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ÐỜI VẪN CÓ Ý NGHĨA

   Một tác giả người Thụy Ðiển đã tưởng tượng 
ra một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra giữa các dân 
cư sinh sống tại một khu rừng nọ. Ðề tài của cuộc 
tranh luận là: Ðâu là ý nghĩa của cuộc sống?...
 
Kẻ kên tiếng phát biểu ý kiến đầu tiên không ai 
khác hơn là chú chim họa mi suốt ngày chỉ biết ca 
hát líu lo. Chú khẳng định rằng: “Ðời là một cuộc 
ca hát không ngừng”. Một chú chuột chũi phản 
pháo tức khắc.
 
Theo chú: “Ðời là một cuộc tranh đấu không 
ngừng để chống lại bóng tối”. Con bướm có đôi 
cánh sặc sỡ thốt lên: “Ðời là vui chơi và hạnh 
phúc”. Con ong đang miệt mài tìm mật bên mấy 
cánh hoa không tán thành ý kiến ấy chút nào. Nó 
bảo rằng: “Ðời là một cuộc lao động vất vả”. Con 
kiến cũng nhất trí với con ong để chỉ thấy rằng đời 
là lao động. Từ trên cao, một con phượng hoàng 
cũng góp ý kiến: “Ðời là tự do”. Ðó là ý kiến của 
động vật.
 
Các thảo mộc cũng không thiếu ý kiến để đóng 
góp. Cây thông cao sừng sững giữa rừng hoàn 
toàn tán thành ý kiến của con phượng hoàng: 
“Ðời là tự do”. Một cánh hoa dại giữa rừng thì lại 
hùa theo con ong và con kiến để khẳng định rằng 
đời chỉ là lao động vất vả. Cánh hoa hồng thì lại 
đồng quan điểm với con bướm để cho rằng đời là 
hạnh phúc và vui tươi.
 
Thế giới vô tri cũng lên tiếng phát biểu. Một đám 
mây đen ngao ngán thốt lên: “Ðời chỉ là đắng cay 
và nước mắt”. Một dòng sông hiền hòa trôi chảy 
cũng nhận định: “Ðời là một dòng nước chảy 
không ngừng”.
 
(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI
 

 TỔ CHỨC ÂN XÁ QUỐC TẾ KÊU GỌI 
CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ 

ĐỪNG TRỞ THÀNH TAY SAI CHO 
NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM

      Phản ứng trước tin tức theo đó Quốc hội 
Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua một luật đàn áp 
người dân gọi là “an ninh mạng” trong đó trao 
nhà cầm quyền những quyền vô hạn để hạn chế 
tự do phát biểu trực tuyến, Clare Algar, Giám 
đốc điều hành toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc 
tế tuyên bố như sau:
 “Quyết định này có những hệ quả hủy diệt tự 
do ngôn luận ở Việt Nam. Trong bầu khí đàn áp 
sâu rộng tại đất nước này, không gian trực tuyến 
là một chỗ nương náu tương đối, nơi mọi người 
có thể chia sẻ những ý kiến và các quan điểm 
của mình mà phần nào ít sợ sự tấn công của 
nhà cầm quyền.”
  “Với một quyền lực quá rộng lớn, nó cho phép 
nhà cầm quyền theo dõi các hoạt động trực 
tuyến, cuộc bỏ phiếu này có nghĩa là hiện nay 
không còn nơi nào có thể coi là an toàn ở Việt 
Nam để mọi người có thể bàn thảo tự do.”
   “Luật này sẽ có những tác dụng nghiêm trọng 
nếu các công ty công nghệ hợp tác với những 
yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam và bàn 
giao cho họ những dữ liệu cá nhân. Chúng tôi 
trịnh trọng tuyên bố rằng các công ty công nghệ 
không được dự phần vào các vụ lạm dụng nhân 
quyền. Ngược lại, chúng tôi kêu gọi họ sử dụng 
những quyền lực đáng kể có trong tay để đối 
phó với chính phủ Việt Nam về thứ luật lệ lạc 
hậu này.”

BỐI CẢNH
 Luật an ninh mạng mới của Việt Nam mang lại 
những quyền hạn vô biên cho nhà cầm quyền 
Việt Nam, cho phép họ ép buộc các công ty 
công nghệ bàn giao một lượng lớn dữ liệu, bao 
gồm các thông tin cá nhân và kiểm duyệt các bài 
viết của người dùng.
   Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viết thư cho các 
giám đốc điều hành của Apple, Facebook, Goog-
le, Microsoft và chủ tịch Samsung bày tỏ những 
lo ngại của mình về luật này và thúc giục các 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

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

công ty gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam.

