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CN VI PS / A
Bài đọc 1:(Cv  8:5-8,14-17). Bài đọc 2 :(1 Pr 

3:15-18). Tin Mừng : ( Ga 14:15-21)

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN
    Một đêm nọ, một người kia mơ thấy mình 
đang cùng với Chúa Giêsu đi lang thang trên 
bãi biển. Trên nền trời, bổng lóe lên những 
cảnh huống đời sống của anh ta. Trong mỗi 
cảnh huống, anh đều thấy có hai vết dấu 
chân: một của anh, một của Chúa Giêsu.

   Khi cảnh huống cuối cùng lóe sáng, quay nhìn 
lại những dấu chân trên cát, anh ngạc nhiên trong 
suốt những cảnh huống trong cuộc đời anh, có 
những lúc chỉ có một vết chân. Anh hồi tưởng 
lại và nhớ ra đó là những thời gian tăm tối và ảm 
đạm nhất trong cuộc đời anh. Điều đó làm anh 
thắc mắc và quay sang hỏi Chúa: “ Lạy Chúa, 
Chúa đã phán rằng một khi con đã quyết định 
theo chân Chúa, Chúa sẽ đồng hành với con trên 
mọi nẻo đường. Nhưng con thấy trong những 
lúc  con gặp nhiều gian nan thử thách nhất thì 
chỉ có một dấu chân của con. Những khi con cần 
đến Chúa thì Chúa lại bỏ con bơ vơ một mình.

   Chúa từ tốn trả lời: “ Hỡi con dấu ái của 
Cha, Cha yêu thương con và Cha đâu nỡ để 
con mồ côi trong những lúc thử thách và đau 
khổ. Những  lúc con chỉ thấy một dấu chân 
trên cát chính là những lúc Cha đang bồng ẵm 
con và che chở con trên cánh tay của Cha.”

 Đức Giêsu đã có lần nói với các môn đệ: Thầy 
sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế và 
trước khi giã biệt các môn đệ để chịu cuộc khổ nạn 
và phục sinh trở về với Chúa Cha, Ngài còn hứa: 
Thầy sẽ không để anh em mồ côi, đồng thời Ngài 
(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI 
 

TẤT CẢ CÁC TƯỜNG THUẬT VỀ 
FATIMA CHỈ LÀ RÁC RƯỞI NẾU CHÚNG 
TA KHÔNG DÁM NÓI RẰNG HỎA NGỤC 

LÀ CÓ THẬT
Stephen Bullivant Giáo sư Thần Học tại St. Mary’s Univer-

sity, Twickenham. - Catholic Herald

 Ngày 13 tháng 7, 1917, Đức Mẹ đã cảnh báo ba 
trẻ mục đồng tại Fatima rằng nếu thế giới không ăn 
năn, và hoán cải thì cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất sẽ được tiếp nối bằng một cuộc chiến tranh thứ 
hai còn kinh hoàng hơn nữa. Điều này sẽ được báo 
trước bởi một “dấu hiệu vĩ đại” trên bầu trời. Nhìn lại, 
nhiều người quả quyết là dấu hiệu vĩ đại này chính 
là hiện tượng nhật thực vào tháng Giêng năm 1938. 

 Đức Mẹ đã yêu cầu nước Nga phải được thánh hiến 
cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên tội của Mẹ và các ngày 
thứ Bảy đầu tháng phải được dành cho việc rước lễ đền 
tạ. Nếu nhân loại đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, nước Nga 
sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình. Nếu không, nước 
Nga sẽ truyền bá những thuyết sai lầm trên toàn thế 
giới, sẽ gây ra nhiều cuộc chiến tranh và bách hại Giáo 
Hội. Kẻ lành sẽ chịu tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu 
nhiều đau khổ, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Nhưng 
sau cùng, Trái tim Mẹ sẽ toàn thắng. Đức Thánh Cha 
sẽ dâng nước Nga cho Mẹ. Nước Nga sẽ trở lại và 
nhân loại sẽ được Chúa ban cho một thời hòa bình.

 Đối với những người đón nhận sứ điệp Fatima một 
cách nghiêm túc, đây là một trường hợp rất rõ ràng về 
một lời tiên tri đã trở thành hiện thực một cách nhãn tiền. 
Vì những yêu cầu của Đức Mẹ đã không được chú ý, 
nước Nga thực sự đã truyền bá ảnh hưởng của nó trên 
toàn thế giới, gây ra chiến tranh, bắt bớ và tử đạo trên 
quy mô rộng lớn, cùng với sự hủy diệt của nhiều quốc gia. 

