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Lễ THĂNG THIÊN
Bài đọc 1:( Cv 1:1-11). Bài đọc 2 : ( Ep 1:17-23). 

Tin Mừng : (Mt 28:16-20)

NHIỆM VỤ TRUYỀN GIÁO.

 40 ngày sau khi sống lại, Đức Giêsu hẹn gặp 
mười một môn đệ lần cuối tại một ngọn núi ở miền 
Galilê. Khi thấy Ngài, các ông bái lạy , nhưng cũng 
có mấy ông còn hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và 
nói với các ông: “ Thầy đã được trao quyền trên 
trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn 
dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền 
cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi 
ngày cho đến tận thế.” ( Mt 28: 18-20). Nói xong, 
Đức Giêsu được cất lên trước mắt các ông và có 
đám mây quyện lấy Ngài, khiến các ông không 
còn thấy gì nữa: Đức Giêsu thăng thiên. Ngài trở 
về nơi Ngài đã ra đi.  Sứ vụ Ngài giao phó lại 
cho các môn đệ là làm chứng nhân của Ngài, rao 
giảng Tin Mừng cứu độ, và làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ bằng cách làm phép rửa cho 
họ và dạy bảo họ mọi điều Ngài đã truyền dạy.

   Với một sứ vụ nặng nề, khó khăn như thế, 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ đi 
đâu với mười một môn đệ chất phát, ít học?

   Có một câu chuyện kể rằng: Sau khi đã chết đi và 
sống lại, Đức Giêsu trở về thiên đàng. Tổng Lãnh  
Thiên Thần Gáprien ngạc nhiên khi thấy Ngài trở 
về quá sớm. Tổng Lãnh Thiên Thần hỏi: “ Ngài trở 
lại sớm quá.” Đức Giêsu trả lời : “ Đáng lẽ ra Ta 
ở lại lâu hơn, nhưng người ta đã đóng đinh Ta.” 
Thiên Thần Gáprien nói: “ Ồ, người ta đóng đinh 
Ngài ư? Vậy thì điều ấy có nghĩa là Ngài đã thất 

(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI 
 

ĐỨC THÁNH CHA TUYÊN BỐ TRIỆU TẬP 
CÔNG NGHỊ TẤN PHONG HỒNG Y VÀO 

NGÀY 28 THÁNG 6, 2017
 Trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa 
Chúa Nhật 21 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
tuyên bố với các tín hữu rằng ngài sẽ triệu tập Công 
Nghị Tấn Phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 để tấn 
phong 5 vị tân Hồng Y.
Đức Thánh Cha nói:
 “Anh chị em thân mến, tôi muốn thông báo với anh 
chị em rằng vào ngày Thứ Tư, 28 Tháng Sáu, tôi sẽ 
triệu tập một Công Nghị để tấn phong 5 Hồng Y mới” 
Đức Thánh Cha nói thêm rằng “xuất xứ của các vị 
là từ những nơi khác nhau trên thế giới thể hiện tính 
Công Giáo của Giáo Hội, lan rộng trên khắp trái đất “.
Một ngày sau ngày đó, vào ngày 29 tháng 6 Lễ Trọng 
Kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, các tân Hồng Y sẽ 
đồng tế Thánh Lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô tại 
Đền Thờ Thánh Phêrô cùng với các vị tổng giám mục 
được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, là những vị 
được nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong buổi 
lễ đó.

  Năm vị tân Hồng Y là: Đức Tổng Giám Mục Jean 
Zerbo, của tổng giáo phận Bamako, Mali; Đức Tổng 
Giám mục Juan José Omella của Barcelona, Tây Ban 
Nha; Đức Giám Mục Anders Arborelius của Stock-
holm, Thụy Điển; Đức Giám Mục José Gregorio Rosa 
Chávez, là giám mục phụ tá của San Salvador, El 
Salvador và Đức Giám Mục Louis-Marie Ling Man-
gkhanekhoun, Đại Diện Tông Tòa của Pakse, Lào và 
Giám Quản Tông Tòa của Viêng Chăn.

Trong danh sách các vị được tấn phong, điều đáng 
kinh ngạc là ngài đã chọn Đức Cha José Gregorio 
Rosa Chávez (75 tuổi), là giám mục phụ tá của tổng 
giáo phận San Salvador thay vì chọn Đức Tổng Giám 
Mục Jose Luis Escobar Alas (58 tuổi). Tổng giáo phận 
San Salvador đã được Đức Tổng Giám Mục Oscar 
Romero chăn dắt cho đến khi ngài bị bắn chết vào 
ngày 24 tháng Ba năm 1980, khi đang cử hành thánh 
lễ. Đức Cha José Gregorio Rosa Chávez, lúc ấy là 
một linh mục, được xem là một cộng sự viên đắc lực 
của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero.

