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CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM  • NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2018

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 Ba  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  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CHÚA NHẬT VI TN/B
Bài đọc 1:( Lv 13: 1-2.44-46). Bài đọc 2: ( 1 Cr 

10:31-11:1). Tin Mừng : ( Mc 1:40-45)

THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI?
  Trong Kinh Thánh, qua các thời đại, người ta 
coi bệnh phong cùi là một căn bệnh  lây nhiễm; 
nên những người mắc bệnh phong hủi bị bắt 
buộc phải sống cách ly với cộng đồng. Để tránh 
lây nhiễm cho người khác, người  mắc bệnh 
phong hủi phải mặc áo rách, đầu để trần, lấy áo 
che miệng và đi đến đâu cũng phải la to “ô uế” 
để cho người ta biết mà tránh xa. Người ta tin 
rằng họ là những người bị Thiên Chúa nguyền 
rủa.Họ là những người bệnh hoạn về thể xác 
mà còn là không tinh sạch trong tâm hồn. 

   Đối với người bị phong hủi, tâm trạng và 
cuộc sống của họ thật buồn thảm. Nỗi đau xót 
đầu tiên là phải sống cách ly với mọi người, bị 
mọi người tránh xa, không được ai yêu thương 
thông cảm. Họ sống vất vưởng trong thế giới cô 
độc. Có lẽ nỗi đau khổ nhất của người bị phong 
cùi là bị xua đuổi, không còn được giao tiếp với 
ai, bị coi như là người đem bất hạnh đến  cho 
người khác. Người bị phong hủi không những bị 
sống bên lề xã hội mà còn cả phạm vi tôn giáo.
 

   Nhưng bất chấp những rào cản ấy, người phong 
hủi đang khao khát một vị cứu tinh có thể đưa anh 
thoát khỏi tình trạng khốn khổ ấy, và anh đã can 
đảm mạnh dạn tiến đến gặp Đức Giêsu. Ngài là 
niềm hy vọng cuối cùng của đời anh. Anh đặt hết 
niềm tin vào Đấng mà anh chỉ có nghe thiên hạ 
đồn đãi. Niềm hy vọng cuối cùng trong cơn tuyệt 
vọng. Một liều ba bảy cũng liều. Khi thất Đức Giêsu 
đi qua, anh đã mạnh dạn bước ra gặp Ngài: “ Nếu 
Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”  

Thánh Lễ Mừng Xuân Mậu Tuất vào 
Thứ Bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018 

lúc 6:15PM
* Văn Nghệ và tiệc mừng ngay sau 

Thánh Lễ 
rất mong Cộng Đoàn dân Chúa sắp xếp 

thời giờ đến tham dự

Chương Trình Văn Nghệ với sự đóng góp của:
Linh Mục Quản Nhiệm 

• Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
• Ca Đoàn Hương Việt 

• Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  
• Và nhiều Đoàn Thể khác.......

Rất mong quí Bà, quí Cô, 
quí Chị mặc ÁO DÀI 

trong ngày Mừng Xuân

Lì
 X

ì - 
Mừng Tuổi

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỜI GỌI: 
‘HÃY HẾT LÒNG TRỞ VỀ VỚI CHÚA 

TRONG MÙA CHAY THÁNH’

   Thông điệp Mùa Chay năm 2018 của Đức 
Thánh Cha được cảm hứng từ những lời 
của Đức Giêsu đã nói trong những giờ phút 
cuối cuộc đời của Ngài trên núi Ô-liu: “ Vì 
tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều 
người sẽ ra lạnh nhạt đi!” (Ma-thêu 24:12 ).
   Những tiên tri giả mà Đức Thánh Cha Phanxicô 
gọi là “những con rắn quỉ quyệt” và “những kẻ lang 
bạt” đang dẫn chúng ta đi vào những con đường 
lầm lạc. Họ mê hoặc những người con đơn thành 
của Chúa qua những hứa hẹn hạnh phúc trong 
những niềm vui tạm bợ nô lệ trước nỗi cô đơn. 
Nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo bởi những “kẻ lừa 
đảo” này đưa vào mê hồn trận bởi những thứ “thuốc 
chữa bách bệnh”, qua “các mối quan hệ chóng 
qua”, và trước cái “lợi gian trá” hoặc sự trường 

