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ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
  Có rất đông người cùng đi đường với Đức 
Giêsu. Ngài quay lại bảo họ: ““ Ai đến với tôi mà 
không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em , 
và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm 
môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà 
đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

 Môn đệ thì có nhiều dạng môn đệ: có người đi 
theo  vì người ta theo thì tôi cũng theo; có người 
muốn đi theo để tìm danh lợi cá nhân; nhưng điều 
kiện để làm môn đệ của Đức Giêsu lại đòi hỏi 
người đi theo phải từ bỏ tình cảm riêng tư vì  lòng 
tin, lòng yêu mến Thiên Chúa và chấp nhận hy sinh 
cực khổ vì Ngài. Đó là điều kiện chung cho những 
ai muốn đến với Chúa và làm môn đệ của Ngài.
 

 Tiếp đó, Chúa Giêsu lấy ví dụ ai đó muốn xây 
một cây tháp thì phải tiên liệu xem mình có đủ khả 
năng hoàn tất hay không hay lại bỏ dở công việc 
làm trò cười cho người ta; hay như một vị vua 
muốn đem quân đi giao tranh với vua khác, cũng 
phải tiên liệu xem lực lượng của mình có hơn địch 
hay không hay lại phải đi cầu hòa; rồi Ngài áp 
dụng vào trường hợp người muốn làm môn đệ của 
Ngài: “ Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 
những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi 
được.” Người muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu 
cũng phải tiên liệu xem mình có đủ can đảm từ 
bỏ hết những gì mình có để theo Ngài hay không.

 Vào dịp lễ thánh Têrêxa Avila, một nhà dòng 
kín nọ mở cổng cho giáo dân và bà con vào tham 
quan. Có một người khách hiếu kỳ không hiểu 
được lý do cuộc sống khắc khổ nhiệm nhặt của 
các nữ tu này, bèn nghĩ bụng: “ Chỉ những người 
không đủ cơm ăn áo mặc, nghèo khổ  xấu số mới 
liều mình dấn thân vào một nơi kinh khủng như 

(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                  714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn                        714-249-0502 
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

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
 

 SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY 
CẦU NGUYỆN BẢO TỒN MÔI SINH

 VATICAN. ĐTC và Đức Thượng Phụ 
Chính Thống Constantinople kêu gọi các 
tín hữu thay đổi quan niệm về thế giới và 
lối sống để dấn thân bảo tồn thiên nhiên.
Hai vị Giáo Chủ đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ 
điệp chung nhân ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc 
bảo tồn thiên nhiên, lần thứ 3 cử hành hôm qua, 1-9.
 Sau khi nhắc đến việc Thiên Chúa mời gọi 
nhân loại cộng tác với Chúa trong việc gìn giữ 
và bảo tồn môi trường thiên nhiên (Xc St 2,5), 
ĐTC và Đức Thượng Phụ Bartolomaios tố giác xu 
hướng của con người ngày nay phá vỡ hệ thống 
môi sinh tế nhị và quân bình của thế giới, ước 
muốn vô độ lèo lái và kiểm soát tài nguyên có 
giới hạn của trái đất, lòng ham hố thủ lợi vô hạn 
từ thị trường: tất cả những điều đó đã làm cho 
chúng ta xa lạ với ý định nguyên thủy của Thiên 
Chúa khi sáng tạo thế giới. Sứ điệp có đoạn viết:
 ”Chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên 
như hồng ân được ban cho mọi người; trái lại 
chúng ta coi nó như một sở hữu riêng. Chúng 
ta không còn tương quan với thiên nhiên để 
nâng đỡ nó; trái lại chúng ta thống trị trên thiên 
nhiên để nuôi dưỡng các cơ cấu của chúng ta”.
 ”Hậu quả của những thái độ trên đây thực 
là bi thảm và kéo dài. Môi trường con người 
và thiên nhiên đang cùng nhau suy thoái, và 
sự suy thoái của trái đất đè nặng trên những 
người dễ bị tổn thương nhất. Ảnh hưởng của 
những thay đổi khí hậu tác động nhiều nhất trên 
những người sống nghèo nàn ở mọi góc trời”.
 Trước tình trạng trên đây, ĐTC và Đức Thượng 
Phụ Bartolomaios mời gọi mọi người trong ngày 
1-9 này dành thời gian để cầu nguyện cho môi 
trường, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân thiên nhiên 
tuyệt vời và dấn thân bảo tồn nó để mưu ích cho 
các thế hệ tương lai.. Một mục tiêu của ngày cầu 
nguyện này là thay đổi quan niệm và tương quan 
của chúng ta về thế giới.. can đảm chấp nhận một 