PHẢN ỨNG CỦA TÒA THÁNH VỀ VỤ ĐÁNH 
BOM KHỦNG BỐ TẠI 

MANCHESTER
  Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức điện bày 
tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ đánh bom 
đêm thứ hai tại buổi hòa nhạc ở Manchester, Anh 
quốc, và lên án cuộc tấn công, trong đó ít nhất 22 
người thiệt mạng và 59 người khác bị thương. 14 trẻ xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

em được ghi nhận là mất tích. 
Toàn văn bức điện như sau:
  “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã vô cùng đau buồn 
khi được biết về những thương vong bi thảm gây ra 
bởi cuộc tấn công dã man ở Manchester, và ngài bày 
tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những ai chịu ảnh 
hưởng bởi hành động bạo lực vô nghĩa này. Ngài ca 
ngợi các nỗ lực quảng đại của các nhân viên cấp cứu, 
an ninh và bảo đảm những lời cầu nguyện của ngài 
dành cho những người bị thương, và cho tất cả người 
đã chết. Đức Thánh Cha lưu tâm đặc biệt đến những 
trẻ em và thanh thiếu niên đã bị thiệt mạng, và các gia 
đình đang đau buồn của các em, ngài cầu xin Chúa 
ban cho quốc gia này ân sủng của hòa bình, ơn chữa 
lành và sức mạnh.”

 Vụ nổ đã xảy ra lúc 22h30 ngày thứ Hai 22 tháng 5, 
sau khi buổi hòa nhạc do nữ ca sĩ người Mỹ Ariana 
Grande biểu diễn đã kết thúc; đèn đã bật sáng; và các 
nhân viên an ninh đã bắt đầu mất cảnh giác sau nhiều 
giờ làm việc mệt mỏi. 

 Bọn khủng bố Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ 
tấn công này trong đó đa số các nạn nhân là các thanh 
thiếu niên. Đây là cuộc tấn công khủng bố nghiêm 
trọng nhất tại Anh chỉ sau vụ nổ bom ở hệ thống xe 
điện ở Luân đôn vào tháng 7 năm 2005, giết hại 52 
người.

TỔNG THỐNG HOA KỲ KÊU GỌI CÁC NHÀ 
LÃNH ĐẠO HỒI GIÁO Ả RẬP CHỐNG LẠI 

VIỆC GIẾT HẠI CÁC 
TÍN HỮU KITÔ

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo Ả Rập 
diễn ra tại Riyadh, tổng thống Donald Trump nói về 
cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cuộc bách 
hại người Do Thái và các Kitô hữu. Ông nói:
  “Đây không phải là một trận chiến giữa các tôn 
giáo khác nhau, các giáo phái khác nhau, hoặc các 
nền văn minh khác nhau. Đây là một trận chiến 
chống lại những tên tội phạm dã man là những kẻ 
tìm cách tiêu diệt đời sống con người, nhân danh tôn 
giáo.” “Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều 
đó có nghĩa là đối diện một cách trung thực với cuộc 
khủng hoảng của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và 
các hình thái khủng bố Hồi giáo. Chúng ta phải dừng 
lại những gì họ đang làm để kích động, vì họ không 
linh hứng điều gì khác hơn là giết người.”
      Tổng thống Trump nói thêm:
“Và nó có nghĩa là đứng chung với nhau chống lại 
việc giết người những người Hồi giáo vô tội, áp bức 
phụ nữ, đàn áp người Do Thái, và tàn sát các Kitô 
hữu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải hoàn toàn rõ 
ràng về điều này – sự man rợ sẽ chẳng mang lại cho 
các bạn chút vinh quang nào”.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 31-05-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 02-06-2017
                                          Thánh Lễ   8:00PM
Thứ Bảy 03-06-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 03/06/2017 Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 10/06/2017 Ban Việt Ngữ

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 
NÀY NGÀY 02-6-2017 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

 Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ cùng toàn 
thể Cộng Đoàn Dân Chúa xin Chúc Mừng
 

THẦY PHÓ TẾ TRẦN XUÂN HOÀ 

  Được thụ phong  LINH MỤC tại Nhà Thờ  
St. Columban 10801 Stanford Avenue, Garden 
Grove California vào Thứ Bảy ngày 10 tháng 06 
năm 2017 lúc 10 giờ sáng do Đức Giám Mục 
Kevin W. Vann Giáo Phận Orange chủ tế.
 Thầy phó tế Trẩn Xuân Hoà đã sinh hoạt và 
phục vụ với giáo xứ chúng ta rất nhiều năm 

 Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu 
nguyện cho Thầy .

