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CN IV PS / A
Bài đọc 1:( Cv 2 : 14a, 36-41). Bài Đọc 2 : ( 1 Pr 

2: 20b-25). Tin Mừng: ( Ga 10: 1-10)
ĐỨC GIÊSU : MỤC TỬ NHÂN LÀNH 

VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN
    Đức Giêsu đã ví mình là cửa chuồng chiên: “ 
Tôi là cửa cho chiên ra vào.” và  “ Ai đi qua cửa mà 
vào, người ấy là mục tử, còn “ Ai không đi qua cửa 
mà vào ràn chiên , nhưng trèo qua lối khác mà vào, 
người ấy kẻ trộm, kẻ cướp.” Như thế Đức Giêsu 
là mục tử chân chính và là cửa chuồng chiên.

   Cửa là lối đi ra vào. Người mục tử chân chính 
hiên ngang đi qua cửa mà vào, còn kẻ trộm thì lén 
lút trèo tường. Cửa chuồng chiên là lối ra vào duy 
nhất để đến với đàn chiên. Để đến với đàn chiên, 
hình ảnh của dân Thiên Chúa, phải đi qua Đức 
Giêsu, cửa chuồng chiên. Không còn cách nào 
khác để đến với dân Chúa, đến với Nước Thiên 
Chúa, đến với Giáo Hội và đến với sự sống khi 
không đi qua cửa chuồng chiên Giêsu. Ai không 
đi qua môi trường sống tuyệt đối duy nhất là cửa 
chuồng chiên Giêsu, sẽ bị hư mất và lạc hướng. 
Chỉ có môi trường ấy, con người mới thực sự có tự 
do, sự sống và phát triển hoàn hảo: “ Phần tôi, tôi 
đến cho chiên được sống và sống dồi dào.” Như 
thế, cửa Giêsu là cửa cứu chuộc, cửa đem lại sự 
sống cho con chiên. Nhưng ai là mục tử chính hiệu 
để được người giữ cửa là Chúa Cha mở cho vào? 

   Đức Giêsu đã phân biệt hai  loại mục tử: mục 
tử chính hiệu và mục tử giả hiệu. Những mục tử 
giả hiệu không phải là chủ chiên, nên không thể đi 
qua cửa chuồng chiên mà vào, nên phải trèo qua 
lối khác. Họ là kẻ trộm, kẻ cướp. Họ là người làm 
thuê, vì không phải là mục tử và vì chiên không 
thuộc về họ, nên khi thấy sói đến họ bỏ chiên mà 
chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. 

(Xin xem tiếp trang sau)

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 09-05-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 13-05-2017                          6:15PM
KỶ NIỆM 100 NĂM ĐÚC MẸ HIỆN RA TẠI 

FATIMA 
Dâng Của Lễ

Thứ Bảy 13/05/2017: C.T. Giáo Lý
Thứ Bảy 20/05/2017:Thiếu Nhi Thánh Thể
Thứ Bảy 27/05/2017:Liên Minh Thánh Tâm

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

    $23,714.09 và 30 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

TIN GIÁO HỘI 
 
ĐTC KÊU GỌI CANH TÂN CÔNG GIÁO 

TIẾN HÀNH.

   ĐTC kêu gọi canh tân Phong trào Công Giáo 
tiến hành để thực thi công cuộc truyền giáo trong 
bối cảnh xã hội ngày nay. Ngài đưa ra lời mời 
gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 27-4-2017, 
dành cho 300 tham dự viên diễn đàn quốc tế của 
Phong trào Công Giáo tiến hành.

   ĐTC nhắc đến 4 cột trụ truyền thống của Phong 
trào này là: cầu nguyện, huấn luyện, hy sinh và 
tông đồ. Tuy theo những bối cảnh lịch sử, các 
trục này được nhấn mạnh khác nhau. Sứ mạng 
của Phong trào là huấn luyện giáo dân để họ lãnh 
nhận trách nhiệm trong thế giới. Ngày nay, sứ 
mạng đó cụ thể là huấn luyện các môn đệ thừa 
sai.

