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CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
MÙA CHAY THÁNH

• Giải Tội Cộng Đoàn:  
Thứ Ba tuần này 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, 2017 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

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 mai 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 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
 

Đợt Thứ 14 :  4/01/2017
Bà Võ T. Kim Luyến $50

Tổng cộng 14 đợt:                            $14,955 

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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 04-04-2017     Thánh Lễ          6:30PM
GIẢI TỘI SAU THÁNH LỄ

Thứ Sáu ngày kiêng thịt

Thứ Sáu đầu tháng 07-04-2017
                                               Thánh Lễ  8:00PM

Thứ Bảy 08-04-2017         LỄ LÁ            6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 08/04/2017:Ban Tang Lễ

Thứ Bảy 15/04/2017:Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

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

   $23,315.74 và 37 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 V MC / A
Bài đọc 1 : ( Ed 37:12-14). Bài đọc 2 : (Rm 8:8-

11). Tin Mừng : ( Ga 11:1-15)

CỦNG CỐ NIỀM TIN
 Lazarô đau nặng. Hai chị em Mácta và Maria 
cho người đến báo tin cho Đức Giêsu: “ Thưa 
Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 
Nhưng Ngài  vẫn thản nhiên  như không có gì 
quan trọng: “ Bệnh này không đến nỗi chết đâu.” 
Ngài còn lưu lại thêm hai ngày nơi Ngài đang ở. 
Sau khi xác nhận với các môn đệ rằng Lazarô đã 
chết và trước khi đến nhà cô Mácta, Ngài nói với 
các môn đệ: “Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã 
không có mặt để anh em tin.” Nếu Đức Giêsu có 
mặt lúc Lazarô còn bệnh, có thể người ta cũng chỉ 
nhìn Ngài như một người  có quyền phép đã chữa 
như cho bao nhiêu người khác. Mục đích chính 
của việc cho Lazarô chết đi sống lại “ là dịp để bày 
tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, 
Con Thiên Chúa được tôn vinh.” 
   Đức Giêsu biết Lazarô đã chết, nhưng Ngài 
giả vờ như không biết. Ngài ví cái chết của La-
zarô như một giấc ngủ say. Việc cho Lazarô sống 
lại như là một việc đánh thức anh ta dậy để đi vào 
một cuộc sống khác: cuộc sống vĩnh cửu. Nhân 
cơ hội này, Đức Giêsu muốn dẫn niềm tin của mọi 
người vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu; và 
trước con đường khổ nạn Ngài sắp trải qua, Ngài 
thấy càng phải khẳng định, mạnh mẽ và quyết liệt 
hơn để củng cố niềm tin của mọi người rằng Ngài 
chết và Ngài sẽ phục sinh.
   Nhân việc cho Lazarô sống lại, Đức Giêsu 
muốn chị em Mácta, các môn đệ, những người 
Do thái và chúng ta hướng về một sự sống lại và  
sự sống đời đời. Lazarô đã chết. Anh đã được 
sống lại, nhưng sự sống lại của anh về thân xác 
rồi cũng phải chết. Có một sự sống lại và sẽ sống 
mãi không còn phải chết, đó là sự sống lại nhờ sự 
phục sinh của Đức Kitô. Chính Đức Kitô là nguồn 

CURSILLO 
 “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM 
sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017 tại 
phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ. 

  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.

SAVE THE DATE 
FIESTA WITH FRIENDS

APRIL 21 - 23, 2017 (Xin xem tiếp trang sau)
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LM Trịnh Ngọc Danh

QUỸ MỤC VỤ
2017

GIÁO PHẬN ORANGE

mạch của sự sống ấy như lời thánh Phaolô trong 
thư gửi tín hữu Rôma: “ Nếu Thần Khí ngự trong 
anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức 
Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng làm cho Đức 
Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí 
của Người đang ngự trong anh em , mà làm cho 
thân xác của anh em được sự sống mới.” Nhưng 
để có được sự sống lại và sống đời đời thì phải 
tin vào Đấng có quyền phép làm việc đó chính 
là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là nguồn mạch sự 
sống. Ngài là nguồn mạch của sự sống bất tử của 
Thiên Chúa. Sự sống mới này không chỉ là hy 
vọng tương lai, nhưng là một thực tế trong hiện 
tại. 
   Ai trong chúng ta có người thân yêu nhất chết 
đi như hai chị em Mácta và Maria mất đi người 
em thân thương Lazarô, cũng ao ước muốn 
được người thân thương ấy sống lại. Nhưng dù 
có sống lại thì người thân của chúng ta cũng sẽ 
chết. Sống lại để cải thiện cuộc sống hay tiếp tục 
sống một cuộc sống ích kỷ, vô cảm , thì sống lại 
để làm gì? 
   Việc Đức Giêsu cho Lazarô sống lại chỉ để xoa 
dịu một phần nào nỗi thương tiếc, tình cảm nhân 
bản. Chúa Giêsu cũng có tình cảm với Lazarô. 
Ngài cũng khóc. Nhưng qua việc cho Lazarô sống 
lại, Đức Giêsu lại hướng hai chị em Mácta, các 
môn đệ và chúng ta về sự sống lại và sự sống 
đời đời mai sau. Việc sống lại của Lazarô là một 
niềm khát vọng cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Qua 
sự sống lại về thân xác, Đức Giêsu muốn hướng 
chúng ta đến một sự sống lại đem lại sự sống đời 
đời.
   Gặp Thầy, cô Mácta đã nói với Đức Giêsu: 
“ Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã 
không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều 
gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người sẽ ban cho 
Thầy.” Một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời! Và 
Đức Giêsu đã quả quyết: “ Em chị sẽ sống lại!” và 
cô lại tiếp tục tuyên xưng đức tin: “  Con biết em 
con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày 
sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “ Chính Thầy là 
sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù 
đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào 
Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế 
không?” Cô Mácta đáp: “ Thưa Thầy, có.” Phần 
chúng ta, nếu Chúa cũng hỏi chúng ta như thế, 
chúng ta sẽ trả lời thế nào?

