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BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
Phó Nội Vụ:               C.Nguyễn Thuỳ Linh       714-623-0048
PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
Phó  Ngoại Vu:                A.Nguyễn Rinh         714-829-0739
PT Phó Ngoại Vụ           A. Đỗ Minh Tuấn         714-254-0423  
Thư Ký                        A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
PT Thư Ký                C.Đinh Thanh Hương       714-886-0073
Thủ Quỹ                  C.Nguyễn Ánh Hồng          714-726-1105  
PT Thủ Quỹ        C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410

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)
Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110 hoặc vào 
trang mạng của Cộng Đoàn Down Load đơn Rửa tội và 
nộp vào văn phòng Giáo Xứ. Chúng tôi sẽ liên lạc với 
quí vị   

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 Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Anh Ninh Hark                                          (657) 243-2571                             

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B
MC 8,27-35

BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA KI-TÔ
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 

thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)

 Suy niệm: Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ theo 
Ngài phải từ bỏ chính mình. “Bỏ chính mình” phải 
chăng là vong thân, là tự tử? Hẳn là không! Các 
nhà hiền triết, các tôn giáo đều kêu gọi từ bỏ cái 
tôi kiêu căng, ích kỷ, bỏ lòng tham sân si, và thậm 
chí cả tiền tài lẫn danh vọng nữa. Thế nhưng 
sự từ bỏ mà Chúa Giê-su kêu gọi không chỉ để 
hoàn thiện bản thân. Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ 
mọi sự là để: (1) đi theo Ngài, đi theo con đường 
thập giá mà Ngài đã đi; (2) để trở nên giống Ngài: 
sống hiền lành, khiêm nhường, khó nghèo, chịu sỉ 
nhục, ngược đãi; và (3) chết để cứu chuộc nhân 
loại là những người Ngài yêu mến. Sự bỏ mình 
đó không huỷ hoại mà dẫn ta đến một cuộc sống 
dồi dào hơn: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì 
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi 
và Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
 Mời Bạn: Không tích chứa oán hờn, đố kỵ, tra-
nh chấp, ghen ghét, thù hận… nhưng sống kh-
iêm nhường hiền lành và vị tha chỉ vì bạn yêu 
Chúa và muốn nên giống Chúa và do đó bạn 
cũng yêu người khác bằng trái tim của Chúa.
Sống Lời Chúa:  Quyết tâm cùng với Chúa Giê-
su vác đến cùng thập giá của mình là từ bỏ thói 
hư tật xấu của mình, là đón nhận những sự khó 
chịu, trái ý do hoàn cảnh hoặc do người chung 
quanh gây ra.
Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con 
ơn can đảm để thật từ bỏ những thói hư thật xấu 
làm chúng con không muốn thập giá theo Chúa. 
Đồng thời xin cho chúng con biết sống khó 
nghèo, khiêm nhường và hiền lành để phục vụ 
anh em làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh 
hồn. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

TIN GIÁO HỘI
CÁC GIÁM MỤC Á CHÂU LÀ NHỮNG 
MỤC TỬ DŨNG CẢM TRONG XÃ HỘI 

THÙ ĐỊCH VÀ NGUY HIỂM

 Seoul –Korea “Các giám mục châu Á, dù phải sống 
trong bối cảnh thù địch và nguy hiểm,nhưng các vị ấy 
thực sự là những mục tử dũng cảm trong việc bảo vệ 
phẩm giá con người và đưa công lý vào đời sống xã 
hội. Các vị ấy là những tông đồ chân chính của hòa 
bình, đối thoại không ngừng nghỉ với những người 
thuộc nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và dân tộc khác nhau 
để đạt được sự hòa giải “

 Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Andrea Yeom 
Soo-jung, Tổng Giám Mục Seoul, Giám Quản Tông 
Tòa Bình Nhưỡng nói trong phiên họp có tên là “ 
Diễn đàn chia sẻ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”.

 Tham dự diễn đàn này có các vị đại diện ở nhiều 
nơi như Đức Hồng Y Oswald Gracias, của Ấn Độ, 
ĐHY Charles Maung Bo của Miến Điện, ĐHY Sebas-
tian Francis Shaw của Pakistan. Các vị này đã phát 
biểu những kinh nghiệm trong điạ hạt của mình

 Đức Hồng Y Oswald Gracias nói “để đạt được hoà 
giải, chúng ta phải cố gắng xây dựng lòng tin lẫn 
nhau”. Ngài nói thêm “đối thoại cho hòa bình không 
phải chỉ ở mức độ hội thoại, mà nhất thiết phải dẫn 
đến hành động”.

 Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Miến Điện 
phát biểu “Giáo hội ở Myanmar đã phát triển với tốc 
độ tương tự như dân chủ hóa đất nước, Giáo hội 
đang đóng góp cho việc tái thiết đất nước, đặc biệt 
trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ quyền con người, 
phụ nữ và dân tộc thiểu số”. Ngài nói thêmg “Giáo 
hội ở Myanmar đang làm rất nhiều trong lĩnh vực đối 
thoại liên tôn với Phật tử và người Hồi giáo để xây 
dựng hòa bình “.

 Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục Francis Shaw 
nhấn mạnh rằng “Công lý xã hội là bình đẳng, và tất 
cả điều này phải bắt đầu từ gia đình”. 

 Đề cập đến bối cảnh của Hàn Quốc, ĐHY Hàn 
Quốc nói: “Điều quan trọng là tìm lại các giá trị và 
đặc tính chung của hai miền Triều Tiên: Phải bắt đầu 
từ đó, đối thoại và chia sẻ mới thành hiện thực”, Ngài 
nói thêm “ Điều quan trọng là đáp ứng nhu cầu cấp 
bách của tất cả mọi người Hàn Quốc đặc biệt là đối 
với những người sống ở miền Bắc.”
Avvenire, tờ báo chính thức của Hội Đồng Giám Mục 

Italia, đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của tờ Ansa 
cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã “chới với” rồi, 
và nói rằng đó là một “mưu mô bỉ ổi”.

 Theo John Allen của Crux, phát ngôn viên Vatican 
Greg Burke cũng bác bỏ câu chuyện này. Ông nói 
với anh rằng: “Đức Giáo Hoàng có vẻ lòng dạ tơi bời 
với anh trên máy bay đêm Chúa Nhật không? Làm 
ơn đi …”

Lãnh đạo nhóm doanh gia Công Giáo Lega-
tus của Hoa Kỳ chặn lại 820,000 Mỹ kim dâng 
tặng cho Tòa Thánh trong năm nay 
 Một nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp Công Giáo 
đã tạm thời đình chỉ việc đóng góp hàng năm của 
mình cho Tòa Thánh.

 Nhóm này, có tên là Legatus, gồm khoảng 5,000 
doanh nhân người Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, 
tiền đóng góp hàng năm của nhóm trong năm nay 
dự kiến là $820,000.

 Thomas Monaghan, chủ tịch và giám đốc điều 
hành của tổ chức, cho biết số tiền đóng góp này đã 
được “ký quỹ”, trong khi chờ Tòa Thánh giải thích về 
việc chi tiêu.

 Trong một bức thư gửi cho các thành viên, ông 
nói: “Trong ánh sáng của những tiết lộ và những câu 
hỏi gần đây, chúng tôi tin rằng cần phải có sự minh 
bạch tương ứng về việc sử dụng cụ thể của các quỹ 
này.”

 Ông cho biết Legatus đã có các cuộc thảo luận về 
cách chi tiêu tiền và “đâu là trách nhiệm giải trình tài 
chính hiện hành trong Vatican đối với những đóng 
góp từ thiện như thế”.

 Legatus được biết đến như “tổ chức hàng đầu thế 
giới dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Công 
Giáo dấn thân học hỏi, sống và truyền bá đức tin 
Công Giáo”.

Theo National Catholic Register, các thành viên phải 
là người Công Giáo có hạnh kiểm tốt với doanh thu 
hàng năm tối thiểu là 6.5 triệu đô la.

