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MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
CN III PS / A

Bài đọc 1:( Cv 2 :14,22-33). Bài đọc 2 : 
( 1 Pr 1:17-21). Tin Mừng : ( Lc 24:13-35)

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
    Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ sống 
trong tình trạng hoang mang , thất vọng. Giấc mơ 
của họ về một Đấng Mêsia sẽ cứu chuộc Ítraen, 
nay đã đổ vỡ tan tành. Trong số mười một môn 
đệ, có hai người đã rời bỏ anh em để về làng Em-
mau cách Giêrusalem chừng mười một cây số.

   Họ vừa đi vừa nói về cái chết của Đức 
Giêsu, về tất cả những gì vừa xảy ra. Họ nhìn 
cái chết của Ngài dưới nhiều góc cạnh, nhưng 
vẫn không thể hiểu được. Một Đấng Mêsia  mà 
lại chịu xỉ nhục, chịu đóng đinh và đã chết trên 
thập giá như thế ư! Cuộc trở về Emmau của hai 
môn đệ tương tự người đã đánh mất niềm tin. 

   Trên đường đi, tình cờ họ gặp một người khách 
lạ mà thánh Luca cho biết: “ Chính Đức Giêsu tiến 
đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị 
ngăn cản, không nhận ra Người.”  Sự hiện diện 
của Đấng Phục sinh khác với sự hiện diện của Đức 
Giêsu  tại Nadarét. Đây là một sự hiện diện mới 
mẻ, chỉ có được tỏ hiện với con mắt đức tin. Thiên 
Chúa đang  cùng đồng hành với chúng ta để lắng 
nghe nỗi lòng của con người: “ Các anh vừa đi vừa 
trao đổi với nhau về chuyện gì vậy.” Sau khi thuật 
lại những biến cố đã xảy ra tại Giêrusalem  về cái 
chết và tin đồn về sự sống lại của “một ngôn sứ 
đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước 
mặt Thiên Chúa và toàn dân”. Rõ ràng niềm tin và 
sự hiểu biết về Đấng Mêsia của họ còn non yếu. 
(Xin xem tiếp trang sau)

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

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Giáo xứ St. Boniface & Cộng đoàn 

Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
Chân Thành Tri Ân 

đến Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tất cả các Hội 
Đoàn, Ban Ngành, Phong Trào và quý ông bà 
anh chị em đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức 
giúp hội chợ giáo xứ năm 2017. Cũng không 
quên Cám Ơn quí vị đã tham dự Hội Chợ
 Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh ban 

nhiều hồng ân đến quý vị cùng gia quyến.           LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 02-05-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Sáu đầu tháng 05-05-2017
                                               Thánh Lễ  8:00PM

Thứ Bảy 06-05-2017       Dâng Hoa Đức Mẹ                              
 6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 06/05/2017:Các Bà Mẹ Công Giáo
Thứ Bảy 13/05/2017:Liên Minh Thánh Tâm

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

    $22,572.44 và 38 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

DÂNG HIẾN THÁNG NĂM  
CHO MẸ MARIA

 Tháng Năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ 
Maria. Giáo Hội dành riêng tháng này để đặc biệt 
kính mến Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu nơi 
trần thế.
 Trên cây Thập Giá, trước khi chết, Chúa Giêsu 
đã giao Đức Mẹ cho Thánh Gioan là môn đệ yêu 
quý của Chúa, và Chúa cũng giao Thánh Gioan 
cho Đức Mẹ. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng kể lại 
Đức Mẹ cùng hiện diện với các môn đệ của Chúa 
trong các buổi đọc kinh cầu nguyện sau khi Chúa 
đã về trời. Chúng ta tin Mẹ Maria đã được Thiên 
Chúa đưa về trời và Mẹ luôn che chở và cầu bầu 
cho mỗi người chúng ta.
 Những lúc gian nan nguy khốn cũng như khi 
được an bình hạnh phúc, chúng ta luôn biết chạy 
đến cùng Mẹ để được an ủi vỗ về che chở và 
dâng lời cảm tạ. Ở Việt Nam, tại Lavang - Quảng 
Trị, Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần để bênh vực, 
nâng đỡ và phù trì các giáo dân đã chạy trốn lên 
vùng rừng thiêng nước độc vì sự bách đạo, tàn 
sát người Công Giáo của hơn hai trăm năm trước.
 Vào chiều thứ Bẩy tuần tới ngày 06-5-2017, 
Cộng Đoàn chúng ta cùng dâng hoa lên Đức Mẹ, 
xin Mẹ cầu bầu, hộ trì cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn 
và gia đình chúng ta luôn luôn an mạnh.
 Rất mong Cộng Đoàn đến sớm để cùng tham 
dự
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   Chỉ đến khi hai môn đệ nói xong, người khách lạ 
ấy mới lên tiếng chê trách hai ông: “Các anh chẳng 
hiểu gì cả! Lòng trí của các anh thật là chậm tin 
vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng chịu 
khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang 
của Người sao?” Người khách lạ khai mở tâm trí 
họ để họ nhìn vào Kinh Thánh bằng một cái nhìn 
mới, hướng dẫn họ về việc các ngôn sứ đã loan 
báo trước về Đấng Mêsia sẽ chịu đau khổ và chịu 
chết thế nào để rồi đi vào vinh quang ra sao. Cái 
chết của Đức Giêsu không phải là kết thúc một 
giấc mơ, nhưng  là để làm trọn lời Kinh Thánh.