tồn “ảo”. Vì vậy, ĐTC cảnh báo con người đang bị 
cướp đi những “cái quý giá nhất của chính mình 
là: nhân phẩm, tự do và khả năng yêu thương”.
Một trái tim lạnh lùng
   Sau khi nhận diện những tiên tri giả mà mỗi 
người chúng ta đang bị cuốn hút vào những miếng 
mồi hào nhoáng, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra 
câu hỏi mà Ngài muốn chúng ta suy ngẫm trong 
Mùa Chay này là “Đâu là những dấu hiệu cho 
thấy tình yêu của chúng ta đang bắt đầu bị nguội 
lạnh đi?” Trên hết, điều đang hủy diệt lòng bác ái 
của chúng ta là lòng tham lam tiền tài “. Tiếp liền 
theo sau đó là sự từ chối Thiên Chúa, và chúng 
ta thỏa thích trong hoang tưởng của chính mình 
hơn là đi tìm sự an ủi trong lời Chúa và trong 
các Bí tích. “Kết quả là chúng ta trở thành những 
chứng nhân thầm lặng của “cõi lòng có trái tim 
băng giá. Chối từ sự bảo quản trái đất, làm cho 
biển khơi bị ô nhiễm trước những xác chết của “vô 
số nạn nhân bị cưỡng bức di tản!” thay vì những 
lời ca, ngợi khen Thiên Chúa vũ hoàn bằng chính 
những cảnh tang thương chết chóc của tử thần!
xin đọc tiếp theo trên Website:vncatholic.net

Rú
t th

ăm-Trúng thưởng
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ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2017-2018

TUẦN THỨ 10: 2/03/2018
Ô/B Nguyễn Khắc Trung                             $200
A/C Trần Thế Kham                                    $100
Ô/B Nguyễn Ngọc Hiển                              $100
A/C Nguyễn Ngọc Nhơn Michael               $100
Ô/B Nguyễn Hữu Phước                           $100
Bà Nguyễn Thị Tinh                                     $50
Tổng cộng thu tuần 10:                              $650

TUẦN THỨ 11: 2/10/2018
Hội Đền Tạ TT Chúa & Đức Mẹ Anaheim  $100
Ô/B Nguyễn M. Kim                                    $100
A/C Vu T Nguyên                                        $100
Tổng cộng thu tuần 11:                               $300

Tổng cộng 11 đợt:                                $12,125

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

  $27,518.00 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.    

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 13-02-2018    Kinh nguyện     6:30PM
                                        Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Tư 14-02-2018  LỄ TRO            7:30 PM
Tại hội trường Giáo Xứ 

Thứ Bảy 17-2-2018        Thánh Lễ   6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 17/2/2018 Ban Thường Vụ

Thứ Bảy 24/2/2018 Đoàn TNTT

Anh không dám tự cho mình là người xứng đáng 
để được cứu chữa, nhưng để cho ý muốn của 
Đấng ấy quyết định. Anh hoàn toàn phụ thuộc 
vào ý muốn, vào lòng thương xót của Đấng ấy.

   Nhìn thấy người phong hủi đang lại gần, thay 
vì xua đuổi hay tránh xa, Đức Giêsu chạnh lòng 
thương và để anh tiến gần, bất chấp những 
qui định của xã hội. Ngài đã tiến lại gần, đưa 
tay đụng chạm đến anh. Ngài đã trở nên như 
người bạn của người bị xã hội ruồng bỏ. Một 
sự đụng chạm mà có lẽ anh chưa hề có được 
trong mối tương quan giữa con người với con 
người. Đức Giêsu đã đem đến cho anh sự 
thân thiện, lòng thương xót và sự cảm thông.

   Đứng trước tình trạng khổ đau của người khác 
như trường hợp người bị phong hủi, có thể có 
người cho đó là đáng tội, đáng phạt, và từ đó họ 
mãn nguyện với tình trạng khỏe mạnh của mình; 
cũng có người vô cảm trước nỗi khổ đau của người 
khác: không phải chuyện của tôi! và cũng có người 
xót thương cho hoàn cảnh của những người đau 
khổ, nhưng tình cảm của họ chỉ là thương hại, 
một  thứ tình cảm tiêu cực, thiếu trách nhiệm. 

