí.  Nó cũng không tùy thuộc 
vào vũ khí và các ngành công nghiệp nhân 
loại, nhưng chỉ tùy thuộc vào một mình Chúa 
Giêsu.  
(Thánh Frances Cabrini)

Tĩnh Tâm

Mùa Vọng 
An ủi, hãy an ủi dân ta

Ơn xin Chữa lành & Hoà giải

Người hướng dẫn Cha Hưng Phạm, sj
Địa điểm  Online

 29 tháng 11 - 5 tháng 12, năm 2020

 (Isaiah 40:1)

Đề nghị  Cầu nguyện 1 giờ mỗi ngày

Chương trình mỗi ngày

Có tiếng kêu trong hoang địa…  ước mơ  ….  Suy niệm trong lòng

 8:30  - 9:00 pm    Chia sẻ nhóm nhỏ
9:00  -  9:15 pm    Cầu nguyện chiều
9:15  -  9:30 pm    Giới thiệu đề tài

10:00  -  10:15 pm    Thắc mắc & Chúc lành
Xin ủng hộ 50 USD  

số tiền thu được sẽ dùng vào xây dựng văn phòng Linh Dạo I-Nhã của tỉnh dòng

Đơn đăng ký:  https://form.jotform.com/JesuitUCS/ucs-advent-exercises

Mọi thắc mắc xin liên lạc với Chị Thu Phong hay Cha Hưng tại linhdaoinha0@gmail.com

(Múi giờ Central Time Canada/USA
9:30  -  10:00 pm   Hướng dẫn và gợi ý

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11 CỦA 

ĐỨC THÁNH CHA CHO SỰ TIẾN BỘ CỦA 
NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

    Qua thông điệp video ý định cầu nguyện trong 
tháng XI này, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu 
nguyện cho sự tiến bộ của ngành robot và trí 
tuệ nhân tạo (AI) được luôn “biết tôn trọng nhân 
phẩm con người và sự sáng tạo”.
(Tin Vatican)
Tiến bộ thực sự
    Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những tiến 
bộ theo cấp số nhân, bằng chứng là đã có rất 
nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kiến thức 
khác nhau. Ngày nay 37% các tổ chức trên thế 
giới đã triển khai trí tuệ thông minh (AI) một 
cách nào đó (tăng 270% trong 4 năm qua).
    Trong “Video Đức Thánh Cha nói tiến bộ 
này trong lĩnh vực người máy và Ngành Trí 
tuệ nhân tạo (AI) “có thể tạo ra một thế giới tốt 
đẹp hơn nếu nó nhắm vào lợi ích chung”. Theo 
nghĩa này, ĐTC hy vọng tiến bộ công nghệ sẽ 
không làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã 
hội. Đức Thánh Cha nói nếu nó làm gia tăng 
sự bất bình đẳng xã hội, thì nó sẽ không phải 
là một “tiến bộ thực sự”. Sự tiến bộ như vậy 
không giúp gì cho phẩm giá con người và mối 
quan tâm đến sự Sáng Tạo.
Những lợi ích
    Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng giải 
quyết nhiều vấn đề mà nhân loại phải đối mặt, 
chẳng hạn như trong việc đánh giá năng lực 
học tập của sinh viên học sinh, giúp phát hiện 
ra tiến trình tiến bộ thực sự. Nó có thể giúp 
những người khiếm thị (mù) hoặc khiếm thính 
(điếc) qua phát minh các công cụ để người 
khuyết tật được giao tiếp tốt hơn (chẳng hạn 
như chuyển văn bản thành lời nói hoặc lời nói 
thành văn bản). Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) 
cũng có thể tăng tốc độ thu nhận, xử lý và phổ 
biến dữ liệu y tế để cải thiện sự chuẩn đoán và 
điều trị bệnh nhân, đặc biệt cho những người 
sống ở vùng sâu vùng xa.
    Điều này cũng áp dụng cho lĩnh vực sinh 
thái, thông qua Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), 
có thể phân tích được những dữ liệu về biến 
đổi khí hậu và tạo ra các mô hình giúp tiên 
đoán trước các thiên tai. Nó cũng có thể được 