CỦNG CỐ NIỀM TIN
Tiếp Theo

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

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 Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

HẠNH CÁC THÁNH
   Thánh Phanxicô ở Paola

    (1416-1507)
   Thánh Phanxicô ở Paola là một người chân 
thành yêu quý sự chiêm niệm cô độc và ao ước 
duy nhất của ngài là trở nên “người thấp hèn nhất 
trong nhà Chúa.” Tuy nhiên, khi Giáo Hội kêu gọi 
ngài làm việc phục vụ xã hội, ngài đã trở nên một 
nhà hoạt động phi thường và có ảnh hưởng đến 
đường hướng của nhiều quốc gia.

    Sau khi tháp tùng cha mẹ trong chuyến hành 
hương đến Rôma và Assisi, Phanxicô bắt đầu 
cuộc sống ẩn tu trong một cái hang hẻo lánh ở 
ven biển gần Paola. Trước khi ngài 20 tuổi, đã có 
một môn đệ đầu tiên muốn theo lối sống của ngài. 
Mười bảy năm sau, khi số môn sinh ngày càng gia 
tăng, Phanxicô đặt ra một quy luật cho cộng đoàn 
khắc khổ của ngài và xin Giáo Hội chuẩn nhận. Từ 
đó phát sinh tổ chức các Ẩn Tu của Thánh Phanx-
icô Assisi, được Toà Thánh chấp thuận năm 1474.

    Vào năm 1492, Phanxicô đổi tên cộng đoàn 
thành “Minims” vì ngài muốn họ trở nên những 
người bé mọn nhất trong nhà Chúa. Sự khiêm tốn 
là tiêu chuẩn của các tu sĩ này cũng như cuộc đời 
của Phanxicô. Ngoài các lời khấn khó nghèo, khiết 
tịnh và vâng lời, Phanxicô còn thêm một bó buộc 
thứ tư là luôn luôn ăn chay. Ngài tin rằng sự hãm 
mình quyết liệt rất cần thiết để phát triển tâm linh.

   Ðó là ý muốn của Phanxicô khi trở nên một vị ẩn 
tu chiêm niệm, nhưng ngài tin rằng Thiên Chúa đã 
gọi ngài trong đời sống tông đồ. Ngài bắt đầu dùng 
các ơn sủng được Chúa ban, tỉ như ơn làm phép 
lạ và nói tiên tri, để giúp đỡ dân Chúa. Là một 
người bảo vệ người nghèo và người bị áp bức, 
Phanxicô chọc giận vua Ferdinand của Naples vì 
ngài khiển trách cả hoàng gia.

    Theo lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng Sixtus IV, 
Phanxicô đến Pháp để giúp vua Louis XI chuẩn bị 
từ trần. Trong thời gian giúp đỡ nhà vua, Phanxicô 
đã có cơ hội ảnh hưởng đến chiều hướng chính trị 
của quốc gia này. Ngài giúp vãn hồi nền hoà bình 
giữa Pháp và Anh qua sự khuyến khích cuộc hôn 
nhân giữa hai hoàng tộc, và giữa Pháp và Tây Ban 
Nha bằng cách thúc giục vua Louis XI trả lại một 
số đất chiếm đóng.
 

    Phanxicô đã sống một cuộc đời lâu dài để ca 
ngợi và mến yêu Thiên Chúa. Ngài từ trần khi chín 
mươi mốt tuổi, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 
năm 1507.

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 
Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ 

Vọng Phục Sinh vào
Thứ Bảy ngày 15 tháng 4, 2017 

lúc 4:00 chiều.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 04 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng 
góp cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng 
đoàn.

 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

Cầu cho các Anh Chị Em
Dự Tòng được chuẩn bị 
sẵn sàng đón nhận Chúa  

vào ngày Phục Sinh.


