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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
MÙA CHAY THÁNH

• Tĩnh Tâm Mùa Chay:  
Thứ Sáu tuần này ngày 31 tháng 3 

lúc 7:00PM
• Giải Tội Cộng Đoàn:  

Thứ Ba ngày 04 tháng 04 lúc 6:30PM.     
• Lễ Lá: 

Thứ Bảy ngày 08 tháng 4 lúc 6:15PM.
 

Tuần Thánh

• Thứ Ba Tuần Thánh:  
Ngày 11 tháng 04 lúc 6:30PM 

Đi Chặng Đàng Thánh Giá & Thánh Lễ.
Không có giải tội vào ngày này

• Thứ Năm Tuần Thánh:  
Ngày 13 tháng 4 lúc 7:30PM
Lễ rửa chânvới 3 ngôn ngữ

Sau đó sẽ canh thức tại hội trường Giáo Xứ 
đến nửa đêm.

• Thứ Sáu Tuần Thánh:  
Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 lúc 6:30PM

Suy tôn Thánh Giá.
• Thánh Lễ Vọng Phục Sinh:  
Thứ Bảy ngày 15 tháng 4, 2016 lúc 4:00PM.

GIẢI TỘI MÙA CHAY
   Thứ Ba ngày 04-04-2017 cộng đoàn 
sẽ có Thánh Lễ lúc 6:30 chiều. Giải tội 

ngay sau Thánh Lễ.
 Xin quí Cụ quí Ông bà Anh Chi Em 
xắp xếp thời giờ đi dự Lễ và xưng tội, 
để đón mừng 

CHÚA PHỤC SINH

TĨNH TÂM MÙA CHAY

“Niềm Vui Trong Phục Vụ”

	 	Cộng	đoàn	Đức	Mẹ	Mông	Triệu	Anaheim,	kính	mời	
quý	Cụ,	quý	Ông	Bà	và	Anh	Chị	Em	đến	tham	dự	buổi	
Giảng	Phòng	và	Thánh	Lễ	do	Linh	Mục	Giuse	Trịnh	Ngọc	Danh	
hướng	dẫn	với	Chủ	Đề: 

Vào	thứ	sáu	tuần	này	ngày	31-03-2017,	lúc	7:00	PM
tại	Thánh	Đường	Giáo	Xứ	St.	Boniface	120	North	Janss	St.,	Anaheim,		CA	92805

THÁNH LỄ LÚC 7 GIỜ
Sẽ có giảng phòng trong phần giảng của Thánh Lễ 

Chương trình kết thúc lúc 9 giờ tối 
 

Cộng	Đoàn	Đức	Mẹ	Mông	Triệu,	Anaheim		
Kính	Mời

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp 
xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào 

Chúa Nhật ngày 02-04-2017 lúc 7:45AM.
 Tại phòng Guadeloupe dưới hầm nhà 
thờ, để chuẩn bị cho các sinh hoạt 
của cộng đoàn trong những tháng tới. 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

      

Đợt Thứ 12 :  3/4/2017:
Ô/B Phạm Đức Tài $100
Bà    Nguyễn Ngọc Duyên $100
Tổng cộng đợt 12 :                    $ 200 

Đợt Thứ 13 :  3/18/2017

Cụ    Lê Quang Huy $200
Ô/B  Mai Đức $200
Bà    Phạm Thị Hòa  $100
Ô/B Đỗ V. Thiệu $100
Bà Vũ T. Thanh Hương $100
Ô/B  Nguyễn N. Tho $50
Ô/B  Nguyễn Giao $50
Ẩn danh $50
Ẩn danh $20
Tổng cộng đợt 13 :                    $870 

Tổng cộng 13 đợt:                            $14,905 

CÁM ƠN
 Cha Quản Nhiệm và Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Mông Triệu Anaheim xin Cám Ơn

Ông Bà Nguyễn văn Khẩn 
đã tặng một máy Freezer

Chị Nguyễn Thị Thu và Bà Nguyễn Thị Duệ 
tặng 2 máy cắt trái cây 

Tất cả các dụng cụ trên được dùng trong ngày 
hội chợ Giáo Xứ. CHÂN THÀNH CÁM ƠN
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LM Trịnh Ngọc Danh

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

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 3 tuần thứ 4 cầu cho CHIẾN SĨ

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh gìn giữ hoà 
bình và bảo vệ Tổ Quốc. Cầu cho thế giới đươc 
an bình, hạnh phúc

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Xin vui lòng liên lạc:  
Chị Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 28-03-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Sáu ngày kiêng thịt

Thứ Bảy 01-04-2017                                6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 01/04/2017:Các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 08/04/2017:Ban Tang Lễ

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

   $28,130.00 và 36  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

CN IV MC / A
Bài đọc 1: ( 1 Sm 16:6-7,10-13). Bài đọc 
2 : ( Ep 5: 8-14). Tin Mừng : ( Ga 9:1-41)

CỐ CHẤP !
   Nước Trịnh có một người đi thử giày. Anh làm 
một cái mẫu đo các chiều dài, ngắn của bàn chân, 
rồi để cái mẫu ấy bên chỗ ngồi. Lúc đi chợ, quên 
không cầm cái mẫu ấy đi. Đến hàng giày, mới sực 
nhớ ra: “ Thôi quên! Không cầm cái mẫu đo đi rồi!” 
Anh vội vã chạy về nhà lấy. Khi trở lại, thì chợ đã 
tan, không thử được giày nữa. Có người thấy thế, 
bảo rằng: “ Sao không đưa chân ra cho người ta 
đo có được không?” Anh ta cãi: “ Tôi chỉ tin có 
cái mẫu đo thôi, chớ tôi không tin chân tôi được.”

