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MÌNH MÁU CỰC THÁNH CHÚA KITÔ • NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2018

 CN XX TN / B  
Bài đọc 1: ( Cn 9: 1-6). Bài đọc 2 : (Ep 5:15-20). Tin 

Mừng : ( Ga 6:51-58)
LƯƠNG THỰC VÔ GIÁ

   Khi nghe Chúa nói: “ Bánh tôi sẽ ban tặng, 
chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”, 
người Do thái liền tranh luận với nhau: “ Làm sao 
ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ấy 
được? “ Cũng hợp lý thôi! Làm sao một người 
đang sống lại có thể đem thịt mình mà làm bánh 
cho thiên hạ ăn được? Chỉ trừ khi ông ấy làm vật 
thiêu thân để cho người ta ăn. Ăn xong là hết, còn 
gì để lại cho cho hậu thế!
 
   Nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định một lần nữa: 
“ Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con 
Người, các ông không có sự sống nơi mình.”( Ga 
6: 53) và : “ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được 
sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại 
vào ngày sau hết.”( Ga 6: 54). Chúa Giêsu từ chỗ 
ví mình là bánh hằng sống từ trời xuống để đi đến 
tuyệt đỉnh của lương thực mà Ngài ban cho con 
người là thịt và máu Ngài.
 
   Kết qủa trước tiên mà người ăn thịt và uống 
máu Con Người, là có “sự sống nơi mình, được 
sống muôn đời và được sống lại vào ngày sau 
hết.” Khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta 
được sống kết hợp mật thiết với Chúa: Chúa ở 
trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa, một sự 
liên kết tâm linh được củng cố giữa chúng ta và 
Thiên Chúa để lớn lên trong sự thân mật và trong 
tình bằng hữu với Ngài, đồng thời chúng ta có 
sự sống nơi mình, nghĩa là được ơn biến đổi con 
người chúng ta để sống xứng đáng và phù hợp 
với thánh ý của Thiên Chúa, sẽ được tăng thêm 
ơn thánh, được sống kết hợp mật thiết với Chúa 
Giêsu và với anh em trong Thân Thể mầu nhiệm 
của Đức Kitô, được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ 
(Xin xem tiếp trang sau)

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH: 
Ý,PHÁP, TIỆP KHẮC,BA LAN

 Từ ngày 17 tháng 9  đến ngày 01 tháng 10 
năm 2018, Cha Quản Nhiệm Giuse Trịnh Ngọc 
Danh  sẽ làm linh hướng cho chuyến hành 
hương. Một chuyến đi thăm nhiều địa danh của 
Giáo Hội. 
 Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em ghi danh 
nơi Cha, để cùng tham dự.

TIN GIÁO HỘI
 

 Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự 
hay hiệp thông trong lời cầu nguyện với 

Đại Hội Gia đình Thế giới tại Dublin
      Những người Công Giáo tham dự Đại Hội 
Gia đình Thế giới tại Dublin vào tháng Tám này 
và cả những ai không thể tham dự được nhưng 
cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian từ 
21 đến 26 tháng Tám có thể nhận được ơn Toàn 
Xá. Tòa Thánh đã cho biết như trên.

   Ơn Toàn Xá là ân xá Giáo hội ban cho các tín 
hữu nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Ðức Mẹ 
và các Thánh, nhằm tha tất cả mọi hình phạt gây 
ra bởi tội lỗi cần phải đền, dù các tội lỗi ấy đã 
được thứ tha trong Bí Tích Hòa Giải. 

   Chủ đề của Đại Hội Gia đình Thế giới tại Dub-
lin, mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự, 
là “Tin Mừng của Gia Đình: Niềm Vui cho Thế 
Giới.”

   Trong thông cáo đưa ra hôm 22 tháng Năm, 
Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống cho biết:

   “Để các tín hữu chuẩn bị tinh thần sốt sắng 
tham gia vào sự kiện này một cách tốt nhất, Đức 
Thánh Cha Phanxicô vui lòng ban ơn Toàn Xá 
này”.

   Nghị định ban ơn Toàn Xá, được ký bởi Đức 
Hồng Y Mauro Piacenza, là Chánh Tòa Ân Giải 
Tối Cao, cho biết ơn Toàn Xá lần này được ban 
phát cho tất cả những người Công Giáo, bất 
kể họ ở đâu, nếu họ cầu nguyện cùng với Đức 
Thánh Cha cho gia đình.

