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QUỸ MỤC VỤ
2017

GIÁO PHẬN ORANGE

 QUĨ MỤC VỤ 2017
   XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA 
QUẢNG ĐẠI ĐÓNG GÓP CHO QUĨ 
MỤC VỤ NĂM NAY, ĐỂ GIÁO PHẬN 
& GIÁO XỨ THỰC HIỆN ĐƯỢC 
NHỮNG MONG MUỐN, HẦU PHÁT 
TRIỂN CÁC MỤC VỤ CỦA GIÁO 
PHẬN, CŨNG NHƯ SỬA SANG 
THÁNH ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA
    MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ, QUÍ VỊ CÓ THỂ 
ĐƯA PHONG BÌ CHO CHA QUẢN 
NHIỆM & BCH CỘNG ĐOÀN 

(Xin xem tiếp trang sau)

CN VI TN / A
Bài đọc 1 : ( Hc 15:15-20). Bài đọc 2 : ( 1 

Cr 2: 6-10). Mt : ( 5:17-37)

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
   Bắt đầu cuộc sống công khai, Đức Giêsu đi khắp 
miền Galilê, giảng dạy trong các Hội Đường, rao 
giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh 
hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng Ngài đồn 
ra khắp xứ Xyria. Có lẽ qua đó, dân chúng cũng 
muốn Ngài thay đổi hay bãi bỏ những luật lệ đang 
đè nặng lên vai họ chăng! Nhưng Ngài đã cho 
họ biết: “ Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm 
một phết trong Lề Luật cũng không thể bỏ qua đi 
được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Và 
Ngài còn cảnh báo thêm: “ Ai bãi bỏ dù chỉ là một 
trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người 
ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong 
Nước Trời. Còn ai tuân giữ và dạy làm như thế, thì 
sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” và Ngài còn 
khẳng định:“ Anh em đừng tưởng Thầy đến để 
bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến 
không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Đức 
Giêsu xuống trần gian không  phải để hủy bỏ, sửa 
đổi hay thêm vào Lề Luật, nhưng để kiện toàn.

   Đức Giêsu không chê trách lề luật cũ, nhưng 
phê phán cách giải thích và áp dụng lề luật của 
các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đối với 
họ, vấn đề quan trọng là phải giữ lề luật nghiêm 
nhặt một cách hình thức. Người ta đánh giá con 
người tốt hay xấu tùy theo sự tuân giữ luật nhiều 
hay ít. Họ chỉ nhìn hành động bên ngoài để phán 
quyết người có lỗi lầm; nhưng đối với Thiên Chúa, 
Ngài lại không nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng nhìn 
vào tâm hồn, nhìn vào tư tưởng và ước muốn 
của chúng ta, dù cho ước muốn ấy chưa dẫn 
đến hành động. Đối với cái nhìn đổi mới của Đức 
Kitô,  điều quan trọng không phải là chúng ta giữ 
được bao nhiêu điều răn, nhưng là chúng ta tuân 
giữ trong tinh thần nào. Ngài đến không phải để 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm cùng Ban Thường 
Vụ Cộng Đoàn chân thành cám ơn đến 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, các 
ban ngành đoàn thể, ca đoàn Hương 
Việt, cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa 
đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức lo cho 
Thánh Lễ, buổi tiệc và văn nghệ mừng 
Xuân Đinh Dậu 2017 năm nay.  
 Cũng không quên Cám Ơn toàn thể 
quí vị và gia quyến đã tham dự Thánh Lễ 
và dự tiệc tất niên.

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                    A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:            A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:        A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký               C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ              C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:      A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ    A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký          A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:         C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Tư  5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM 

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 
& lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D 

(cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc 
phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng 
nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ. 
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554

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:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                  657-201-3415
Việt Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyến           714-396-1988 

Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann                              714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 14-02-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 18-02-2017                                6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 18/02/2017: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Bảy 25/02/2017: Canh Tân Đặc Sủng

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước

 $24,246.00 và 26 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  
và anh chị em.    

 GÂY QUĨ GIÚP GIÁO XỨ CHO 
CHƯƠNG TRÌNH

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL

       Thứ bẩy ngày 25 tháng 2 năm 2017 Cộng 
Đoàn sẽ bán Phở và Chả Giò mang về hay ăn 
tại hội trường Giáo Xứ bắt đầu từ 5 giờ chiều 
đến 9;30 tối 

Giá một tô phở $9.00,
Giá một tô phở và 2 cái chả giò $10.00,

Giá 3 chả giò là $2.00.
Ăn tại chổ hay togo đồng giá.