 Đứng trước thực tại đó, các vị Giáo Hoàng đã nhiều 
lần dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội của Mẹ, mặc dù đôi khi kín đáo, vì các nhạy cảm 
chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, chính chị Lucia đã 
xác nhận rằng hành động đó đã thực sự được thực hiện. 

 Và đúng như lời Đức Mẹ nói nước Nga đã trở 
lại. Tôn giáo được hồi sinh tại quốc gia này. Và 
mặc dù mong manh, thế giới sau năm 1991 đã 
thực sự hưởng được một giai đoạn hòa bình.

 Nhiều người Công Giáo thích nói về biến cố nước 
Nga trở lại này. Tuy nhiên, cũng vào ngày 13 tháng 7 
năm 1917, Đức Mẹ còn nói về một điều còn quan trọng 
hơn gấp bội phần. Đó là hỏa ngục. Không những nói, 
Đức Mẹ còn cho 3 trẻ mục đồng được thị kiến về hỏa 
ngục. Sơ Lucia cho biết như sau: “Thị kiến đó chỉ kéo 
dài trong một lát... Nếu không, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết 
vì sợ hãi.” xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

 Ngày nay, người ta né tránh không muốn nói về hỏa 
ngục, đặc biệt là theo những cách thức mà sơ Lucia 
đã kể lại trong hồi ký của mình. Trong một cuốn sách 
về thần học, một thần học gia Công Giáo quả quyết 
rằng không hề có hoả ngục vì theo ông “nói cho cùng, ý 
tưởng về hoả ngục không xứng đáng với Chúa Giêsu”. 

 Điều rắc rối là, chính Chúa Giêsu không đồng ý với 
nhà thần học này. Mô tả của chính Chúa, rất là cụ thể. 
Khi Đức Mẹ Fatima nói về “những ngọn lửa hỏa ngục”, 
Mẹ chỉ đơn giản lặp lại những hình ảnh đã được chính 
Con Mẹ thường xuyên sử dụng.

 “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; 
thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ 
hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.” 
(Mc 9:43).

 “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung 
mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều 
gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng 
chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng.” (Mt 13:42)

 “Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra 
khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào 
lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 
13:49-50)

 “Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái 
rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta 
mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và 
các sứ thần của nó.’” (Mt 25:41)

 Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã quở trách những 
người yêu cầu “một dấu hiệu từ trời” (Mc 8:11) với nhận 
xét rằng “chỉ có một thế hệ gian ác và tà dâm” (Mt 12:39) 
mới cần một dấu lạ như vậy.

 Khi chúng ta cử hành kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện 
ra tại Fatima, chúng ta có thể suy nghĩ – dù không thoải 
mái - về câu hỏi: liệu thế giới hiện đại này còn cần thêm 
những dấu chỉ nào nữa khi không phải chỉ một dấu hiệu, 
mà là cơ man những dấu chỉ từ trời như thế đã xảy ra?

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO PHÁP ỦNG HỘ 
TÂN TỔNG THỐNG MACRON.

  Theo Nhật báo Công Giáo La Croix, trong cuộc bầu 
tổng thống vừa qua có tới 62% người Công Giáo bỏ 
phiếu cho ông Macron. Tỷ lệ tham gia của người Công 
Giáo lên tới 78%.

  Trong bài giảng, các vị linh mục đều nhắc nhở tín hữu 
làm tròn bổn phận công dân. Qua cuộc đầu phiếu vừa 
qua, các cử tri Công Giáo đã bác bỏ chính sách bài 
ngoại và bế quan tỏa cảng của bà Marine Le Pen. 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Bảy 27-05-2017                          6:15PM
Dâng Hoa Kính ĐỨC MẸ

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy  27/05/2017:Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Bảy 03/06/2017 Bà Mẹ Công Giáo

THÁNH LỄ CHO CÁC HỌC SINH
RA TRƯỜNG NĂM 2017 

 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tạ Ơn cho các em 
ra trường từ mẫu giáo đến đại học năm 
2017. Vào Thánh Lễ 
Thứ Bảy ngày 17 tháng 6 lúc 6:15 PM
 Xin quý phụ huynh và các em ghi danh 
nơi Ban Thường Vụ để Cha Quản Nhiệm 
và BTV làm bằng khen chúc mừng các 
em. Hạn chót ghi danh: 
Thứ bẩy ngày 11-06-2017.

