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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 26 TN – B
MC 9,38-43.45.47-48

BAO DUNG THAY CHO LOẠI TRỪ
Đức Giê-su bảo: “Quả thật, ai không chống 
lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

 Suy niệm: Gio-an đòi loại trừ những người 
“không thuộc nhóm chúng ta” mà lại dám nhân 
danh Thầy Giê-su để trừ quỉ. Chúa Giê-su bác bỏ 
quan điểm đó và dạy các môn đệ phải có cái nhìn 
bao dung: Sứ mạng tại thế của Chúa Giê-su là 
xây dựng Nước Thiên Chúa. Khác với nước thế 
gian có ranh giới, có lãnh thổ, Nước Thiên Chúa 
không bị giới hạn bởi đất đai, màu da, hay chủng 
tộc, nhưng được loan báo cho mọi người thành 
tâm thiện chí, những người đứng về phía sự thật 
(Ga 19,37). Vì thế, chỉ có sự dữ là kẻ thù phải loại 
trừ, còn mọi người đều được đón nhận vào Nước 
Thiên Chúa với điều kiện họ đứng về phía sự thật.

Mời Bạn: Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-su, 
sứ mạng của Giáo Hội là làm cho Nước Thiên 
Chúa được loan báo đến cho mọi người. Trong 
một thế giới đa nguyên về ý thức hệ, văn hóa và 
tôn giáo, việc sống tinh thần bao dung của Chúa 
Ki-tô là rất quan trọng. Thay vì loại trừ người 
khác chỉ vì họ không thuộc về nhóm của mình, 
chúng ta được mời gọi để nhận ra trong thế giới 
đầy dẫy khác biệt này vẫn có đông đảo những 
người đứng về phía sự thật, họ là những người 
ủng hộ Chúa Ki-tô bởi vì họ không chống lại Ngài.

Chia sẻ:  Chúng ta đang có thái độ, cách cư xử 
thiếu khoan dung nào khiến cho Tin Mừng Chúa 
Ki-tô không đến được với anh em lương dân?

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ với ý 
cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin dạy con biết đón nhận 
những dị biệt của anh em và để nhờ đó hạt giống Tin 
Mừng được gieo vãi và nảy nở trong tâm hồn họ.
Trích trong Thánh Linh.net 

TIN GIÁO HỘI
Phản ứng của Đức Hồng Y Pietro Parolin 

trước lời kêu gọi ngài từ chức của 
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân

 Viên chức cao cấp nhất của Vatican chỉ sau Đức 
Giáo Hoàng đã bảo vệ mạnh mẽ một thỏa thuận 
mang tính bước ngoặt sắp tới giữa Tòa Thánh và 
Trung Quốc trước những lời chỉ trích của những 
người nói rằng đó chỉ là một sự “bán đứng” Giáo Hội 
tại Trung Quốc cho cộng sản Bắc Kinh.
 Đức Hồng Y Pietro Parolin nói với các phóng viên 
rằng ngài hy vọng một thỏa thuận giữa hai bên có thể 
được ký kết “trong một tương lai không xa”.
 Các nguồn tin am tường về Vatican cho biết một 
thỏa thuận có thể được ký kết tại Bắc Kinh vào tuần 
tới sẽ cho nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh quyền 
bổ nhiệm các giám mục và Đức Thánh Cha có quyền 
phủ quyết cuối cùng đối với các ứng cử viên.
 Bình luận về những lời tố cáo ngài phản bội người 
Công Giáo tại Hoa Lục và những lời kêu gọi ngài từ 
chức, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói với các phóng 
viên bên lề một buổi giới thiệu sách tại Vatican vào 
tối thứ Năm. 
 “Không cần phải quyết liệt trong việc lên án và 
phản đối.”
 Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters 
tại Hương Cảng trước khi Đức Hồng Y Parolin lên 
tiếng tại Vatican, Đức Hồng Y cho rằng các nhà 
thương thuyết Vatican đang phản bội Giáo Hội hầm 
trú tại Trung Quốc.
 “Họ cho đàn chiên vào miệng của những con sói. 
Đó là một sự phản bội đáng kinh ngạc.”
 Mô tả, Đức Hồng Y Parolin là “một người coi 
thường những anh hùng của đức tin”, Đức Hồng Y 
Quân nói:
 “Ngài nên từ chức. Tôi không nghĩ ngài có đức tin. 
Ngài chỉ là một nhà ngoại giao tốt theo một ý nghĩa 
thế tục, rất trần tục.”
 Bình luận về lời chỉ trích này, Đức Hồng Y Parolin 
nói: “Mọi người đều có quyền suy nghĩ và phát biểu 
những gì họ muốn nhưng điều đó phải được thực 
hiện một cách tôn trọng. Chúng tôi tin rằng đây là 
một bước tiến. Chúng tôi không ngây thơ khi nghĩ 
rằng từ bây giờ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng có 
vẻ như với chúng tôi rằng đây là một hướng đi đúng 
đắn” 