 

      Rất mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ       

** Vé ăn PHỞ và mang về, được bán trước và 
sau các Thánh Lễ ngày hôm nay, và tuần tới 18 
tháng 2 năm 2017, ở 2 bên hông nhà Thờ 

LƯU Ý
     Xin cộng đoàn lên mạng xem video và hình 
ảnh ngày Tết của cộng đoàn, được trình bày 
trong 5 tiết mục qua mạng trang nhà 
www.cddmmtanaheim.org 

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
     Canh Tân Đặc Sủng sẽ họp nhóm cuối tuần 
này Chúa Nhật, ngày 12, 10g sáng tại phòng 
Gualalupe.  Xin thành viên và cộng đoàn tham 
dự ca nguyện và chia sẻ Lời Chúa tiếp tục qua 
kinh thánh Luca. 
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ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

Cha Quản nhiệm và Ban thường vụ cộng 
đoàn xin chân thành cám ơn tất cả quý ân 
nhân đã đóng góp cho quỹ sinh hoạt CĐ.

Đợt Thứ 7: 1/21/2017:
Ô/B Vũ Ngọc Óanh $100
Ô/B Tạ Văn Bẩy $100
A/C Phạm M. Hiếu $100
Ô/B Hùynh K. Hòang $100 
Ô/B Cao Thanh Danh $100
Ô/B Dương M. John $100
Ô/B Hòang Duy Hòa $100
A/C Vũ Phan $100
Ô.   Nguyễn Paul $100
Ẩn danh $50
Ẩn danh $40  
   
Tổng cộng đợt 7  :                    $990
 

Đợt Thứ 8:  2/4/2017:
Bà   Nguyễn Thịnh      $100
A/C Phạm Thông  $100
A/C Nguyễn T. Vu $100
Nguyễn Hồng Hòa $100
   

Tổng cộng đợt 8  :                    $400
   

Đợt Thứ 9 :  2/11/2017:
A/C Vũ Đình Phương $100
Bà Trần Thị Tính $50
Tổng cộng đợt 9  :                    $150 
  
Tổng cộng 9 đợt:                              $13,185 LM Trịnh Ngọc Danh

hủy bỏ hay sửa đổi luật cũ, nhưng đưa luật cũ 
lên một mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn trong 
quan hệ giữa Thiên Chúa và con người và giữa 
con người với nhau. Đó là luật yêu thương: yêu 
Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình.

   Đang đi đường, khách bộ hành nọ gặp một 
người đàn ông cưỡi gựa phóng vù qua. Đôi 
mắt có vẻ không lương thiện. Hai bàn tay dính 
đầy máu. Ít phút sau, cả chục người phóng 
ngựa tới. Họ hỏi người bộ hành: “ Anh có thấy 
một người với đôi bàn tay dính đầy máu vừa 
mới phóng ngựa qua đây không?” Khách bộ 
hành hỏi: “ Người đó là ai vậy?”  Người dẫn 
đầu trong đám họ nói: “ Một kẻ xấu.” Khách bộ 
hành lại hỏi: “ Các anh đuổi theo để đưa người 
ấy ra công lý phải không?“ Họ trả lời: “ Không. 
Chúng tôi đuổi theo để chỉ đướng cho anh ta.”

   Không phải công lý có khả năng cảm hóa được 
người ác, nhưng là tình thương. Chúa không yêu 
cầu chúng ta giải quyết những ai sai phạm lề luật 
bằng cách tiêu cực là mắt đền mắt, răng đền 
răng, nhưng bằng một hành động tích cực bằng 
yêu thương và tha thứ: Đừng chống cự người ác, 
ngược lại ai vả má này thì đưa luôn má kia, ai lấy 
áo trong thì đưa luôn áo ngoài, ai bắt đi một dặm thì 
đi với người ấy hai dặm. Khi làm như thế, chúng ta 
mới được trở nên con cái Thiên Chúa, Đấng ngự 
trên trời cho mặt trời soi sáng cho cả kẻ xấu và 
người tốt, kẻ công chính cũng như kẻ bất chính.
 
   Không phải những ai giết người mới bị đưa ra 
tòa mà ngay cả những ai giận anh em mình, chửi 
anh em mình là đồ ngốc cũng bị đưa ra trước 
Thượng Hội Đồng: đó là sự sỉ nhục người anh em; 
và ai chửi anh em mình là là quân phản đạo lại 
bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, vì họ đã tách lìa người 
anh em khỏi gia đình Thiên Chúa; vì thế, khi có 
bất hòa với nhau và trước khi dâng của lễ, trước 
khi gặp Cha của mình, hãy di làm hòa với anh em.