THÁNG 5 
THÁNG HOA ĐỨC MẸ 

 

Dâng hoa cho Đức Mẹ: Cộng đoàn sẽ  
dâng hoa  kính Đức Mẹ vào tuần tới ngày 
27 tháng 5 Chương trình dâng hoa sẽ bắt 
đầu lúc 6:15PM.
  Kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị 
em đến nhà thờ sớm cùng tham dự .
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còn có những lời nhắn gửi đến các môn đệ ngày 
xưa và cho cả chúng ta hôm nay: đó là tin và yêu.

   Trước tiên Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải 
tin vào Ngài: “ Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong 
Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.”Chúa Cha 
và Chúa Con là một trong hành động và lời nói: 
“ Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự 
mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong 
Thầy, chính Người làm những việc của mình.”  Ai 
có lòng tin vững mạnh thì “ sẽ làm được những 
việc Thầy làm, và còn làm được những việc lớn 
hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” Và 
một khi chúng ta nhân danh Đức Kitô và hoàn 
toàn tin tường và phó thác vào quyền năng của 
Thiên Chúa, thì : “ Bất cứ điều gi anh em nhân 
danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha 
được tôn vinh nơi người Con.” Niềm tin ấy phải 
được thể hiện qua tình yêu : “ Nếu anh em yêu 
mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

   Dấu chứng cho sự yêu mến Thiên Chúa là 
giữ các điều răn của Chúa. Điều răn mới mà 
Đức Giêsu truyền là: “ Anh em hãy yêu thương 
nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” ( Ga 
13: 34) Nếu chúng ta chỉ yêu mến Thiên Chúa 
bằng những việc đạo đức để được Chúa cho lên 
thiên đàng thôi thì lòng yêu mến ấy chưa thỏa 
lòng ước mong của Chúa. Lòng yêu mến ấy phải 
được thể hiện bằng hành động, đó là yêu tương 
anh em mình như Chúa đã yêu thương chúng 
ta. Yêu thương anh em là dấu chi của sự hiệp 
nhất trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

   Chính từ sự yêu anh em như Chúa yêu 
chúng ta mà người ta nhận ra chúng ta là 
môn đệ của Chúa. Yêu mến Thầy qua sự 
yêu mến anh em là điều răn căn bản : yêu 
mến anh em như thầy đã yêu mến anh em.

   Trong cuộc sống của mỗi người, có những lúc 
chúng ta gặp khốn khó, chúng ta kêu cầu Chúa 
nhưng không thấy kết quả gì; nhiều lần như thế, 
chúng ta hồ nghi không biết Chúa ở đâu, Ngài có 
thấu tình cảnh khốn khó của mình không, hoặc quá 
chú trọng đến bản thân, đến khả năng của mình 
mà quên cậy nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa.

   Chúa vẫn ở bên, vẫn đồng hành với chúng 

ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN
Tiếp 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                  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.

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: 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

   $28,229.42 và 32  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

ta, nhưng để có Chúa đồng hành và yêu thương 
chúng ta, thì điều kiện phải có: Tin yêu và phó 
thác. Hành động biểu hiện tình yêu đối với 
Thiên Chúa là chúng ta hãy yêu thương nhau 
như Chúa đã yêu thương chúng ta. Với đức 
tin vào Thiên Chúa và với tình yêu Ngài qua 
việc yêu thương anh em, chúng ta sẽ sống 
trong sự hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa.

             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 

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
      Canh Tân Đặc Sủng xin mời thành viên và 
cộng đoàn tham dư buổi ca nguyện và học hỏi lời 
Chúa qua Thánh Kinh Luca vào Chúa Nhật ngày 
21, lúc 10g sáng, tại Phòng #B. .

TIỆC TRI ÂN HÀNG NĂM CỦA 
GIÁO XỨ

 Kính mời quí Ông Bà và Anh Chị Em bớt chút 
thì giờ đến tham dự buổi Tri Ân hàng năm của 
Giáo Xứ vào ngày Thứ Ba 23-05-2017, lúc 6PM 
tại Hội Trường Nhà Thờ.  
 Đây là dịp Giáo Xứ tỏ lòng cám ơn đến tất cả 
quí Ông Bà và Anh Chị Em đã hy sinh đóng góp 
trong các sinh hoạt của Giáo Xứ năm vừa qua.
 *** Cộng Đoàn sẽ không có Thánh Lễ thứ ba 
trong ngày trên.


