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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 27 TN – B
LỄ MÂN CÔI      LC 1,26-38

XIN VÂNG
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ 

làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

 Suy niệm: Mẫu gương tuyệt vời trong việc đáp 
tiếng “xin vâng,” đó chính là Mẹ Ma-ri-a. Cả cuộc 
đời Mẹ gói trọn trong hai tiếng “xin vâng.” Mẹ xin 
vâng theo lời sứ thần truyền tin: “Vâng, tôi đây là 
nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 
sứ thần nói.” Trung thành với lời “xin vâng” tiên 
khởi đó, Mẹ ghi nhớ và “suy đi nghĩ lại” trong lòng 
mọi việc xảy đến trong cuộc đời Mẹ để khám phá 
thánh ý Chúa ẩn chứa trong đó. Có thể nói, từ 
ngày đón nhận lời thiên sứ truyền tin cho đến lúc 
nhận lời trăng trối của Đức Giê-su từ trên thập 
tự và trọn cả cuộc đời Mẹ, là một chuỗi dài của 
tiếng “xin vâng” để cho ý muốn của Chúa được 
thể hiện. “Xin vâng”, hai tiếng thật nhẹ nhàng và 
đơn giản, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh phi 
thường xuất phát từ Đức Ki-tô “vâng phục cho 
đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8) nhờ đó muôn 
loài được cứu độ; sự vâng phục ấy được phản 
ảnh trọn vẹn nơi lời “xin vâng” của Đức Ma-ri-a.

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang lâm vào cơn 
khủng hoảng “quyền bính-vâng phục”: con cái 
cãi lệnh cha mẹ; không còn chuyện “cha mẹ 
đặt đâu con ngồi đấy” nữa; bề dưới chống đối, 
bất tuân mệnh lệnh bề trên. Ngược lại vẫn còn 
nhiều bậc bề trên, những bậc làm cha mẹ cư xử 
cứng cỏi, độc đoán, muốn bề dưới phục tùng 
kiểu vâng lời “tối mặt”. Mời bạn noi gương Đức 
Ma-ri-a: vâng phục ý Chúa tỏ hiện qua lời sứ 
thần, qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Sống Lời Chúa:  Mỗi ngày dành những phút 
tĩnh lặng, suy đi nghĩ lại những việc xảy ra 
trong ngày sống để khám phá thánh ý Chúa.

Cầu nguyện:  Đọc kinh Truyền Tin.
Trích trong Thánh Linh.net 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 09-10-2018      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Bảy 13-10-2018                           6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 13/10/2018 Hội ĐTTT Đức Mẹ Anaheim

Thứ Bảy 20/10/2018 Đoàn TNTT

PHONG TRÀO CURSILLO 
    Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật ngày 
14 tháng 10 năm 2018 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe.
      Kính mời Cha quản nhiệm  và quý anh chị 
Cursillistas đến tham dự. Nhóm ĐMHCG sẽ điều 
hành buổi cầu nguyện.’

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO  
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

I. Danh Xưng:
 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là danh xưng của 
tập thể các phụ nữ Công Giáo Việt Nam trong 
giáo phận Orange, California, đã gia nhập Tổng 
Hội các Bà Mẹ Công Giáo Quốc Tế được Đức 
Thánh Cha Pio IX cho phép thành lập ngày 11 
tháng 3 năm 1856.

II. Mục Đích:
 a. Thánh hóa bản thân và chung lời cầu 
nguyện cho Hội Viên.
 b. Chia sẻ vui buồn và cầu nguyện cho nhau 
khi đau bệnh, tang chế.
 c. Công tác tông đồ, từ thiện bác ái.

III. Quyền Lợi:
 a. Ân xá mỗi khi tham dự hội, đọc Bản Kinh 
của hội và 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 
kinh Sáng Danh hàng ngày.
 b. Được ơn Đại xá trong 12 ngày lễ mỗi năm 
Đức Giáo Hoàng đã ban.
 c. Được ơn Đại xá trong giờ lâm chung.

IV. Bổn Mạng: Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

V. Thành Lập - Hội Viên - Các Phiên Họp
 a. Thành Lập: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Cộng 
Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu được thành lập năm 
1982.
 b. Hội Viên: Số Hội Viên chính thức và tập sự.
 c. Phiên Họp: Thứ Bảy mỗi đầu tháng, cầu 
nguyện chung, chia sẻ Thánh Kinh và kinh 
nghiệm sống.

   Kính mời quý bà và quý chị em ghi tên gia 
nhập nơi chị hội trưởng Phùng Lê Chín  
(714)-745-8821

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm &  
Ban thường vụ Cộng Đoàn xin chúc mừng

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 Nhân ngày mừng bổn mạng Thánh Nữ 
Teresa Hài Đông Giêsu
 Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông 
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống 
trên quý Bà cùng gia quyến.

 

10-2018
THÁNG MÂN CÔI

 Đức Thánh Cha quyết định mời gọi tất cả 
các tín hữu, trên toàn thế giới, lần hạt Mân 
Côi mỗi ngày, trong suốt tháng Mười là tháng 
Đức Mẹ, để hiệp thông và ăn năn đền tội 
cùng toàn thể dân Chúa, đồng thời cầu xin 
rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời và Tổng Lãnh 
Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi quỷ 
dữ, là kẻ luôn tìm cách tách chúng ta khỏi 
Thiên Chúa và chia rẽ với nhau.
 Thầy Minh Tống sẽ hướng dẫn 

Cộng Đoàn đọc kinh Mân Côi 
 vào lúc 6:15 chiều, trong mỗi thánh 

lễ Thứ Bảy của tháng 10.  
Kính mời Cộng Đoàn sắp xếp 

thời gian đến tham dự 

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



TIN GIÁO HỘI
 ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỜI GỌI CÁC TÍN HỮU LẦN HẠT 

CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI CÁCH ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG MƯỜI
  

     Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh được công bố hôm thứ Bảy 29 tháng 9 cho biết Đức 
Thánh Cha Phanxicô mời gọi “tất cả tín hữu trên toàn thế giới, lần hạt Mân Côi mỗi ngày” trong 
tháng Mười là tháng Đức Mẹ.