   Trang Chu nghèo túng, sang hỏi vay thóc Ngụy 
Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói: “ Tôi có một khu đất 
được vua ban cho để hưởng hoa lợi. Người ta 
sắp nộp tiền thóc cho tôi. Tôi sẽ cho ông vay ba 
trăm lạng, ông có bằng lòng không?” Trang Chu 
giận nói: “ Khi Chu đến đây, đi giữa đường, nghe 
có tiếng gọi, ngoảnh lại trông, thì thấy một con cá 
đang ngắc ngoải trong cái vết bánh xe. Chu này 
hỏi: “ Cá ở đây làm gì thế?” Cá đáp: “ Tôi là Thủy 
Thần ở bên biển Đông mắc cạn tại đây, ông có thể 
cho tôi một bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này 
không?” Chu này bảo rằng: “ Để tôi đi qua chơi 
nước Ngô, nước Việt, rồi tôi sẽ lấy nước sông Tây 
Giang về cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?” 
Cá giận nói: “ Tôi đang cần đến nước, ông chỉ cho 
tôi một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế, đợi đến 
lúc ông về, thì ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy 
tôi đấy rồi.” ( Thuyết Uyển, Cổ Học Tinh Hoa )

   Việc yêu thương bác ái không đơn giản 
chỉ mủi lòng xót thương kẻ khác một cách 
thu động và tiêu cực. Đó là tình cảm thương 
hại; ngược lại, lòng thương xót là một sức 

THƯƠNG XÓT HAY THƯƠNG HẠI?
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

mạnh tích cực đưa chúng ta đến hành động để 
loại trừ mọi hình thức và cội rễ của đau khổ. 

   Mục đích của việc Đức Giêsu xuống trần gian là 
thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Phần 
chúng ta, hãy noi gương của Ngài: Xóa bỏ mọi phân 
biệt, ngăn cách để đem mọi người trở về sống hòa 
họp với nhau trong tình thương của Thiên Chúa.

LƯU Ý VỀ MÙA CẢM CÚM
    California đang có mùa cúm nặng, xin Cộng 
Đoàn dân Chúa lưu ý, nếu bị cảm và ho thì không 
cần đi Lễ , xin tham dự Thánh Lể tại nhà trên 
truyền hình, nếu bị cảm nhẹ , xin miễn bắt tay 

CHÚNG TA LÀ MỘT
QUỸ MỤC VỤ 2018

GIÁO PHẬN ORANGE

 QUĨ MỤC VỤ 2018
  NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA QUÍ VỊ 
CHO QUỸ MỤC VỤ 2018 LÀ MỘT  
MINH CHỨNG HÙNG HỒN CHO 
CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA RẰNG - 

CHÚNG TA LÀ MỘT 
MỘT ĐỨC TIN - MỘT TÌNH YÊU - 
MỘT TINH THẦN PHỤC VỤ...  MỘT 
THÂN THỄ TRONG CHÚA KITÔ

MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ

 PHONG TRÀO CURSILLO 
  Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
phụ trách điều hành ĐẠI ULTRÊYA TẾT cùng 
với 2 LN Saddleback và LN Đức Mẹ La Vang tại 
TTCG,  nên Liên Nhóm Anaheim sẽ họp Ultreya 
Liên Nhóm tháng 2 tại TTCG.
  Liên Nhóm Anaheim rất mong gặp  quý Anh 
Chị vào sáng CHÚA NHẬT NGÀY 11 THÁNG 2 
NĂM 2018 LÚC 8:15 AM SÁNG TẠI TTCG .
De Colores.
BĐHLN Anaheim

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

 EM GIOAN-KIM BÙI QUỐC TUẤN

  Em Bùi Quốc Tuấn đã sinh hoạt trong Đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể ở cộng đoàn chúng ta. Đại  
Gia Đình của em đã đóng góp và giúp đở cộng 
đoàn trong nhiều năm qua.    
   Nguyện xin Chúa Thiên Chúa và Đức Mẹ 
Mộng Triệu sớm đưa Linh Hồn EM GIOAN-KIM   
về hưởng nhan thánh Chúa.

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

LỄ TRO  
 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tro vào 

Thứ Tư tuần này 
Ngày 14 tháng 2 năm 2018 

lúc 7:30 PM tại Hội trường Giáo xứ.
Bắt đầu Mùa Chay

(ngày ăn chay,kiêng thịt)

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2 tuần thứ 3 cầu cho 

ƠN GỌI
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện 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.
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