sử dụng để tạo ra các thành phố thông minh 
và bền vững bằng cách giảm chi tiêu đô thị, 
cải thiện khả năng phục hồi đường cao tốc 
và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Nó có 
nhiều khả năng được sử dụng vào ngành công 
nghệ vì lợi ích chung và theo “Video của Đức 
Thánh Cha” thì chính việc sử dụng hình ảnh 
phát tuyến do Viện Công nghệ và công ty năng 
lượng đa quốc gia của Ý, là Enel, cho thấy một 
số lợi ích này.
Phục vụ nhân loại
    Ông Francesco Starace, Giám đốc điều 
hành của Enel cho hay công ty “đã dành cho 
Tòa thánh những công cụ đặc biệt mà Tòa 
thánh cần để sử dụng cho có hiệu quả tốt 
nhất.”
    Ông tiếp tục, “Như Đức Thánh Cha Phanx-
icô đã tái khẳng định, nhiệm vụ của chúng ta 
là bảo đảm các kết quả ích lợi được phân phối 
một cách công bằng và tạo ra cơ hội và sự an 
nguy cho con người.” Ông Starace còn cho 
hay: “Để đưa ra định hướng tích cực cho các 
hành động và lựa chọn của chúng ta liên quan 
đến hiện tại và tương lai, chúng ta phải đặt sự 
tôn trọng đối với con người và môi trường làm 
trọng tâm, áp dụng tầm nhìn dựa trên tính bền 
vững. Chỉ bằng cách này, sự tiến hóa công 
nghệ này mới có thể trở thành hữu dụng cho 
nhân loại và tạo ra những cơ hội mà mấy năm 
trước đây chúng ta thậm chí không thể tưởng 
tượng ra được.”
   Mạng lưới cầu nguyện trên toàn thế giới 
của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về việc 
truyền bá ý cầu nguyện hàng tháng của Đức 
Thánh Cha. Trong nhận xét về ý cầu nguyện 
của Đức Thánh Cha trong tháng 11, Cha Fré-
déric Fornos Dòng Tên giám đốc quốc tế của 
mạng lưới cũng cho hay sự cần thiết phải hỗ 
trợ những thay đổi công nghệ nhanh chóng 
này vì “lợi ích của tất cả mọi người”.
    “Ý cầu nguyện của tháng này,” cha nói, 
“củng cố ý tưởng lợi ích mà nhân loại thu gặt 
được (và sẽ tiếp tục thu được) từ tiến bộ công 
nghệ phải luôn được tính đến, song song với 
việc ‘phát triển đầy đủ trách nhiệm và giá trị’.” 
Cha Fornos cho hay điều này đã được Đức 
Thánh Cha nhấn mạnh trong thông điệp Laud-
ato si’ của ngài và bây giờ trong thông điệp thứ 
ba, Fratelli tutti, trong đó ĐTC nói, “Thật tuyệt 

vời biết bao nếu sự phát triển của đổi mới 
khoa học và công nghệ có thể giúp vun góp 
nhiều hơn sự bình đẳng và hòa nhập xã hội!”
    Cha Fornos nói: Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) 
và robot được ứng dụng vào công nghệ, mở 
ra những thách thức lớn đối với lãnh vực đạo 
đức và công bằng xã hội. “Đây là lý do tại sao 
lời yêu cầu gần đây của Đức Thánh Cha là 
rất quan trọng: cầu nguyện cho sự tiến bộ này 
luôn ‘phục vụ con người’.
Nguyên văn ý cầu nguyện tháng 11 năm 
2020:
    Trí tuệ nhân tạo là trung tâm của mọi sự 
thay đổi, nó mang tính thời đại mà chúng ta 
đang trải qua. Người máy có thể tạo ra một thế 
giới tốt đẹp hơn nếu nó được góp phần vào 
lợi ích chung. Thật vậy, nếu tiến bộ công nghệ 
làm tăng sự bất bình đẳng, thì đó không phải 
là tiến bộ thực sự. Những tiến bộ trong tương 

lai nên hướng tới việc tôn trọng phẩm giá con 
người và sự sáng tạo.
    Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự tiến bộ 
kỹ nghệ người máy và trí tuệ nhân tạo có thể 
luôn phục vụ loài người… chúng ta có thể nói, 
cầu mong nó “là con người”.
Đảng Cộng sản mà thôi!”
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