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CN V PS / A
Bài đọc 1:(Cv 6:1-7). Bài đọc 2 : (1Pr 2:4-9). 

Tin Mừng : ( Ga 14:1-12)
ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?

    Thầy đi đâu, về đâu? Đó là nỗi băn khoăn 
của các môn đệ khi nghe Thầy bảo: “ Thầy còn 
ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm 
kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người 
Do thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến 
được’. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như 
vậy.” Trong bữa Tiệc Ly Đức Giêsu đã nói với 
các môn đệ như thế. Ông Simon Phêrô đã hỏi 
lại Thầy: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức 
Giêsu trả lời: “ Nơi Thầy đi, bây giờ anh không 
thể theo đến được.”  Và ông Tôma cũng băn 
khoăn: “ Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy 
đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”
  
   Đức Giêsu không chỉ cho các môn đệ con 
đường nào, nhưng Ngài lại nói: “ Chính Thầy là 
con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến 
với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Như thế, Đức 
Giêsu là người mở đường và là con  đường đưa 
chúng ta đến với Chúa Cha: Con đường Giêsu.
Đức Giêsu là con đường từ trời xuống thế gian để 
rồi lại từ thế gian trở về trời, về Chúa Cha. Cuộc trở 
về này không phải là một cuộc ra đi mãi mãi, nhưng 
là một cuộc ra đi có lợi cho chúng ta. Ngài ra đi là “ 
để dọn chỗ cho chúng ta”, rồi sẽ trở lại đem chúng 
ta về với Ngài để Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó.
 
   Con đường Giêsu là con đường vâng theo 
thánh ý Chúa Cha, đã xuống thế làm người để 
cứu chuộc nhân loại khỏi sự diệt vong do tội lỗi, 
đã hy sinh mạnh sống mình vì yêu thương con 
người. Con đường Giêsu là con đường loan 
báo Tin Mừng cứu độ. Con đường Giêsu là con 
(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI 
 

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 
BỘ TRUYỀN THÔNG

  VATICAN. ĐTC khuyến khích Bộ Truyền thông 
nghiên cứu các tiêu chuẩn và các thể thức mới 
để loan báo Tin Mừng lòng thương xót cho muôn 
dân.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 
sáng ngày 4-5-2017 dành cho 40 tham dự viên 
khóa họp toàn thể đầu tiên của Bộ truyền thông, 
dưới quyền chủ tọa của Đức Ông Bộ trưởng Dar-
io Viganò. Trong số 16 HY, GM và giáo dân thành 
viên của Bộ này, cũng có Đức Cha Phêrô Nguyễn 
Văn Khảm, GM giáo phận Mỹ Tho.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhận xét rằng 
Bộ Truyền Thông được thành lập để đáp ứng 
thách đố truyền thông ngày nay, với sự hiện diện 
và phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ 
thuật số, với các nhân tố đồng qui và tương tác. 
Bộ này không phải là một sự tập hợp hoặc thích 
ứng các cơ quan truyền thông đã có của Tòa 
Thánh, nhưng là được kiến tạo hoàn toàn mới.”

ĐTC ghi nhận những cố gắng của Bộ Truyền 
Thông trong việc hợp lý hóa các làn sóng ngắn 
hướng về các nước có ít phương tiện kỹ thuật 
như Phi châu. Các sóng ngắn không bao giờ bị 
bãi bỏ. Ngài cũng loan báo tiến trình theo đó trong 
thời gian tới đây Báo Quan Sát Viên Roma, Nhà 
Xuất bản, nhà in đa ngữ Vatican cũng sẽ gia nhập 
cộng đoàn làm việc của Bộ Truyền thông.

Sau cùng, ĐTC cảnh giác rằng: ”Chúng ta đừng 
để cho mình bị chiến thắng vì cám dỗ gắn bó với 
quá khứ vinh quang; trái lại chúng ta hãy thực 
hiện một trò chơi đồng đội lớn để đáp ứng hữu 
hiệu hơn những thách đối về truyền thông mà nền 
văn hóa ngày nay đòi hòi chúng ta, không chút 
sợ hãi và cũng chẳng tưởng tượng ra những bối 
cảnh kinh hoàng”. (SD 4-5-2017)

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NÓI: 
“THẬT XẤU HỔ KHI NGƯỜI TA ĐẶT TÊN 

CHO MỘT TRÁI BOM NHƯ THẾ”.   

   Hôm thứ Bẩy, 6 tháng Năm, trong cuộc gặp 
gỡ dành cho các sinh viên tại Rôma tham dự 
cuộc gặp gỡ vì Hòa Bình và Nhân Quyền, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích quân đội Hoa 
Kỳ đã đặt tên cho những quả bom lớn nhất trong 
kho của mình là “mẹ của tất cả bom”.