   ĐTC khẳng định rằng điều sinh tử là canh tận 
và cập nhập sự dấn thân của Công Giáo tiến hành 
cho việc loan bao Tin Mừng, đi tới mọi người, 
mọi nơi và trong mọi cơ hội, trong tất cả các môi 
trường ngoại ô của cuộc sống. Điều này có nghĩa 
là cần xét lại các chương trình huấn luyện, các 
hình thức tông đồ, thậm chí cả việc cầu nguyện 
của anh chị em, để việc làm này có đặc tính chủ 
yếu là thừa sai, chứ không phải tùy theo cơ hội. 
ĐTC kêu gọi hãy từ bỏ tiêu chuẩn cũ kỹ, cho rằng 
“vì từ trước đến giờ ta vẫn làm như vậy”. Và ĐTC 
nói thêm “Công Giáo tiến hành phải đảm nhận 
trọn vẹn sứ mạng của Giáo Hội trong sự quảng 
đại thuộc về giáo phận địa phương, bắt đầu từ 
giáo xứ”.

GIÁO HỘI XÁC MINH CHUYỆN ĐỨC 
MẸ HIỆN RA NHƯ THẾ NÀO?

   

     Khi đề cập về các sự kiện Đức Mẹ hiện ra, 
Giáo Hội Công Giáo luôn có cách tiếp cận khôn 
ngoan, tập trung nhiều vào thông điệp hơn là 

vào phép lạ. Các hiện tượng siêu nhiên, chẳng 
hạn như phép lạ về Mặt trời ở Fatima (Bồ Đào 
Nha) được nhắc đến cách đây gần 100 năm, 
không phải là yếu tố chính để công nhận một 
cuộc hiện ra là xứng đáng với đức tin.

   Trong trường hợp đặc biệt đó, Giám mục 
của Giáo phận Leiria (nơi Fatima thuộc quyền) 
cho rằng các cuộc hiện ra – chứ không phải là 
chuyện kỳ lạ về Mặt trời – thì xứng đáng với đức 
tin. Quyết định của ngài được đưa ra vào năm 
1930, nghĩa là hơn một thập kỷ sau khi Đức Mẹ 
Maria đã hiện ra với Lucia dos Santos và hai 
người em họ là Jacinta và Francisco Marto. Trên 
thế giới có hơn 1.500 thị kiến về Đức Mẹ Maria 
đã được trình báo, nhưng trong thế kỷ vừa qua, 
chỉ có chưa tới 20 trường hợp được Giáo Hội 
công nhận là xứng đáng với đức tin.

   Hồi năm 1978, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 
đã ban hành “Các tiêu chuẩn của Vatican về 
cách thức xử lý trong quá trình phân định những 
cuộc hiện ra hoặc mặc khải giả định”. Theo tiêu 
chuẩn nói trên, vị giám mục địa phương phải 
thành lập một ủy ban chuyên môn để giúp ngài 
xác định rằng thị nhân đó đứng đắn về suy tư, 
luân lý và tinh thần; đồng thời xem xét các thông 
điệp và lời khai của đương sự có trái nghịch với 
thần học và giáo lý hay không. Vị giám mục địa 
phương có thể đưa ra một trong ba kết luận: 
Một là ngài xác minh cuộc hiện ra này là đúng 
và xứng đáng với đức tin; Hai là ngài cho rằng 
sự việc này là giả tạo, điều này sẽ để ngỏ khả 
năng kháng nghị; Ba là ngài có thể nói rằng 
vào thời điểm này ngài không biết và cần được 
giúp đỡ thêm. Trong trường hợp cuối cùng, 
cuộc điều tra sẽ được đưa đến Hội đồng Giám 
mục của quốc gia. Dù vậy, Giáo Hội Công Giáo 
không đòi hỏi tín hữu phải tin vào những cuộc 
hiện ra, ngay cả khi nó được Giáo Hội công 
nhận.

   Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói 
trong Tông Huấn Lời Chúa (Verbum Domini) 
năm 2010 rằng: Khi Giáo Hội công nhận một 
mặc khải cá nhân, về bản chất, đó chỉ là cách 
mà Giáo Hội nói rằng nó không trái nghịch với 
đức tin và luân lý, được hợp pháp để công khai 
sứ điệp, và “các tín hữu tự thẩm định tin tưởng 
một cách thận trọng”.
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

THÔNG BÁO VĂN PHÒNG 
GIÁO LÝ

    Các em lớp Rước Lễ Lần Đầu II sẽ tập cho 
Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cuối cùng vào: 
Thứ Năm, tuần này 11 tháng 5 
từ 7:30 PM – 9:00 PM trong Nhà Thờ.  
Các em sẽ được long trọng rước lễ lần đầu vào 

Thứ Bảy, 13 tháng 5 trong Thánh Lễ 6:30 PM.

   Các em Lớp Thêm Sức II sẽ tập cho Thánh Lễ 
Thêm Sức vào:Thứ Ba, tuần này 9 tháng 5 
lúc 7:30 PM trong Nhà Thờ.  

Thánh Lễ Thêm Sức sẽ vào 
Thứ Bảy, 13 tháng 5 lúc 3:00 PM do 

Đức Cha Timothy Freyer chủ tế.
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Họ là những người đến trước Đức Giêsu: “ Mọi kẻ 
đến trước tôi đều là trộm cướp.” Ở đây,Đức Giêsu 
không ám chỉ những kẻ đến trước Ngài là các ngôn 
sứ vào thời Cựu Ước, nhưng là các đầu mục Do 
Thái gồm các kinh sư, người Pharisiêu, các tư tế 
phục vụ  Đền thờ. Họ vô trách nhiệm trước hiểm 
nguy của đàn chiên. Họ bị Đức Giêsu quở trách là 
bọn đạo đức giả, cản trở người khác tìm đến Nước 
Thiên Chúa. Họ tham lam, ăn ở bất công, phục 
vụ ý riêng của mình và đã từng giết hại nhiều vị 
ngôn sứ chân chính. Họ thường tự hào là những 
mang lại cho con người sự hiểu biết về thần linh.
   Ngược lại, người mục tử duy nhất, nhân 
lành đó là Đức Giêsu, như lời Ngài khẳng định: 
“ Tôi chính là Mục Tử nhân lành.” Vị Mục Tử 
ấy “ hy sinh mạng sống  mình cho đàn chiên.” 
Đức Giêsu đã thể hiện sứ vụ mục tử của mình 
qua việc hy sinh quên mình để chỉ nghĩ đến 
đàn chiên, sẵn sàng chịu chết trên Thập giá để 
đền tội thay cho đàn chiên, đi khắp nơi để rao 
giảng Tin Mừng cứu độ. Tất cả vì đàn chiên để 
“ chiên được sống và sống dồi dào.” Cuộc sống 
dồi dào ấy không phải chỉ là cuộc sống đời đời 
mai sau mà còn là cuộc sống ở thế gian này nữa. 
   Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, người mục tử 
lý tưởng là người gần gũi với dân chúng, là người 
cha, người anh em với sự hiền dịu, kiên nhẫn và 
thương xót; là người yêu sự khó nghèo nội tâm 
trước mặt Thiên Chúa cũng như sự khó nghèo 
bên ngoài như đơn sơ, khắc khổ trong cuộc sống; 
là những người không có tâm lý ông hoàng; là 
những người không tham vọng và là các phu 
quân của Giáo Hội; là những người có khả năng 
thức tỉnh đàn chiên được giao phó, và quan tâm 
duy trì sự hiệp nhất, canh giữ đàn chiên, chú ý 
đến các hiểm nguy có thể đe dọa đàn  chiên, nhất 
là làm cho niềm hy vọng lớn lên. Người mục tử 
có ba vị trí trong đàn chiên: Ở đàng trước để dẫn 
đường, ở giữa để duy trì sự hiệp nhất và giữ vững 
tinh thần của đàn chiên, ở đàng sau để tránh cho 
chiên khỏi đi tụt hậu và tạo điều kiện cho đàn 
chiên đánh hơi hầu tìm ra một hướng đi mới.