   Thử giày cốt để đi vừa chân là được mà 
không tin, lại chỉ tin vào cái mẫu đo chân, chẳng 
là  câu nệ quá lắm ư! Ở đời, những người sống 
mà cứ bo bo giữ chặt lối sống cũ, không biết 
thế nào là hợp thời thích nghi, thì có khác gì 
người đi thử giày chỉ tin vào cái mẫu đo chân, 
mà không tin vào chân mình. ( Hàn Phi Tử)
 

   Trên đường đi, nhìn thấy một người mù bẩm 
sinh, Đức Giêsu dừng lại, nhổ nước miếng xuống 
đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 
rồi bảo anh ta: “ Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa.” 
Anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 
Lẽ ra người ta phải mừng cho anh mù bẩm sinh 
vì được thoát khỏi cảnh mù lòa, nhưng từ đó, 
người ta đã nẩy sinh nhiều thái độ khác nhau.

   Những người láng giếng hay những người 
trước kia thường thấy anh ăn xin, người thì nghi 
ngờ không biết có phải là anh ta hay là một ai 
giống anh ta, người thì quả quyết đó chính là anh 
ta. Dù cho anh quả quyết với họ chính là anh ta 
và anh đã thuật lại cho họ cách ông Giêsu đã 
chữa cho anh sáng mắt, nhưng họ vẫn cố chấp!
 

   Sau khi đã biết chắc anh bị mù bẩm sinh và 
được ông Giêsu chữa lành, họ lại bắt đầu quay 
về người chữa lành cho anh. Vì Đức Giêsu chữa 
lành cho anh mù vào ngày sabát, nên họ lại cho 
rằng  ông ấy không phải là người của Thiên Chúa 
được, vì không giữ ngày sabát, như thế là một 
người tội lỗi thì không thể làm được dấu lạ như vậy.

   Vào thời Đức Giêsu, người ta tin rằng khi một 

người nào đó mắc bệnh tật như mù, què, đó là 
do hậu quả của tội lỗi của mình gây ra hoặc do 
hậu quả của cha mẹ để lại. Khi thấy người mù 
bẩm sinh, các môn đệ của Đức Giêsu cũng đã 
hỏi Thầy : “ Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến 
người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ 
anh ta?” và Ngài đã khẳng định:“ Không phải anh 
ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. 
Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên 
Chúa được tỏ hiện nơi anh.” Đức Giêsu loại bỏ 
quan điểm nối kết giữa đau khổ và tội lỗi. Sự mù 
lòa  bẩm sinh không phải là hình phạt của Thiên 
Chúa. Thiên Chúa không làm điều ác. Ngài chỉ 
yêu thương và làm điều lành. Những đau khổ 
của con người là dịp để cho Thiên Chúa thể 
hiện quyền phép và lòng thương xót của Ngài.
 

   Diễn tiến từ mù lòa sang sáng mắt là biểu 
hiện một cuộc hành trình đức tin, từ không tin 
sang tin, từ tăm tối sang ánh sáng. Đức Giêsu 
đã cho biết: “ Tôi đến thế gian này chính là 
để xét xử: Cho người không xem thấy được 
thấy, và cho kẻ xem thấy lại nên đui mù.” Đức 
Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài không chỉ mở 
mắt cho người mù về mặt thể lý, mà còn ban 
ánh sáng đức tin cho người bị mù về tâm hồn. 

   Trong khi người mù được nhìn thấy ánh sáng, 
thì những người Pharisiêu, vốn có đôi mắt sáng 
về thể lý lại trở nên mù lòa về tinh thần do ích kỷ 
không nhìn thấy nhu cầu của người khác, do sự 
cố chấp và thành kiến không can đảm nhìn nhận 
sự thật, do kiêu căng không thấy đước những lỗi 
lầm của mình, do hẹp hòi nông cạn, không thấy 
được giá trị đích thực của con người.Vì thành kiến 
đi đến cố chấp. Vì cố chấp nên thiếu độ lượng.

   Thảm kịch lớn lao nhất không phải là mù 
bẩm sinh, nhưng do sáng mắt mà đầu óc hẹp 
hòi; một tâm hồn nhỏ mọn đưa chúng ta đến 
một cái nhìn thiếu sót, một lối sống ích kỷ. 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 1 tháng 4 năm 2017 vào lúc 5 giờ chiều ở 
phòng Guadalupe. Xin kính mời quý đoàn viên 
cùng quý gia trưởng đến tham dự đông đủ.
BTS Đoàn LMTT xin trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017 lúc 5:00 
PM chiều tại phòng Bethany Hall. Thân mời tất 
cả các hội viên HCBMCG tham dự buổi họp mặt 
cho đông đủ.
 
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

               PHÂN ƯU

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu  
Anaheim xin thành kính phân ưu  
cùng tang quyến về sự ra đi của

 
Ông Gioan Baotixita Phạm Văn Thục  

  Ông Gioan Baotixita vừa được Chúa gọi 
về nhà Chúa. Ông và Gia Quyến đã có nhiều 
đóng góp trong tất cả các sinh hoạt của Cộng 
Đoàn và Giáo Xứ.
    

   Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Ông Gioan Baotixita 
Phạm Văn Thục về hưởng nhan thánh Chúa.

Cộng Đoàn cũng vừa nhận được tin
Ông Giuse Đinh Kim Tòan

là anh trai của Ông Bà Đỗ Thiệu, toàn tang 
quyến đã có nhiều đóng góp trong các sinh 
hoạt Cộng Đoàn.
  Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Ông GIUSE  về hưởng 
nhan thánh Chúa.