Vào đầu những năm 1990, Đức Hồng Y Anthony 
Bevilacqua gọi Legatus là “tổ chức giáo dân có ảnh 
hưởng nhất trong Giáo Hội”.
 Monaghan, người sáng lập của nó, là chủ của 
Domino’s Pizza, một chuỗi các cửa hàng toàn cầu 
đã bán Domino’s Pizza với giá một tỷ đô la vào 
năm 1998.
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net
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SINH HOẠT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ

 
 3-Khai Giảng: Lớp Giáo Lý-Tiếng Việt và Sinh 
Họat Thiếu Nhi: 

Thứ Bảy, 22 tháng 9 
sẽ bắt đầu các lớp Việt Ngữ, Thiếu Nhi và Giáo 
Lý. Giờ Giáo Lý lúc 4:30 PM, xin quí phụ huynh 
dẫn con xuống Hội Trường Guadalupe – hầm 
nhà thờ để xếp hàng, cầu nguyện và sau đó các 
thầy cô sẽ dẫn các em vào lớp.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 18-09-2018      Kinh nguyện      6:30PM
 Thánh Lễ                                            7:00PM
 

Thứ Bảy 22-09-2018                           6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 22/09/2018 Hội Phụ Huynh Học Sinh
Thứ Bảy 29/09/2018 Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

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

    $21,073.83 và 30 phong bì đã đóng    
góp qua hệ thống điện tử  

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

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 9 tuần thứ 3 cầu cho 

ƠN GỌI
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện 
Cho...

Thầy sáu Minh Tống
Thầy Sáu Freddy Hernandez
Thầy Sáu Jose Luis Reynoso

Trong 3 ngày tĩnh tâm, luôn luôn đươc Ơn 
Chúa quan phòng 

 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

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ CÁC PHẨM VẬT GIÁ TRỊ TẠI 
LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ 
CÁC PHẨM VẬT GIÁ TRỊ TẠI LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG

 1. Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang – cao 12 ft (3.65m) do công ty Ý thực hiện với sự chuẩn thuận 
của Ban Nghệ Thuật Thánh Giáo Phận Orange, theo đúng chỉ dẫn của Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh 
của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam $1,000,000 Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn với bệ 
dưới chân Thánh Tượng Đức Mẹ

 2. Biểu tượng Cây Đa – ba cây Đa được thiết kế trên Linh Đài ngay sau Thánh Tượng Đức Mẹ La 
Vang. Kích thước mỗi cây không đồng đều để thể hiện mỹ thuật tương xứng với Thánh Tượng
$250,000, $250,000, $250,000 -- Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn trên thân cây

 3. Bệ Thánh Tượng – Tượng Đức Mẹ La Vang đặt trên bệ đá cao 4 ft (1.2 m) do công ty Ý thực 
hiện sẽ tăng thêm vẻ uy nghi của nghệ thuật Thánh. $150,000 Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng 
đá gắn vào bệ dưới chân Thánh Tượng Đức Mẹ

4. Khu tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – tổng cộng 60 cột cao 8 ft (2.5 m) hai mặt hình chữ V, 
mỗi mặt cột tôn vinh một vị Thánh với tên, nguyên quán và năm tử đạo.
$50,000 - Tên ân nhân (hội đoàn) sẽ khắc trên cột được quý vị bảo trợ

 5. Lư Hương – được đặt vĩnh viễn trước nền chính của Linh Đài để sử dụng trong các dịp Lễ trọng. 
$75,000 Tên ân nhân sẽ được khắc trên Lư Hương

 6. Hồ Nước – thiết kế trong khu tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
$100,000 - Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn trên tường Hồ Nước

 7. Bảng sơ lược di tích và lời truyền tụng sự kiện Đức Mẹ La Vang hiện ra tại Quảng Trị. $150,000 
Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn vào dưới Bảng di tích

 8 Bàn thờ và nền chính của Linh Đài nơi thiết trí Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang. Đã được Hội 
Đồng Linh Mục Việt Nam và các Tu Sĩ nam nữ tiên phong bảo trợ. $500,000 Tên ân nhân sẽ được 
khắc trên bảng đá gắn trên nền chính của Linh Đài

 9. Mái vòm bằng kính, che Linh Đài và Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang
$500,000 - Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn trên tường gần Thánh Tượng

 10. Cấu trúc Triều Thiên hình Alpha biểu tượng của sự khởi đầu, chiều dài 170 ft (51.8 m) nối dài 
hai bên Thánh Tượng thể hiện nét đồ sộ của Linh Đài
$300,000 - Tên ân nhân sẽ được khắc trên bảng đá gắn trên tường gần Thánh Tượng

Khai Giảng Lớp Giáo Lý-Tiếng Việt và Sinh Họat Thiếu Nhi:  
Thứ Bảy, 22 tháng 9 năm 2018 

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)

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
  

   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.
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