lối sống đơn sơ và có tinh thần liên đới nhiều hơn”.
 Hai vị Giáo Chủ tha thiết kêu gọi những người 
đang giữ vị trí quan trọng trong lãnh vực xã hội, 
kinh tế, chính trị và văn hóa hãy lắng nghe tiếng 
kêu của trái đất và chú ý đến nhu cầu của những 
người bị gạt ra ngoài lề, và nhất là đáp lại tiếng khẩn 
xin của bao nhiêu người, hỗ trợ sự đồng thuận 
chung, để chữa lành thiên nhiên bị tổn thương.
 Hai vị nói: ”Chúng tôi xác tín rằng không thể có 
giải pháp chân thực và lâu bền cho thách đố khủng 
hoảng môi trường và những thay đổi khí hậu nếu 
không có một câu trả lời có phối hợp và tập thể, 
nếu không có một trách nhiệm chung và có thể ý 
thức về những điều đã làm, và nếu không dành ưu 
tiên cho tình liên đới và phục vụ” (Rei 1-9-2017)

QUÂN ĐỘI PHI LUẬT TÂN TÁI CHIẾM ĐƯỢC 
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA MARAWI

 Tại một cuộc họp báo nhằm thông báo về việc 
tái chiếm Nhà Thờ Chính Tòa Marawi, Thiếu 
tướng Carlito Galvez, chỉ huy lực lượng chính 
phủ ở Marawi, đã bác bỏ các báo cáo của các 
phương tiện truyền thông Phi Luật Tân nói rằng 
quân khủng bố Hồi Giáo IS đã đưa Cha Teresi-
to Soganub ra khỏi thành phố này. Ông khẳng 
định rằng Cha Teresito là Tổng Đại Diện của giáo 
phận Marawi và một số các tín hữu Công giáo 
khác bị quân khủng bố Hồi Giáo IS bắt làm con 
tin vẫn còn sống sau hơn ba tháng bị giam cầm.
 Quân đội đã trưng bày các vật phẩm tôn giáo mạ 
vàng bao gồm chén thánh và thánh giá mà bọn 
khủng bố đã bỏ lại khi tháo chạy hôm 25 tháng 8.
 Một số vật dụng bị hư hỏng khi bọn khủng 
bố tấn công nhà thờ vào ngày 23 tháng 
5, là ngày đầu tiên của cuộc xung đột.
 Cô Marilyn Suganob-Ginnivan, em gái 
của cha Teresito, cho biết gia đình rất 
vui mừng khi biết tin ngài vẫn còn sống.
“Chúng tôi đang liên tục cầu nguyện cho sự an 
toàn của ngài và các con tin khác. Xin Chúa cứu 
họ khỏi cái chết”, cô nói với ucanews.com.

XIN CỘNG ĐOÀN DÀNH NGÀY 
14 &15 THÁNG 10, 2017
 CHO HỘI CHỢ GIÁO XỨ
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thế này.” Ông gặp một nữ tu ở hành lang và hỏi: “ 
Này chị, giá chị có một tòa nhà sang trọng như tòa 
nhà ở ngoài cổng, đối diện nhà dòng, chị có thể 
hy sinh chôn mình vào trong bốn bức tường dòng 
Kín này chăng?” Chị nữ tu vui vẻ trả lời: “ Thưa 
ông, nhà ấy chính là nhà của tôi.” Quả vậy, đó là 
tòa nhà của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, 
người nữ tu mà ông khách hiếu kỳ vừa chất vấn.

 Trong lời cầu xin cho được Đức Khôn Ngoan, 
vua Salômôn đã nhận biết thân phận mình là 
ai và Đấng ông cầu xin là ai. “ Lạy Chúa, nào 
có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào 
có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi?” vì “ 
Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không 
sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ 
hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái võ bằng 
đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm 
bề.”( Kn 9: 13-15) Ai tin tưởng vào lòng nhân 
hậu của Ngài thì tìm được sự khôn ngoan.

 Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo vũ trụ, là Vua Tình 
Yêu, là Cha nhân hậu. Ngài không lừa dối con 
người. Ngài thẳng thắn cho đám đông biết rằng 
muốn làm môn đệ của Ngài phải có những điều kiện 
như Ngài đã nói. Đó là số phận Ngài phải trải qua.