Qủa bom nặng 9,800kg có tên chính thức là 
“Massive Ordnance Air Blast” được quân đội Mỹ 
gọi là “Mother Of All Bombs” - “Mẹ của Tất cả xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

Bom” vì sức mạnh kinh khủng của nó.

Đức Thánh Cha nói với các sinh viên tại Vatican: 
“Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe tên này.

Một người mẹ là một người mang lại cuộc sống 
còn cái thứ này chỉ mang lại cái chết, thế mà 
người ta dám gọi nó là một người mẹ. Chuyện gì 
đang xảy ra?”

Lời chỉ trích này được đưa ra chỉ vài tuần trước 
khi Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump, là người đã cho phép sử dụng 
những qủa bom này nhằm chống lại các chiến 
binh thánh chiến Hồi Giáo tại Afghanistan vào 
tháng Tư vừa qua.

MOAB được vận chuyển máy bay vận tải khổng 
lồ C-130, được thả xuống bằng dù và có sức 
công phá trong một vòng tròn bán kính rộng 
tới 1.6km. Nó hút hết oxy và làm cho không khí 
bùng cháy.

CHUYỆN KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÃ XẢY RA: 
NGA TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM HOÀNG GIA 

NGA BỊ CỘNG SẢN SÁT HẠI
Trong một sự kiện mà cách đây mấy thập niên, 
nằm mơ người ta cũng không tưởng tượng ra 
được, Tổng thống Nga đã cùng với Đức Thượng 
Phụ Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa tham dự 
lễ thánh hiến một cây thánh giá được đặt tại địa 
điểm nơi một thành viên hoàng gia Nga đã bị 
cộng sản ám sát.

Hoàng tử Sergey Alexandrovich, con thứ năm 
của Hoàng hậu Nicholas II, đã bị cộng sản ám 
sát vào năm 1905. Hoàng gia Nga lúc đó đã cho 
dựng một cây thánh giá để tưởng nhớ ông.

Sau cuộc cách mạng Bolshevik, đích thân Vladimir 
Lenin đến tận nơi trực tiếp giám sát việc phá hủy 
cây thánh giá này.

Trong diễn từ của ngài, được trực tiếp truyền 
hình, Đức Thượng Phụ Kirill lên án “sự khinh 
miệt mạng sống con người” và “sự sẵn sàng đưa 
mạng sống con người lên một bàn thờ đẫm máu 
của cuộc nổi dậy chính trị Bolshevik”.

Tổng thống Vladimir Putin nói: “Tội phạm này 
của cộng sản là khúc dạo đầu của các sự kiện bi 
thảm, gây bất đồng trong xã hội, tạo ra các xung 
đột dân sự bi đát, mà nước Nga đã phải đối mặt. 
Đó là những tổn thất nặng nề nhất, là một thảm 
hoạ quốc gia thực sự, là mối đe dọa cho sự sống 
còn của dân tộc Nga”.

 Những lời chúc tốt đẹp nhất của 
Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 

Anaheim sẽ đến với quý Bà, 
quý Cô và quý Chị trong ngày 

Hiền Mẫu.

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5 Năm 2017

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 16-05-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 20-05-2017                          6:15PM
Dâng Của Lễ

Thứ Bảy 20/05/2017:Thiếu Nhi Thánh Thể
Thứ Bảy 27/05/2017:Liên Minh Thánh Tâm
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đường đưa nhân loại đến với Chúa Cha và trở về 
nhà Cha để sống trong hạnh phúc muôn đời. Con 
đường Giêsu là con đường hy vọng cho cuộc 
sống hôm nay. Con đường Giêsu là con đường 
sư thật, con đường đem lại sự sống vĩnh cửu.

   Con đường Giêsu không phải là con đường 
ảo tưởng mơ hồ, nhưng là con đường thật, vì 
Đức Giêsu là sự thật, nên Ngài không lừa dối 
ai.  Chỉ khi chúng ta đi theo con đường Giêsu, 
chúng ta mới tìm được sự sống vĩnh cửu trong 
nhà Cha trên trời. Đức Giêsu đã đi để dọn 
chỗ cho những ai tin yêu, tín thác vào Ngài 
để bước đi theo con đường của Ngài vạch ra.