   Điều mà Đức Giêsu muốn kiện toàn luật cũ là 
đặt mối tương giao yêu thương giữa con người 
và Thiên Chúa và giữa con người với con người 
bất kể họ là ai trong tâm tình con cái cùng một 
Cha. Chính hành động này đưa chúng ta trở nên 
hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. 

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Tiếp Theo

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Tội lỗi là một sự dữ đáng kinh sợ, nhưng với 
người biết sám hối thì rất dễ chữa lành.
(Thánh Cyril Jerusalem)

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email thongtincdanaheim@gmail.
com,
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.

SINH HOẠT CURSILLO
“Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ họp 
Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM sáng 
Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2017 tại phòng 
họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ.  POT LUCK 
--  Ăn Tết .   Thân mời quý anh chị Cursillistas và các 
bạn muốn tìm hiểu Cursillo  đến tham dự đông đủ 
để chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong 
tinh thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan 
đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.” 
De Colores.     BĐHLN Anaheim

HẠNH CÁC THÁNH
12 Tháng Hai
   Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn

    (c. 1597)
   Nagasaki nổi tiếng đối với chúng ta vì một 
trái bom nguyên tử đã thả xuống đây năm 
1945. Thành phố ấy cũng nổi tiếng đối với dòng 
Phanxicô vì một số tu sĩ và anh chị em dòng ba 
đã được tử đạo ở đây năm 1597.
 
      Cha Phêrô Baptist Blasquez sinh năm 1542 
trong một gia đình quyền quý ở Tây Ban Nha; 
ngài gia nhập dòng Phanxicô ở quê nhà. Ngài 
làm việc vài năm ở quần đảo Phi Luật Tân, và 
năm 1592 ngài được cử làm đại diện cho Vua 
Philip II của Tây Ban Nha để thương thảo hòa 
bình với Hideyoshi, đang nắm quyền ở Nhật 
Bản.
 
      Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cha Phêrô 
Baptist và một vài tu sĩ ở lại Nhật để truyền bá 
tin mừng. Sự thành công của họ trong công cuộc 
truyền giáo, qua việc thành lập các tu viện, nhà 
thờ cũng như bệnh viện khiến Hideyoshi lo sợ. 
Vào tháng Mười Hai 1596, ông ra lệnh bắt giam 
Cha Phêrô Baptist, hai vị linh mục Phanxicô 
khác, hai thầy, một giáo sĩ, 17 người Nhật thuộc 
dòng Ba Phanxicô và ba vị linh mục dòng Tên.
 
      Tất cả bị kết án tử hình vào đầu tháng Giêng 
ở Miyako, họ bị đưa về Nagasaki trong chuyến 
hành trình bằng đường thủy lâu đến bốn tuần lễ. 
Vào ngày 5 tháng Hai 1597, tất cả bị treo trên 
thập giá và bị đâm thâu qua bằng giáo. Tất cả 
được phong thánh năm 1862.

    Lời Bàn
      Sự “hy sinh” mà Thánh Phêrô Baptist đề cập 
đến đã sinh kết quả (xem Lời Trích bên dưới). 
Trong thập niên 1860, các nhà truyền giáo lại 
đến Nagasaki và họ tìm thấy một côäng đoàn 
Kitô Giáo tuy nhỏ nhưng thật vững mạnh, được 
khai sinh vào lúc các vị chịu tử đạo. Những 
người Công Giáo này, thường xuyên đến với 
nhau, đọc Sách Thánh và lần chuỗi mai khôi để 
giữ vững đức tin. Các nhà truyền giáo luôn tin 
tưởng rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất công trình 
của họ. Một công việc tốt lành - trong sứ vụ 
truyền giáo hoặc bất cứ nơi đâu - thì không bao 
giờ uổng phí.

     Lời Trích
       Ba ngày trước khi bị tử hình, Thánh Phêrô 
Baptist viết cho các bạn ở ngoài nước Nhật:”Vì 
tình yêu Thiên Chúa, ước mong sao nhân đức 
của các bạn sẽ phó thác chúng tôi cho Thiên 
Chúa, để Ngài chấp nhận hy lễ cuộc đời chúng 
tôi. Qua những gì tôi nghe được ở đây, tôi nghĩ 
chúng tôi sẽ bị treo trên thập giá vào thứ Sáu 
này, vì chính vào ngày thứ Sáu mà họ cắt tai mỗi 
người ở Miyako, là một biến cố chúng tôi chấp 
nhận như món quà của Thiên Chúa. Do đó, vì 
tình yêu Thiên Chúa, chúng tôi xin các bạn hãy 
tha thiết cầu nguyện cho chúng tôi.”
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2 tuần thứ 2 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

Tất cả quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn 
đang 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