   Tấm gương Mục Tử nhân lành Giêsu là tấm 
gương cho các mục tử hôm nay noi theo để phục 
vụ đàn chiên của Hội Thánh qua việc hăng say rao 
giảng Tin Mừng Nước Trời  và phục vụ con người.

ĐỨC GIÊSU : MỤC TỬ NHÂN LÀNH VÀ 
CỬA CHUỒNG CHIÊNTiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

LỜI HAY Ý ĐẸP
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em  

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

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

DÂNG HIẾN THÁNG NĂM  
CHO MẸ MARIA

 Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được Giáo 
Hội và mọi con cái yêu mến và sùng kính một 
cách đặc biệt. Lòng yêu mến và sùng kính đó 
được biểu lộ qua muôn vàn hình thức và dưới 
nhiều tước hiệu trong Giáo Hội. Các tín hữu mọi 
thời đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của 
Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. Tại Công 
đồng Êphêsô (431) Giáo Hội đã tuyên xưng Đức 
Maria là “Mẹ Thiên Chúa”, và từ đó các tín hữu 
càng gia tăng thêm lòng sùng kính Đức mẹ cách 
lạ lùng.

 Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, ngợi 
khen và cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc 
sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý nhạc. 
Nhưng nói về Mẹ, viết về Mẹ sẽ không bút nào 
tả xiết, không lời nào diễn tả cho xứng. Đã có 
nhiều đền thánh được Giáo Hội đặc biệt dâng 
kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng đã đặt nhiều ngày 
lễ biệt kính các đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ 
lòng tạ ơn và suy tôn Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội 
đã dành trọn tháng Năm này để biệt kính Mẹ, và 
tháng này như là thời khắc ưu việt để mọi con cái 
kết hợp với Mẹ cách riêng từng giây phút trong 
tình yêu tuyệt vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – 
Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho nhân thế.

 Cộng Đoàn chúng ta cùng xin Mẹ cầu bầu, hộ 
trì cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn và gia đình chúng ta 
luôn luôn an mạnh.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 5 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện 
Cho...

 Những Sinh hoạt của Cộng Đoàn 
và Giáo Xứ được tốt đẹp theo thánh ý 
Chúa.

    Ơn Thiên Triệu luôn luôn nở mạnh 
và phát triển  trên Thế Giới.
 

   Các em rước lễ lần đầu thêm phần 
sốt sắng, để đón nhận mình Thánh 
Chúa lần đầu tiên trong đời.

   Các em thêm sức 2 chuẩn bị sẵng     
sàng để nhận lãnh ơn Chúa Thánh      

Thần. 

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
 Xin đến văn phòng Giáo Xứ để nhận và điền 
đơn gia nhập. Đơn có tiếng Việt và tiếng Anh. 
Sau đó chúng ta sẽ tham gia các sinh hoạt của 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim.
Văn Phòng Giáo Xứ mở cửa từ:
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30AM-8:00PM.
Thứ Bẩy 8:30AM-12:00AM & 1:00PM-5:00PM. 
Điện Thoại liên lạc 714-956-3110.

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm thánh lễ chiều thứ 
bảy để nhận ý lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh chị 
em nào cần xin lễ, xin xuống cuối nhà thờ, gặp vị 
đại diện để được rao lễ cùng ngày. Ý Lễ xin viết 
ngay ngoài phong bì, để dễ thấy và đọc, những ý 
lễ xin sau 6:15 pm, sẽ được rao vào tuần tới.

 Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào 
Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà  

www.cddmmtanaheim.org 