NHÀ CẦM QUYỀN VIET NAM CẤM LINH MỤC 
BẤT ĐỒNG XUẤT CẢNH.

Cha Tân đã bị giữ tại phi trường sau khi tiếp chuyện 
với các đại biểu Liên Hiệp Âu Châu về bách hại tôn 
giáo.

   Cha Tân là người công khai lên tiếng chống lại 
nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bị cấm xuất 
cảnh.

   (UCANEWS) Vào ngày 11 tháng Sáu, cha Giuse 
Nguyễn Duy Tân, cha xứ của giáo xứ Thọ Hòa thuộc 
tỉnh Đồng Nai đã bị giữ tại phi trường Quốc Tế Tân 
Sân Nhất bởi các nhân viên an ninh thuộc thành phố 
Hồ chí Minh.
   Nhân viên phi trường nói trong một tài liệu rằng 
cha Tân “không được phép xuất cảnh do lệnh cấm 
của phòng an ninh tỉnh Đồng Nai.” Họ không cho biết 
thêm chi tiết.
  Họ còn nói cha liên lạc với phòng an ninh tỉnh để 
giải quyết việc này.
  Cha Tân, 40 tuổi, cùng với 25 cha khác từ giáo 
phận Xuân Lộc có chuyến bay tới Malaysia. Các cha 
khác thì không bị cấm.
  Trong phần khiếu nại của cha với tòa đại sứ Đức 
ở Hà Nội và Ủy Ban Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân 
Quyền, cha Tân tố cáo nhà cầm quyền phi lý vi phạm 
nhân quyền của ngài.
  Cha Tân nói “Tôi cho rằng lý do có thể là tôi đã nói 
chuyện với các đại biểu Liên Hiệp Âu Châu trong một 
cuộc họp tại một ngôi chùa vào ngày 16 tháng Năm.”
  Những thành viên của Ủy Ban Liên Tôn của Việt 
Nam trong đó có cha Tân đã đưa ra những bằng 
chứng về bách hại tôn giáo của nhà cầm quyền 
và công an cho các phái đoàn Anh, Pháp, Đức, Ý, 
Netherland và Liên Hiệp Âu Châu tại chùa Giác Hòa 
ở thành phố Hồ chi Minh
  Cha Tân nói với các phái đoàn rằng tất cả các tổ 
chức tôn giáo đều phải xin phép nhà cầm quyền để 
có được những sinh hoạt, ngay cả xây một cái cầu 
tiêu hay một cái hàng rào.
   Ngài nói rằng “Cơ chế xin-cho giúp cho nhà cầm 
quyền “lạm quyền để xía vào mọi công việc tôn giáo.”
   Cha Tân dùng mạng truyền thông xã hội để lên 
tiếng chống lại các chính sách kinh tế và xã hội của 
nhà cầm quyền, tố cáo tham nhũng và đàn áp các 
nhà hoạt động. Ngài kêu gọi nhân dân lật đổ bọn 
cầm quyền Cộng Sản và tẩy chay bầu cử quốc gia.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 12-6-2018    Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 16-6-2018                             6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 23/6/2018 Hội Đ.T. Đức Mẹ Fullerton

Thứ Bảy 30/6/2018 BTV Cộng Đoàn

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.    

CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ   
 Cha Quản nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ cùng 
toàn thể Cộng Đoàn xin gửi tới những người 
Cha kính yêu và gia đình những lời chúc trân 
trọng và yêu thương nhân ngày Cha.
 Nguyện xin Thiên chúa và  

Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ quí vị.

CẬP NHẬT QUỸ MỤC VỤ GIÁO XỨ
2018

Tổng số Gia Đình trong Giáo Xứ:        425  
  

Chỉ tiêu của Giáo Xứ           $146,000.00    
Số tiền hứa                          $ 146,987.00    
Đã nhận được                     $    68,966.28 
  Rất mong quí Ông Bà ACE, quảng đại thêm 
để Giáo Xứ đạt chỉ tiêu.

