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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 TRẢ TIỀN 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 VII TN / A
Bài đọc 1 : ( Lv 19:1-2,17-18). Bài đọc 2 : 
( 1 Cr 3:16-23). Tin Mừng : ( Mt 5:38-48)

KHÔNG AI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI
 Một linh mục 92 tuổi được mọi người trong 
thị xã tôn kính. Khi ông xuất hiện trên đường 
phố, ai cũng kính cẩn cúi chào; vì ai cũng 
biết tiếng thánh thiện của ông. Ông cũng là 
thành viên của câu lạc bộ dưỡng sinh. Mỗi 
lần câu lạc bộ có cuộc họp, ông luôn có mặt 
đúng giờ, và luôn ngồi sát trong góc phòng.

   Một hôm, vị linh mục này biến mất. Người ta 
cố tìm khắp nơi, nhưng chẳng có tin tức gì. Một 
tháng sau, khi câu lạc bộ nhóm họp, ông lại xuất 
hiện như thường lệ. Mọi người xôn xao hỏi: “ 
Cả tháng nay cha đi đâu vậy?” Vị linh mục điềm 
nhiên trả lời: “ Đi ở tù.” Mọi người lại thắc mắc: “ 
Ở tù? Lạy Chúa tôi! Cha hiền như bụt thế kia, sao 
lại có chuyện đó? Chuyện gì xảy ra vậy?” Vị linh 
mục trả lời: “ Đây là một câu chuyện dài; nhưng 
có thể tóm tắt lại như thế này: Tôi mua một vé 
tàu lửa đi thành phố. Khi tôi đang đợi tàu ở sân 
ga, thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện với một anh 
cảnh sát. Cô gái nhìn chăm chăm vào tôi , rồi 
quay sang nói với người cảnh sát: “ Chính lão 
này!” Tôi xin thú thật với mọi người: vì muốn làm 
vừa lòng cô gái xinh đẹp kia mà tôi đã nhận tội.”

   Cũng một con người ấy, nhưng khi họ thuận 
theo ý chúng ta, yêu mến chúng ta, thì đó là bạn, 
nhưng khi họ chống đối hay làm hại chúng ta, thì 
họ là kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta không phải là 
những người thù ghét chúng ta mà là những người 
chúng ta thù ghét. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Đó 
là lẽ thường tình của con người. Khi người anh 
em trở thành kẻ thù, thì việc đầu tiên là đòi lại sự 
công bằng: Mắt  phải đền mắt, răng phải đền răng. 

   Thiên Chúa là Tình Yêu. Trong tình yêu của 
Thiên Chúa không có sự giận ghét, trả thù, nhưng 

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 21-02-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 25-02-2017                                6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 25/02/2017: Canh Tân Đặc Sủng

Thứ Bảy 04/03/2017: Hội các Bà Mẹ Công Giáo

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

$26,637.00 và 39 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.
Xin Lưu Ý: Quí vị đã mua vé, xin đến lấy Phở và 
Chả Giò trong ngày giờ trên. 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 

LỄ TRO  
 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tro vào Thứ Tư 

ngày 1 tháng 3 năm 2017 lúc 7:30 PM tại 
Hội trường Giáo xứ.

LỜI HAY Ý ĐẸP  
  Tất cả hy vọng đều hệ ở bí tích Hòa Giải.  Anh 
em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy.  Anh em 
đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ 
mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa.  Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào 
việc xưng thú tội lỗi.  (Thánh Isidore Serville)

SAVE THE DATE 
FIESTA WITH FRIENDS

APRIL 21 - 23, 2017
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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 

Đợt Thứ 10 :  2/18/2017:
Bà   Phạm Sửu $200
A/C Nguyễn Thúy Diệp $100
Chị  Nguyễn T. Hồng $100
Chị  Lê  C. Huệ $50 
Tổng cộng đợt 10  :                    $450   
  

Tổng cộng 10 đợt:                             $13,635 LM Trịnh Ngọc Danh

chỉ có yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa yêu 
thương mọi con cái của Ngài. Vì thế, Ngài đòi hỏi 
chúng ta đi xa hơn, tích cực hơn: đừng chống cự 
người ác, hy sinh chịu thua thiệt để cho người 
ta vả luôn má kia, hay  ai kiện đòi áo trong thì 
cho luôn áo ngoài, bắt đi một dặm thì hãy đi 
với người ấy hai dặm, ai xin thì cho, ai muốn 
vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.” Ngài dạy 
chúng ta : chớ trả thù. và “ hãy yêu kẻ thù và cầu 
nguyện cho những người ngược đãi anh em.” 
Chúa không dạy chúng ta phải thụ động trước 
sự bất công và sự ngược đãi, nhưng Ngài bác 
bỏ sự trả thù dưới mọi hình thức. Ngài dạy chúng 
ta không được giữ sự thù hận trong lòng mình 
về bất cứ điều gì, ngay cả  với kẻ thù của mình.
 

   Chịu thua thiệt không phải là thái độ thụ 
động trước sự bất công, ngược đãi. Chấp nhận 
và chịu thua thiệt là một hình thức tích cực của 
tình yêu. Yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ ghét mình thì 
đó là sòng phẳng. Cách đối xử như thế không 
biểu lộ bản chất của con Thiên Chúa như Đức 
Giêsu đã nói: “ Nếu anh em yêu thương kẻ 
yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? 
Ngay cả những người thu  thuế cũng chẳng làm 
như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em 
mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?”