   Đức Giêsu là con đường dẫn đưa chúng ta đến 
với Chúa Cha; nhưng Chúa Cha là Đấng nào? 
đang ở đâu? Ông Philíphê đã hỏi Thầy Giêsu: “ 
Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, 
như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu đã 
trả lời cho các môn đệ: “ Ai thấy Thầy là thấy Cha 
Thầy.” “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở 
trong Thầy.” Như thế Chúa Cha và Chúa Con là 
một trong hành động và lời nói. Chúng ta thấy gì 
và nghe gì nơi Đức Giêsu? Thấy kẻ què được đi, 
thấy kẻ mù được thấy, thấy kẻ chết được sống lại, 
thấy người bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành, 
nghe Tin Mừng cứu độ... Ai muốn đến với Chúa 
Cha thì phải qua con đường Giêsu : “ Không ai 
đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Đó 
là con đường duy nhất, không có con đường nào 
khác. Đức Giêsu là con đường cứu độ. Ai không 
đi qua con đường ấy, sẽ không được cứu thoát.

   Đi theo con đường Giêsu, chúng ta cũng phải 
trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa để cho 
người ta thấy chúng ta, và từ đó thấy Thiên Chúa. 
Đi theo con đường Giêsu, chúng ta sẽ được giải 
thoát, được an tâm vì Đức Giêsu là sự thật, là con 
đường dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời, vì Đức 
Giêsu là sự sống. Đi theo con đường Giêsu là đi 
tìm thánh ý Thiên Chúa, là từ bỏ ý riêng, là vác thập 
giá mình mà theo Chúa, là yêu thường phục vụ 
Thiên Chúa và phục vụ anh em. Đó là con đường 
duy nhất trở về gặp Chúa Cha trong nhà Ngài mà 
Đức Giêsu đã đi trước để dọn sẵn cho chúng ta. 
   Một khi chúng ta có Chúa là đường, là chân lý, 
là sự sống thì không có lý do gì chúng  ta phải xao 

ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU?
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

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                  714-414-3918
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 ...................................... (657) 345-0682
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 05 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. Ơn Thiên Triệu luôn luôn nở mạnh và phát 
triển  trên Thế Giới.
   Các em rước lễ lần đầu hôm nay thêm phần 
sốt sắng, để đón nhận mình Thánh Chúa đầu 
tiên trong đời.
   Các em thêm sức 2 được ơn Chúa Thánh  
Thần, luôn gìn giữ các em trong đời sống.  

THÔNG BÁO  
TRƯỜNG VIỆT NGỮ PBC & 

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ  
 Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ & Văn Hoá 
PBC thông báo: 
Các lớp Việt ngữ vẫn tiếp tục vào mỗi thứ Bảy 
hàng tuần: 20/5/17, 27/5/17, 3/6/17 & 10/6/17
Thời gian: Việt ngữ: 1:15PM - 3:30PM. 
Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể ngay sau 
Chương Trình Việt Ngữ 

Lễ bế giảng của trường Việt Ngữ sẽ vào ngày 
10/6/2017 lúc 1:00pm

Mong quý Phụ Huynh cho các em học sinh tham 
dự đông đủ & đúng giờ. 
Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh chúc lành cho 
mọi thiện chí quý vị đã dành cho Chương Trình 
Việt ngữ
(714) 396 1988   http://vn.cddmmtanaheim.org

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

    $23,019.00 và 35 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

xuyến, nhưng hãy tin yêu  và tín thác vào Thiên 
Chúa trong tinh thần lạc quan, vui sống như 
lời Đức Giêsu đã nói: “ Lòng anh em đừng xao 
xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

Cầu chúc các em luôn được Chúa Thánh 
Thần, thêm sức mạnh cho các em trong 
đời sống

CŨNG KHÔNG QUÊN
Chúc Mừng đến tất cả các em được 

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 
hôm nay ngày 13-05-2017

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm,  
Ban Thường Vụ cùng toàn thể  

Cộng Đoàn Dân Chúa 
Chúc Mừng đến tất cả các em đã được
THÊM SỨC hôm nay ngày 13-05-2017

Cầu chúc các em luôn luôn được Chúa 
Giêsu Thánh Thể ngự trị trong tâm hồn.

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

 Ông Dominico Nguyễn Văn Linh

  Ông Dominico Nguyễn Văn Linh vừa được 
Chúa gọi về nhà Chúa. Ông  là một giáo dân 
luôn hăng say  đóng góp công sức và tài chánh 
cho Cộng Đoàn, đã phục vụ trong Ban Thường 
Vụ năm 1988-1990 và phục vụ phòng Thánh 
trong rất nhiều năm.    
   Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Ông Dominico  về hưởng 
nhan thánh Chúa.

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

 

ĐỢT THỨ   15:  5/13/2017:
Chị  Phạm T. Minh Hải $200.00
Tổng cộng 15 đợt:                        $15,155.00 