   Khi gần tới làng họ muốn đến, người khách lạ 
làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người 
khách lạ : “ Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã 
xế chiều và ngày sắp tàn.”  Khi ngồi đồng bàn với 
họ, người khách lạ cầm lấy bánh, dâng lời chúc 
tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và 
nhận ra Đức Giêsu, nhưng Ngài đã biến mất. Điều 
chính yếu đã đến với hai môn đệ trên đường Em-
mau là niềm tin rằng Đức Giêsu yêu thương họ. 
Chính niềm tin này làm cho tâm hồn họ bừng cháy 
như lời họ đã xác nhận: “ Dọc đường, khi Người 
nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng 
ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

  Chỉ một người khách lạ trên đường Emmau, 
nhưng hai môn đệ lại nhìn với hai cái nhìn khác 
nhau. Với con mắt trần tục, hai ông chỉ nhìn 
người đồng hành với mình là một người khách 
lạ; nhưng sau khi được người khách lạ giải thích 
Kinh Thánh, hướng dẫn họ nhìn Đấng Kitô bằng 
một cái nhìn mới và được thấy lại những cử chỉ 
Đức Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly, bằng con 
mắt đức tin họ đã nhận ra người khách lạ là Đức 
Giêsu Phục sinh. Từ những người đánh mất 
niềm tin bằng thất vọng, Đức Giêsu Phục sinh 
đã hướng dẫn họ  đến niềm tin bằng hy vọng.

   Khi nhận ra người khách lạ chính là Thầy 
mình, bất kể đường dài mệt nhọc, “ngay lúc ấy, 
họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem gặp nhóm 
Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.” 
Họ đã trở lại với cộng  đoàn. Họ được tái sinh 
trong đức tin trong cộng đồng huynh đệ. Câu 
chuyện hai môn đệ trên đường Emmau là bản 
lược đồ hay khuôn mẫu của Bí tích Thánh Thể: 

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

Phụng vụ Thánh Thể theo sau Phụng vụ Lời Chúa

 Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu hôm nay 
cũng có những lúc mang tâm trạng như hai 
môn đệ trên đường đi Emmau do những nỗi 
tuyệt vọng, thất bại, buồn phiền, đau khổ. Đức 
Giêsu sống lại luôn đồng hành với chúng ta và 
lắng nghe chúng ta trong cuộc hành trình này.

LẼ SỐNG
   30 Tháng Tư

     Tôi Xin Chấp Nhận

    Tại một bệnh viện trong thành phố Hiroshima 
bên Nhật Bản, một người đàn bà bị phóng xạ 
nguyên tử từ 30 năm qua đang lên cơn hấp hối.

    Bác sĩ chữa trị cho biết bà chỉ còn nhiều lắm 
là một hay vài giờ nữa là cùng. Theo thói quen 
tại Nhật Bản, người ta thông báo để người sắp 
chết cho biết ý muốn trong những giây phút cuối 
cùng.
 

    Bác sĩ vào phòng bệnh nhân và nói nhỏ với 
bà: “Akiramé”.
 

    Người đàn bà ngước nhìn vị bác sĩ và dùng 
ngón tay trỏ viết vào trong lòng bàn trái của bà 
câu: “Akiramé”, nghĩa là “Tôi xin chấp nhận”.
 

    Với tất cả bình thản, người đàn bà đã biến 
những giờ phút hãi hùng nhất trong cuộc sống 
thành một biến cố tự nhiên và thanh thản.
 