Tin vui: Giáo phận Hải Phòng chính thức 
nhận lại Tiểu Chủng viện Ba Đông

 Tiểu Chủng Viện Ba Đông sau hơn 60 năm nhà 
nước quản lý nay đã chính thức được trao trả lại cho 

Giáo phận Hải Phòng. Đây là một tin vui làm nức lòng 
cả giáo phận, bởi mảnh đất này đã in đậm dấu ấn 
đức tin của bao thế hệ tín hữu miền duyên hải.
 Kể từ khi Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên được Tòa 
Thánh chọn làm giám mục giáo phận Hải Phòng, ngài 
đã nhiều lần làm đơn đề nghị tỉnh Hải Dương giải 
quyết, trả lại Tiểu Chủng viện Ba Đông cho giáo phận, 
phục vụ cho các nhu cầu đào tạo, ươm mầm ơn gọi. 
Với sự nỗ lực của Đức Giám Mục và sự tận tình của 
cha Giuse Dương Hữu Tình, người được ủy thác lo 
công việc quan trọng này, sau một thời gian dài kiên 
trì làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, huyện Gia 
Lộc và xã Đồng Quang, giờ đây khu đất Tiểu chủng 
viện đã thuộc về tài sản của Giáo phận và có thể sử 
dụng cho các hoạt động mục vụ, nhất là việc đào tạo 
các linh mục tương lai.
 Giây phút lịch sử trên mảnh đất thiêng này diễn 
ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, khi cha Giuse 
Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương, quản hạt Hải 
Dương, đại diện Tòa Giám mục Hải Phòng; cùng cha 
Gioankim Đặng Văn Hoàng, chính xứ Kẻ Bượi, quản 
nhiệm giáo xứ Ba Đông đã tới UBND xã Đồng Quang 
để nhận lại Tiểu Chủng viện Ba Đông.
 Cùng hiện diện trong buổi bàn giao này, có ông 
Nguyễn Sĩ Bắc, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Hải 
Dương, cùng với đại diện Đảng ủy, UBND xã Đồng 
Quang. Hai bên đã thống nhất mốc giới và giáo phận 
Hải Phòng đã chính thức nhận diện tích khoảng 
11.000 m2 đất thuộc Tiểu Chủng viện Ba Đông cũ.
 Theo lịch sử của giáo phận Hải Phòng, năm 1875, 
Đức cha Jose Terres Hiến được tấn phong giám mục, 
làm Giám Mục Phụ Tá cho Đức cha Colomer Lễ. Ngài 
có công xây dựng chủng viện ở Kẻ Sặt, Đông Xuyên 
và Ba Đông. Trong đó, Tiểu chủng viện Ba Đông lớn 
nhất và còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sau 
biến cố di cư năm 1954, Tiểu Chủng viện đã được 
nhà nước sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
 Hiện nay dãy nhà hai tầng hình chữ U của Tiểu 
Chủng viện vẫn còn, nhưng đã xuống cấp trầm trọng, 
đặc biệt dãy nhà bên trong đã sụp mái, các bức 
tường bị rạn nứt nhiều, do không được bảo dưỡng.
 Tiểu Chủng viện Ba Đông là một công trình tâm linh 
gắn liền với lịch sử của giáo phận, nhiều linh mục đã 
được đào tạo tại nơi đây. Bởi vậy mà tên gọi “Nhà 
tràng Ba Đông” vẫn còn in trong tâm trí nhiều người 
tín hữu với những dấu ấn thiêng liêng sâu đậm.
 Chúng ta cùng với Đức cha giáo phận tạ ơn Thiên 
Chúa và tiếp tục cầu nguyện, để khu đất Tiểu Chủng 
viện Ba Đông phát huy những hoa trái thiêng liêng 
như thuở nào, và góp phần cho đời sống đức tin của 
giáo phận Hải Phòng thân yêu ngày một thăng tiến

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net
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TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 25/9/2018

     $20,351.91 và 30 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 25/9/2017
$21,832.30

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ
$3,342.00

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

Xin Cộng Đoàn dân Chúa tiếp tục ủng hộ mua phiếu thực 
phẩm nơi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhằm giúp đỡ quĩ của 

Hội, cũng như các sinh hoạt Cộng Đoàn. 