   Một cách cụ thể, những người vì hoàn cảnh 
không thể đến Dublin để tham dự Đại Hội Gia 
đình Thế giới vào tháng 8 vẫn có thể nhận được 
ơn Toàn Xá, “nếu kết hiệp trong tinh thần với 
các tín hữu hiện diện ở Dublin, cầu nguyện 
chung trong gia đình và đọc kinh Lạy Cha, kinh 
Tin Kính và những lời cầu nguyện đạo đức khác” 
cho sự thánh hóa các gia đình thế giới.

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng 
thương xót của Thiên Chúa. (Thánh Benedict) 

THÔNG BÁO KHẨN VỀ ĐƯỜNG DÂY 
LỪA GẠT TIỀN QUA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI 
 Hiện nay tại CA, có một nhóm người đang 
dùng tên các Cha Việt nam như Cha Danh, Cha 
Toàn, Cha Bill, Cha Tuấn, v.v... để mượn tiền 
giáo dân Công Giáo qua facebook, text message 
và email.

ĐÓ LÀ MỘT SỰ LƯỜNG GẠT.
Các Cha không bao giờ xin tiền Giáo Dân qua 
các hình thức này.
 Xin Cộng Đoàn Dân Chúa nên cảnh  giác 
cao, không bao giờ gửi tiền cho bất cứ ai.

NAY CỘNG ĐOÀN XIN THÔNG BÁO KHẨN

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
Email: thongtincdanaheim@gmail.com

Đặc trách trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

CHÚC MỪNG
 Cha Quản Nhiệm và ban Thường vụ 
Cộng Đoàn xin chúc mừng ngày lễ 
Quan Thầy của Ban Thừa Tác Viên 
Thánh Thể. Nguyện xin Thiên Chúa 

và Đức Mẹ Mông Triệu chúc lành và ban muôn 
hồng ân xuống trên qúi Anh quí Chị cùng toàn 
gia quyến. 

Để nhận được ơn Toàn Xá này các tín hữu còn 
phải tuân giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện 
luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức Thánh Cha “cho sự thánh hóa của 
các gia đình, theo gương thánh gia của Chúa 
Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse” và từ bỏ mọi 
quyến luyến đối với tội lỗi. 

   Khi công bố nghị định này Bộ Giáo dân, Gia 
đình và Cuộc sống cho biết thêm “Hiện nay, đã 
có khoảng 22,000 người ghi danh tham gia Đại 
Hội Gia đình Thế giới. Họ đến từ 103 quốc gia 
và một nửa trong số những người ghi danh đến 
từ bên ngoài Ái Nhĩ Lan. Trong số những người 
đã ghi danh có 28% dưới 18 tuổi. Không kể Đại 
Hội Giới Trẻ Thế Giới là biến cố chuyên biệt cho 
người trẻ, Đại Hội Gia đình Thế giới là một trong 
các biến cố có tỷ lệ thanh niên cao nhất.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
  

   Hãy  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.

TẠ ƠN CHÚA ** TẠ ƠN CHÚA 
CỘNG ĐÒAN ĐÃ CÓ 

TÂN BAN THƯỜNG VỤ 
ĐƯỢC BẦU TRONG TUẦN QUA

CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Thường Vụ cùng 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim. CÁM 
ƠN hội CBMCG đã tặng $800.00 tiền lời bán 
phiếu chợ, cho quĩ sinh hoạt Cộng Đoàn trong 
buổi họp HĐMV Chúa nhật tuần qua.
 Cộng đoàn cũng không quên CÁM ƠN quí 
Ông Bà Anh Chị Em, đã ủng hộ hội CBMCG 
mua phiếu đi chợ
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khỏi tội trọng , và bảo đảm cho một kết quả vô 
giá là sự sống đời đời và được sống lại vào ngày 
cánh chung.
 
   Kết quả thứ hai là “ai ăn thịt và uống máu” của 
Chúa” thì được ở lại trong Chúa và Ngài ở lại 
trong người ấy.”( Ga 6: 56) Như thế, ai ăn thịt và 
uống máu Con Người thì cũng  như Chúa Cha là 
Đấng hằng sống đã sai Chúa Con và Chúa Con 
sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn Thịt và máu 
Chúa Con cũng sẽ nhờ Chúa Con mà được sống 
như vậy.
 
   Một ngày Chúa nhật nọ, trời mưa rét lạnh 
lẽo, ông Mazoni, một thi sĩ nổi tiếng của nước Ý, 
đứng lên tạm biệt các bạn để đến nhà thờ tham 
dự Thánh lễ. Các bạn ông khuyên: “ Trời mưa 
lạnh, nhà thờ thì xa, thôi để Chúa nhật tới đi cũng 
được.” Thi sĩ Mazoni duyên dáng trả lời: “ Trong 
các bạn, nếu có ai mất 100 ngàn lires ( đồng tiền 
Ý), chắc không ai chịu ngồi chờ đến trời ấm áp 
mới đi tìm. Nhưng 100 ngàn lires là gì so với một 
Thánh lễ!”
 
   Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “ Đừng sống như 
kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn 
ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng 
ta đang sống trong những ngày đen tối.”(Ep 5: 
15-16) Chúng ta tham dự Thánh lễ, tham dự tiệc 
Thánh Thể với tâm tình nào? Đến trễ, về sớm 
hay đi cho xong bổn phận theo luật buộc, đi vì 
thói quen?  hay chúng ta tham dự Thánh lễ để có 
được lương thực nuôi đưỡng linh hồn? Thánh lễ 
là một bữa tiệc mà Chúa Giêsu đáp ứng mọi nhu 
cầu của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể 
thỏa mãn những đói khát sâu xa nhất của tâm 
hồn.

LƯƠNG THỰC VÔ GIÁ
Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

BỮA TIỆC GÂY QUỸ
  Giáo xứ chúng ta sẽ có bữa tiệc gây quỹ, 
gồm 3 sắc dân, trong đó có người Việt chúng 
ta. Cha Quản nhiệm Trịnh Ngọc Danh sẽ hướng 
dẫn chương trình của bữa tiệc, rất mong quí 
Ông Bà Anh Chị Em tham dự. Giáo Xứ cần bán 
28 bàn, giá một người là $50, bữa tiệc sẽ vào 
ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 lúc 6 giờ chiều 

Tại nhà hàng Golden Sea.
 Trong ngày trên có phần đấu giá, các tặng 
phẩm do các sắc dân hiến tặng, (nếu chúng ta 
có nhửng tặng phẩm xin mang đến đế ủng hộ 
giáo xứ) 
Tất cả thu được đều đóng góp cho Giáo Xứ 

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
KHÓA THÁNH LINH 3 NGÀY

  

  Khóa Thánh Linh 26 trong 3 ngày cuối tuần 
22-24, tháng 6 với chủ đề 

“Buớc đi trong Thần Khí” Galát 5:25,  
sẽ tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo.  Các đề tài 
trong khóa đuợc thuyết trình qua các Linh Mục, 
trong đó có LM Quản Nhiệm Trịnh Ngọc Danh, 
và Thánh Lễ bế mạc do: 

Đức Cha Nguyễn Thái Thành cử hành.   
   Muốn biết thêm chi tiết tham dự khóa xin liên 
lạc AC Sơn và Yến 714-728-2584.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 05-6-2018    Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 09-6-2018                             6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 09/6/2018 Các Bà Mẹ C.G.

Thứ Bảy 16/6/2018 Đoàn TNTT

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta tránh né con mắt người đời, nhưng 
chúng ta lại phạm tội ngay trước mắt Thiên 
Chúa.  (Thánh Ambrose)

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

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 06 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

 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

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

 1. Tìm Hiểu Đạo Công Giáo: Nếu ai muốn 
tìm hiểu, muốn biết thêm về đạo Công Giáo, 
hoặc trên 18 tuổi mà chưa lãnh nhận Bí Tích 
Thêm Sức, xin liên lạc: 
Sr. Phương Hồng * Điện thoại: (714) 956-3110 
etx. 120 hoặc email: rnguyen@saint-boniface.
org hoặc 
Anh Sơn (714) 728-2657. 
Chương trình sẽ bắt đầu vào 
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018 từ 6:30 PM – 9:00 PM.

2. Ghi Danh Học Giáo Lý Trẻ Em: 
Chương Trình Giáo Lý sẽ nhận đơn ghi danh 
cho niên học 2018-2019 cho các trẻ em tuổi từ 6 
đến 18. 

Vào 2 Thứ Bảy, ngày 4 và 18 tháng 8 
từ 1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.  

Trong 2 ngày này cũng có ghi danh cho chương 
trình sinh hoạt Thiếu Nhi và học Việt Ngữ.

3. Hình Thêm Sức: Hiện giờ thợ nhiếp ảnh 
không thể soạn hết hình từng em được. Học 
sinh nào mới Thêm Sức ngày 12 tháng 5 vừa 
rồi, muốn lấy hình xin gửi 1 tấm hình cá nhân 
cho thầy giáo. Hạn chót là ngày 6/6. 

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

  $21,375.00 và 34 phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử

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

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng 
thương xót của Thiên Chúa. (Thánh Benedict) 
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