    Cuộc sống của chúng ta dường như được 
cấu tạo bằng nhiều vị khác nhau: đắng cay, chua 
xót, ngọt bùi... Gia vị là một điều cần thiết cho 
thức ăn. Người không thích cay đắng thì sẽ xem 
trái ớt, hạt tiêu là kẻ thù của khẩu vị. Người thích 
cay đắng thì lại tìm ra mùi vị thơm ngon của nó.
 

    Hoa nào cũng có mật đắng. Nhưng loài ong 
khéo léo để chỉ hút mật ngọt.
 

    Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc sống 
với muôn màu sắc và hương vị khác nhau. 
Chúng ta phải là loài ong đi tìm mật ngọt trong 
vườn hoa cuộc sống ấy. Nếu chỉ nhìn thấy mật 
đắng, chúng ta sẽ bỏ cuộc đầu hàng trong chán 
nản. Nếu biết biến báo, chúng ta có thể tìm 
được mật ngọt và biến những đắng cay chua xót 
thành mật ngọt và hương thơm.
 

    Sau khi đã đánh bại Ðức Quốc Xã và giải 
phóng Âu Châu, Churchill thủ tướng nước Anh 
đãtuyên bố: “Không gì buồn thảm cho bằng một 
chiến thắng”. Cảnh thu dọn chiến trường, cảnh 
kẻ khóc người cười, cảnh vợ mất chồng, cảnh 
cha mẹ mất con cái... Chiến thắng ngự trị trên 
tro tàn, đổ nát.

    Dù vui với chiến thắng đến đâu, có ai mà 
không ngậm ngùi xót xa.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 6 tháng 5 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 06 tháng 05 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.

    Hôm nay 30 tháng tư, đánh dấu một trong 
những biến cố đau thương nhất của lịch sử dân 
tộc. Mỗi năm chúng ta có dịp ôn lại ngày lịch 
sử ấy. Mỗi người một tâm tình. Nhưng dưới cái 
nhìn Ðức tin, người Kitô luôn được mời gọi để 
nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Với tất cả 
bình thản và lạc quan, chúng ta hãy thốt lên như 
thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng giữa cơn đau quằn 
quại trong thân xác và tâm hồn: “Tất cả đều là ơn 
Chúa”.
 
    Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Quan Phòng 
có nghĩa là chấp nhận mọi biến cố trong cuộc 
sống như một khởi đầu mới, một khởi đầu với 
những ơn sủng dồi dào hơn. Với những kẻ Thiên 
Chúa yêu thương, thì mọi sự đều quy về điều 
tốt...
 

    Còn tâm tình nào đúng đắn hơn trong ngày 
lịch sử này là cảm tạ và phó thác. Cảm tạ Chúa 
vì qua mọi biến cố, Chúa Quan Phòng luôn gìn 
giữ chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên đường 
ân phúc của Ngài. Phó thác cho Ngài bởi vì 
Ngài luôn có mặt trong cuộc sống để biến tất cả 
những thất bại, đau khổ, cay đắng trong cuộc 
sống thành khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp 
hơn.
Trích sách Lẽ Sống

VƯỜN CẦU NGUYỆN 
Tháng 04 tuần thứ 5 cầu theo ý 

Đức Giáo Hoàng 

Xin Cộng Doàn Cầu Nguyện Cho...
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

THÔNG BÁO
THÁNG NGĂN NGỪA VIỆC LẠM DỤNG 

TRẺ EM
 Tháng 4 là tháng Ngăn Ngừa việc Lạm 
Dụng Trẻ em trên toàn quốc Hoa kỳ. Mùa Phục
Sinh là thời gian rất thích hợp để thúc đẩy sự 
Ngăn Ngừa Việc Lạm Dụng Trẻ Em. Có lẽ không 
có thời gian nào thích hợp hơn vì trong khi 
chúng ta đang được cảm nghiệm sự đổi mới và 
tăng trưởng của tâm hồn, thì đồng thời chúng ta 
tiếp tay vào việc bảo vệ những quà tặng vô cùng 
quý giá của Thiên Chúa, là các trẻ em.
 Để biết thêm chi tiết và nếu bạn muốn 
dấn thân hơn trong việc bảo vệ trẻ em, xin vào
trang điện toán www.childwelfare.gov/topics/pre-
venting/preventionmonth hoặc gọi cho
Văn Phòng Đặc trách An Toàn cho Trẻ 
Em(Office of Child and Youth Protection)ở số
(714) 282-3069.