CHÚC MỪNG KHAI GIẢNG  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ  
VIỆT NGỮ - ĐOÀN TNTT  
NIÊN KHÓA 2018-2019

  

 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 tuần qua 
 Nguyện xin Thiên Chúa và qua lời cầu bầu 
của Đức Mẹ Mông Triệu ban cho Sr. Hồng, 
quí Thầy Cô, quí 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 2018-2019.

CHÚC MỪNG    CHÚC MỪNG

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG TIỀN 
NHÂN NGHĨA” 

(PENNIES FROM HEAVEN)  
Cùng với Giáo Phận Orange, Đức Giám 
Mục Nguyen đã chọn trong tháng 10 là 
ngày kết thúc cho chương trình đồng tiên 

nhân nghĩa.
 Giáo xứ đã  gửi ra những “bình sữa trẻ em” để 
quí ông bà anh chị em có thể dùng bỏ tiền đóng 
góp giúp cho các trung tâm Phụ nữ Mang Thai, 
các trung tâm giúp đở thiếu nữ và phụ nữ bảo 
tồn sự sống cho các thai nhi ở Quận Cam. 
 Vào Thứ Bảy ngày 06 & 07 tháng 10 giáo Xứ 
sẽ thâu lại, xin quý vị mang những “bình sữa trẻ 
em” này trở lại, và số tiền trong những chai này 
sẽ được thâu nhận để gửi đến các trung tâm nói 
trên.  
 Chương trình có nhận mọi đóng góp bằng tiền 
mặt và chi phiếu. Nếu quý vị viết check xin để 
 St. Boniface và ghi “PFH” trên chi phiếu.  
 Xin đừng dùng chai này để cho em bé bú.
Mọi thắc mắc xin liên lạc 
Ông John N. Rodenbour 714-535-5612

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 02-10-2018      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Sáu đầu tháng 05-10-2018
                                         Thánh Lễ   8:00PM

Thứ Bảy 06-10-2018                           6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 06/10/2018 HCBM Công Giáo

Thứ Bảy 13/10/2018 Hội ĐTTT Đức Mẹ Anaheim

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 

NÀY NGÀY 05-10-2018 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
 Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu 
tháng, ngày 6 tháng 10 năm 2018 vào lúc 5 giờ 
chiều ở phòng Guadalupe. Xin kính mời quý 
đoàn viên cùng quý gia trưởng đến tham dự 
đông đủ.
BTS Đoàn LMTT xin trân trọng thông báo.

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

THÔNG BÁO
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 

 HCBMCG sẽ có buổi tĩnh tâm mừng 
Lễ Thánh Terêsa Hài Đồng Giêsu (Bổn 
Mạng Chi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Ana-
heim) vào tuần tới Thứ Bảy ngày 06 tháng 
10 năm 2018 lúc 2:30 PM chiều tại phòng 
Bethany Hall.  
 Thân mời tất cả hội viên HCBMCG tham 
dự buổi tĩnh tâm cho đông đủ.  Xin các Bà và 
các Chị mặc đồng phục.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
 CTĐS Thánh Linh sẽ họp nhóm cuối tuần 
này Chúa Nhật, ngày 30 tại Phòng #B, lúc 10g 
sáng.  Xin thành viên và cộng đoàn tới tham dự 
trong tâm tình ca nguyện, và tiếp tục chia sẻ 
Thánh Kinh Luca.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 09 tuần thứ 5 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện theo ý
Đức Giáo Hoàng 

             PHÂN ƯU
**Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông 
Triệu Anaheim 

Thành kính phân ưu 
cùng LM. Giuse Nguyễn Thanh Sơn 
cựu Quản nhiệm Cộng Đoàn và Gia 
Đình Tang Quyến về sự ra đi của
 

Ông Cố Giuse Nguyễn Tôn Tuyến
Cộng Đoàn chúng con luôn cầu nguyện 
cho Linh Hồn Ông Cố Giuse
    Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ qua 
lời cầu bầu của Đức Mẹ Mộng Triệu 
thương ban cho Linh Hồn Ông Cố Giuse
sớm hưởng nhan thánh Chúa.
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