Sau đây là toàn văn bản thông cáo:

Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô
 Đức Thánh Cha quyết định mời gọi tất cả các tín hữu, trên toàn thế giới, lần hạt Mân Côi mỗi 
ngày, trong suốt tháng Mười là tháng Đức Mẹ, để hiệp thông và ăn năn đền tội cùng toàn thể dân 
Chúa, đồng thời cầu xin rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ 
Giáo Hội khỏi quỷ dữ, là kẻ luôn tìm cách tách chúng ta khỏi Thiên Chúa và chia rẽ với nhau.
 Trong những ngày gần đây, trước khi khởi hành đi các nước vùng Baltic, Đức Thánh Cha đã 
gặp Cha Fréderic Fornos, linh mục Dòng Tên, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện thế 
giới cho Đức Giáo Hoàng, và yêu cầu ngài truyền bá lời kêu gọi này đến tất cả các tín hữu trên 
hoàn cầu, mời gọi họ sau khi lần hạt Mân Côi hãy đọc lời cầu cổ kính “Sub Tuum Praesidium”, 
và lời nguyện cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae xin Thánh Thiên Thần bảo vệ chúng ta và giúp 
chúng ta trong cuộc chiến chống ma quỷ (xem Khải Huyền 12, 7-12).
 Trích dẫn chương đầu tiên trong sách Gióp, Đức Thánh Cha đã khẳng định cách đây vài ngày, 
chính xác là vào ngày 11 tháng 9, trong bài giảng thánh lễ ban sáng tại Santa Marta rằng lời cầu 
nguyện là vũ khí chống lại tên Đại Cáo Buộc chuyên “đi vòng quanh thế giới tìm cách tố cáo”. Chỉ 
có lời cầu nguyện mới có thể đánh bại được nó. Các nhà thần bí người Nga và những vị thánh 
vĩ đại của tất cả các truyền thống đã khuyên chúng ta trong những khoảnh khắc xao xuyến linh 
hồn hãy trú ẩn dưới áo Mẹ Thiên Chúa với lời kinh cầu “Sub Tuum Praesidium” [tiếng Việt gọi là 
“Kinh Trông Cậy”

Sub Tuum Praesidium
Lời kinh “Sub Tuum Praesidium” như sau:
 “Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in 
necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta”.
 “We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, 
but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin.”

 “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện 
trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho 
khỏi mọi sự dữ.”

 Với Kinh Trông Cậy này, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới cầu nguyện xin 
Mẹ Thánh Thiên Chúa đặt Giáo Hội dưới lớp áo bảo vệ của Mẹ: để bảo vệ Giáo Hội khỏi những 
tấn công của ma quỷ, là tên Đại Cáo Buộc, và đồng thời làm cho Giáo Hội nhận thức rõ hơn về 
những lỗi lầm, những sai sót và những lạm dụng đã phạm trong hiện tại và quá khứ, và cam kết 
chiến đấu không do dự, để điều ác không thể chiếm ưu thế.

Lời cầu cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
 Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu sau khi đọc Kinh Mân Côi trong tháng Mười này, các tín hữu 
hãy đọc lời cầu nguyện được viết bởi Đức Giáo Hoàng Leo XIII:
 “Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto 
praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam 

aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in 
infernum detrude. Amen”.
 “Saint Michael Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and 
snares of the devil; may God rebuke him, we humbly pray; and do thou, O Prince of the heavenly 
host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl through the world 
seeking the ruin of souls. Amen”.

 “Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự 
hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ 
bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại 
các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen”

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 25/9/2018

     $22,244.62 và 29 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

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

XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA CÙNG 
THAM DỰ GIỜ CHUỖI MÂN CÔI 

CHUNG VỚI GIÁO XỨ GỒM 4 SẮC DÂN 
( MỸ,MỄ,PHILIPINE VÀ VIỆT NAM )
VÀO NGÀY THỨ SÁU 12 THÁNG 10 

LÚC  5:45 PM 

XIN CỘNG ĐOÀN LƯU Ý
Trong tháng 10, tháng Mân Côi, sau các 
chuỗi Mân Côi, xin Cộng Đoàn đọc thêm 2 
Kinh sau đây
 Kinh Trông Cậy

 Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con 
nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức 
Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng. Hằng 
chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

 Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin 
giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh 
phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con 
sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin 
nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép 
Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang 
rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin 
bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen

Đọc Theo ý
Đức Giáo Hoàng 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 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

    CHÚC MỪNG RỬA TỘI
   

                   Ban Rửa Tội cùng với Cộng Đoàn 
Dân Chúa Anaheim xin được 

chung vui với gia đình
                                     Em  GIUSE LOUIS NGUYỄN

2 tháng tuổi,  con của 
A/C Nguyễn Thanh Vũ  & Nguyễn Thị Thu Hà

đã rửa tội vào Chúa nhật 30 tháng 9 năm 2018 
vừa qua.
 Xin Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành với 
em và gia đình trong hành trình đức tin của một 
người Kitô hữu mới. 

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!
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