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 4 Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 1



Lời phát biểu cuối cùng nhưng cũng là ý kiến tổng 
kết của cuộc tranh luận là tiếng chuông từ một 
giáo đường bên cạnh khu rừng. Thật thế, tiếng 
chuông ấy ngân lên những lời như sau: “Tất cả 
những lời phát biểu của quí vị đều đúng cả. Ðời là 
hòa bình, đời là ca hát, đời là vui tươi, đời là tranh 
đấu, đời là bể khổ, đời là đắng cay, nhưng tất cả 
đều tươi nở trong lòng người nhờ quyền lực của 
Chúa Thánh Thần”.
 
Tôi bởi đâu mà đến? Tôi sẽ đi về đâu? Tại sao tôi 
đau khổ? Ðó là những câu hỏi lớn nhất mà một 
lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta không thể 
tránh né được.
 
Cám ơn Chúa vì đã cho chúng ta giải đáp trong 
chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là Ánh Sáng 
chiếu rọi trên bí ẩn của cuộc đời cũng như trên 
chính Mầu Nhiệm của con người. Công đồng 
Vatcican II trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng 
đã nói với chúng ta rằng huyền nhiệm của con 
người chỉ có thể được sáng tỏ trong chính Mầu 
Nhiệm của Ngôi Hai Nhập Thể.
 
Chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời cho những 
câu hỏi lớn của cuộc sống bằng cách nhìn vào 
Ðức Giêsu Kitô. Quả thật, Ngài đã sống kiếp con 
người như mọi người. Nhưng chính khi tiếp nhận 
mọi mùi vị của cuộc sống, Ngài đã mặc lấy cho 
cuộc sống một ý nghĩa, một hướng đi.
 
Cuộc sống có ngọt bùi, đắng cay, chua sót, cuộc 
sống có lao động, tranh đấu hay thảnh thơi... Tất 
cả đều mang lấy một ý nghĩa. Trong Chúa Giêsu, 
mất mát trở thành thắng lợi, thua thiệt trở thành 
cơ may, đau khổ trở thành dịu ngọt, cái chết trở 
thành khởi đầu của sự sống.
 
Nếu chúng ta đón nhận cuộc đời này bằng với cái 
nhìn ấy, thì quả thực không một thử thách, mất 
mát, đau khổ nào khiến chúng ta thất vọng. Với 
Quyền Lực của Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã 
ban cho chúng ta, những bể khổ, những đắng, 
cay chua xót của cuộc sống đều có thể nở hoa, 
những niềm vui nhỏ ấy sẽ mang lấy chiều kích 
vĩnh hằng, những việc làm vô danh thường ngày 
sẽ mang lấy giá trị vĩnh cửu.

ÐỜI VẪN CÓ Ý NGHĨA
Tiếp Theo

Thánh Linh. net

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. 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2017-2018

ĐỢT THỨ 16:  05-12/2018:
A/C Nguyễn văn Thưởng                         $100

ĐỢT THỨ 17:  06/9/2018:
Chị  Nguyễn Thanh Thủy  $1,000
A/C Nguyễn Công Bình  $100
Cô   Vũ T. Thanh Hương          $100
Tổng cộng thu đợt 17 : $1,200

Tổng cộng 17 đợt: $ 16,255.00

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

Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ cùng toàn 
thể Cộng Đoàn Dân Chúa. Chúc Mừng đến tất 
cả các em đã tốt nghiệp niên khóa 2017-2018

CHÚC MỪNG

ELEMENTARY 
SCHOOL:

Evangeline Bùi
Elijah Minh Dương

Tom Vũ Lê
Aidan Phạm
Maggie Trần

Annette An Trần
Allan Khang Vũ

Cassidy Vũ

MIDDLESCHOOL:
Anny Anh Đỗ
Tiffany Đoàn

Jacquelyn Thuy Trinh 
Nguyễn

Vincent Nguyễn
Jonathan Nguyễn

Grace Phùng

Bianca To
Huy Quang Trịnh

Aline Vũ
Nathan Thiên Vũ

HIGH SCHOOL:
Dina Nguyễn Bạch

Abigail Như Ngọc Bùi
Nathalie Nhi Lê
Tracy Thuỳ Lê
Vivian Trần Lê

Anthony Khôi Nguyễn
Teryanne Kim An 

Nguyễn
Alan Tiến Phạm

Leon Trương Phạm
Melissa Vi Trần

Jennifer Thuy Vũ
Quang Minh Vũ

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ 
Mông Triệu luôn gìn giữ các em trên 

đường học vấn.

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

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, 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.

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
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 6 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.
  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
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