 Trong cuộc sống, người ta không thể mù quáng 
để hành động bất cứ một việc gì, nhưng phải 
tính toán cái giá phải trả, điều kiện phải có trước 
khi bắt đầu. Chúng ta không thể đảm nhận công 
việc vượt quá khả năng của mình; nhưng khi hết 
lòng yêu mến và phục vụ Thiên Chúa thì bằng 
ân sủng và lòng quảng đại của Ngài, chúng ta 
có thể trở nên môn đệ của Ngài như các tông đồ 
đã chứng minh sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

 Chọn lựa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những gì 
không thích hợp với điều chúng ta chọn. Chúng ta 
có thể đo lường sự dấn thân của một người cho lý 
tưởng của họ bằng những hy sinh mà họ sẵn sàng 
thực hiện cho lý tưởng ấy. Chúng ta không thể trở 
thành môn đệ của Đức Kitô mà không thực hiện 
những điều kiện Ngài đặt ra. Trở thành Kitô hữu 
hay trở thành môn đệ của Đức Kitô có ý nghĩa 
gì đối với tôi? Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của 
tôi như thế nào? Nó đòi hỏi những điều kiện gì?

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
Tiếp Theo

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

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

 $21,504.00
 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em.    

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 12-09-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00
Thứ Bảy 16-09-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 16/09/2017 Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Bảy 23/09/2017 Ban Việt Ngữ

TRƯỜNG VIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU
    Cần thêm giáo viên: Xin các Anh, Chị, Em 
trong và ngoài cộng đoàn yêu mến Tiếng Việt và 
có tinh thần duy trì, bảo tồn ngôn ngữ giống nòi 
hãy mạnh dạn đến với Trường Việt Ngữ Phan Bội 
Châu.  
Xin liên lạc với cô Bùi thị Nhơn (714) 249- 0502

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 9 tuần thứ 2 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

 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

CHÚC MỪNG KHAI GIẢNG  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ 
- ĐOÀN TNTT  NIÊN KHÓA 2017-2018

  

 Cha Quản Nhiệm và ban chấp hành Cộng 
Đoàn chân thành gửi lời chào mừng đến 
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, Quý Thầy 
Cô,  Quí Huynh Trưởng, các em Phụ Tá, và 
tất cả các em học sinh của ba chương trình 
Giáo Lý, Việt Ngữ và Đoàn TNTT trong ngày 
khai giảng Thứ Bảy 9 tháng 9 năm 2017. 
 Nguyện xin Thiên Chúa và qua lời cầu bầu 
của Đức Mẹ Mông Triệu ban cho Sr. Hồng, các 
Thầy Cô, các Huynh Trưởng, các em Phụ Tá và 
tất cả các em học sinh một năm học mới vui vẻ, 
an lành và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp 
trong niên khóa 2017-2018.

CHÚC MỪNG    CHÚC MỪNG

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
QUÍ VỊ CÓ THỂ GẶP BAN TRẬT TỰ SAU 

THÁNH LỄ ĐỂ NHẬN ĐƠN GHI DANH
  

   Hay  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.

PHONG TRÀO CURSILLO
    “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM 
sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017 
tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ. 

 Khối Tiền và VPĐH  Cursillo sẽ đến thăm LN 
Anaheim vào kỳ họp tháng 9 này.

  Thân mời quý anh chị Cursillistas và các bạn 
muốn tìm hiểu Cursillo đến tham dự đông đủ để 
chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong tinh 
thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan 
đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.”
 

De Colores.

BĐHLN Anaheim

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email thongtincdanaheim@gmail.
com,
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Chúng ta phải cầu nguyện không mỏi mệt, vì 
phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào thành 
tựu vật chất hoặc những khoa học làm u mê lý 
trí.  Nó cũng không tùy thuộc vào vũ khí và các 
ngành công nghiệp nhân loại, nhưng chỉ tùy 
thuộc vào một mình Chúa Giêsu.  
(Thánh Frances Cabrini)LM Trịnh Ngọc Danh

LỜI HAY Ý ĐẸP  
  Tất cả hy vọng đều hệ ở bí tích Hòa Giải.  Anh 
em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy.  Anh em 
đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ 
mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên 
Chúa.  Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào 
việc xưng thú tội lỗi.  (Thánh Isidore Serville)
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