    Nếu Thiên Chúa cũng song phẳng với con 
người như con người sóng phẳng với nhau thì 
làm sao con người có thể trốn chạy được sự 
trừng phạt của Thiên Chúa!  Thiên Chúa ban 
mọi ơn lành không phải chỉ riêng một số người 
nào, nhưng là cho hết mọi người. Thiên Chúa 
cho mặt trời mọc lên để soi sáng cho người 
tốt cũng như người xấu, cho mưa xuống trên 
người công chính cũng như ngưới bất chính.
   Thiên Chúa là tình yêu; nên Ngài đòi hỏi chúng 
ta cách thức yêu tha nhân ngược với bản tính 
của con người. Muốn trở nên con cái của Cha 
trên trời thì chúng ta cũng phải mang lấy bản chất 
tình yêu của Ngài là yêu thương và tha thứ, và 
đừng biến tha nhân thành kẻ thù.  Thiên Chúa là 
Đấng thánh và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng phải 
nên giống Ngài. Chỉ khi chúng ta yêu thương kẻ 
thù bằng những thái độ, hành động tích cực như 
Đức Giêsu dạy, chúng ta mới trở hoàn thiện như 
Cha trên trời là Đấng hoàn thiện trong tình yêu.  

KHÔNG AI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI
Tiếp Theo

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta tránh né con mắt người đời, nhưng 
chúng ta lại phạm tội ngay trước mắt Thiên 
Chúa.  (Thánh Ambrose)

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.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 02 tuần thứ 3 cầu cho ƠN GỌI

 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
  Quý Thầy trong cộng đoàn luôn vững tin 
trong ơn gọi, Và cầu cho các bạn trẻ quảng đại 
đáp lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng truyền 
giáo.

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

THÁNH LỄ GIỚI TRẺ
  Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, thân mời các bạn trẻ tham dự Thánh Lễ 
song ngữ dành cho tất cả những ai có tâm hồn trẻ vào 

Chúa Nhật  ngày 05-03-2017, lúc 3:00 chiều. 
Tại Thánh Đường Giáo Xứ St. Boniface 120 North Janss St., Anaheim,  CA 92805

Rất mong toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa tham dự để khuyến khích các em. 
Trân Trọng  Kính Mời

HẠNH CÁC THÁNH

26 Tháng Hai

    Thánh Apollonia    (c. 249)

 Cuộc bách hại Kitô Hữu đầu tiên ở Alexandria 
xảy ra trong triều đại Hoàng Ðế Philip. Nạn nhân 
đầu tiên bị người ngoại giáo tấn công là một cụ 
già tên Metrius, cụ bị tra tấn và sau đó bị ném đá 
cho đến chết. Người thứ hai từ chối không chịu 
thờ tà thần là một phụ nữ Kitô Hữu tên Quinta. 
Lời nói của bà đã làm đám đông tức giận và bà 
đã bị đánh đập bằng gậy gộc và ném đá.
 
    Thánh Apollonia Trong khi hầu hết Kitô Hữu 
rời bỏ thành phố, để lại mọi của cải thế gian thì 
một nữ phó tế tên là Apollonia bị bắt. Thánh Dio-
nysius, Giám Mục Antiôkia, kể cho chúng ta biết, 
đám đông đã đánh đập Apollonia, và bẻ gãy mọi 
cái răng của ngài. Sau đó họ đốt một đám lửa 
thật lớn và đe dọa nếu ngài không chịu nguyền 
rủa Thiên Chúa thì họ sẽ ném ngài vào lửa. Ngài 
xin đợi một vài giây phút như để suy nghĩ về 
điều họ yêu cầu. Nhưng thay vào đó, ngài đã tự 
ý nhảy vào lửa và được phúc tử đạo.
 
    Có nhiều nhà thờ được dâng kính cho thánh 
nữ. Là quan thầy của các nha sĩ, Thánh Apol-
lonia thường được cầu khẩn để chữa răng đau 
và các bệnh liên hệ đến răng. Ngài thường được 
vẽ với đôi kìm đang kẹp một cái răng hoặc một 
chiếc răng vàng đeo trên cổ. Thánh Augustine 
giải thích về sự tử đạo của ngài là do sự thúc 
giục đặc biệt của Chúa Thánh Thần, vì không ai 
được phép tự ý gây ra cái chết cho mình.
    
Trích từ NguoiTinHuu.com

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN
 Bản tin Cộng Đoàn cần nhiều tin tức của các 
ban nghành đoàn thể trong cộng đoàn để cộng 
đoàn dân chúa biết và tham dự, mong các ban  
nghành đoàn thể gửi tin tức về email sau: 

thongtincdanaheim@gmail.com; 
le_qt@yahoo.com

hoặc điện thoại Anh Quang Lê 714-614-3207 
trước 07 giờ tối thứ ba hàng tuần vì thứ tư sẽ 
được lên tin, sáng thứ năm giáo xứ sẽ copy cho 
chúng ta. 
 Tất cả các tin gửi sau 07 giờ tối thứ ba sẽ 
được đăng trong tuần kế tiếp.