CHÚC MỪNG
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bại.” Đức Giêsu nói: “ Không hẳn là như thế. Ngươi 
thấy đó. Ta đã kêu gọi một nhóm nhỏ các môn đệ. 
Họ sẽ thực hiện công trình của Ta.” Thiên Thần 
Gáprien hỏi: “ Vậy nếu họ thất bại thì sao? “ Đức 
Giêsu trả lời: “ Ta không có kế hoạch nào khác.”

   Nhưng trải dài hơn hai mươi thế kỷ qua, Tin 
Mừng của Chúa không bị dập tắt nhưng đã phát 
triển khắp địa cầu.  Điều đó chứng minh: có Chúa 
cùng đồng với chúng ta như lời Ngài đã nói : “ 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 
và có sức mạnh của Đấng Phù Trợ là Thần Kì sự 
thật như lời Đức Giêsu đã hứa :”Thầy sẽ xin Chúa 
Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo 
Trợ khác đế ở với anh em luôn mãi.”( Ga 14:16)

 Biến cố lên trời đánh dấu một trang sử mới, 
một trang sử hành động kết hợp giữa trời và 
đất. Đức Giêsu về trời, kết thúc thân phận 
con người, nhưng lại khai mở một giai đoạn 
mới, giai đoạn khởi đầu Giáo Hội ở trần gian. 
Về trời, Đức Giêsu không còn hiện diện một 
cách thể lý nữa. Ngài được giải thoát khỏi tất 
cả những giới hạn về không gian và thời gian.

 Sứ vụ mà Đức Giêsu muốn ủy thác cho các 
môn đệ  và cho chúng ta hôm nay là tiếp tục 
cộng tác với Ngài trong chương trình cứu thế. 
Ngài tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta là những 
chứng nhân của Ngài trên thế giới: “anh em sẽ 
là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong 
khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận 
cùng trái đất.” Đây là một nhiệm vụ dễ làm nản 
lòng, nhưng lại là một đặc ân vĩ đại. Chương trình 
của Thiên Chúa sẽ không thành công nếu không 
có sự góp tay của con người ở trần gian này. 
Ngày nay, Đức Giêsu thùy thuộc vào chúng ta.

 Chúng ta được sai đi để làm chứng về Đức 
Kitô trong tinh thần hướng về một thế giới mới. 
Cuộc sống ở trần gian là một sự chuẩn bị cho sự 
sống vĩnh cửu trên trời. Đường lên trời bắt đầu 
từ cuộc sống hôm nay. Sứ mạng mà Chúa muốn 
giao phó cho chúng  là đi vào thế gian, trở về với 
thực tế của cuộc sống để hướng tất cả vào việc 
xây dựng Nước Trời. Sứ mạng mà Đức Giêsu 
giao phó cho các môn đệ xưa kia và cho chúng 
ta hôm nay là loan báo Tin Mừng cho hết mọi 

NHIỆM VỤ TRUYỀN GIÁO.
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

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 thứ Bảy: 
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

người. Cách thức có hiệu quả để làm chứng cho 
Đức Giêsu là sống cuộc sống của người Ki tô 
hữu.

  “ Hỡi những người Galilê, sao còn đứng đó 
nhìn trời?”Hãy trở về với thực tại.  Hãy nhìn vào 
thực tế mà ra đi, lên đường hoàn tất sứ vụ Đức 
Giêsu đã giao phó.

THÔNG BÁO HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 03 tháng 06 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.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 3 tháng 6 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.

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 &  
    Cô Anh 714-224-9281 
để Cha Quản Nhiệm và BTV làm bằng 
khen chúc mừng các em. Hạn chót ghi 
danh:  Thứ bẩy ngày 11-06-2017.

LƯU Ý
Những hình ảnh từ Thánh Lễ Phục Sinh cho đến 
nay đã được lên mạng trang nhà www.cddmmt-
naheim.org.  Xin cộng đoàn vào trang nhà xem 

thêm những sinh hoạt giáo xứ.

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

    $24,445.74 và 36  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

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

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

www.cddmmtanaheim.org 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 5 tuần thứ 4 cầu cho CHIẾN SĨ

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh gìn giữ hoà 
bình và bảo vệ Tổ Quốc. Cầu cho thế giới đươc 
an bình, hạnh phúc

 Tất cả 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


