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CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C
CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

LC 3,15-16.21-22
NHẬN MÌNH LÀ TỘI NHÂN

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su 
cũng chịu phép rửa. (Lc 3,22)

 Suy niệm:  Trong khi loài người kiêu ngạo tự 
nâng mình lên thì Con Thiên Chúa thánh thiện lại 
tự hạ mình xuống. Trong khi xu hướng loài người 
là che dấu tội, dấu tội mình thì Con Thiên Chúa 
lại công khai xếp mình vào hàng tội nhân, tự 
nguyện ghé vai gánh hết tội lỗi và mọi hình phạt 
mà đáng ra loài người phải chịu. Con Thiên Chúa 
chịu phép rửa như thể Ngài là một tội nhân, bởi 
vì đó chính là ý muốn của Thiên Chúa, Cha của 
Ngài mà Ngài luôn luôn sẵn sàng vâng phục. Và 
do đó, Người thật xứng đáng được nghe lời Chúa 
Cha nói với mình: “Con là Con yêu dấu của Cha, 
Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).
Mời Bạn: Việc Đức Giê-su chịu phép rửa tại 
sông Gio-đan nhắc chúng ta nhớ tới thân phận 
tội lỗi của mình. Chúng ta mang trong mình tội 
truyền từ nguyên tổ A-đam và cả tội riêng mình. 
Tất cả những tội lỗi ấy đều phát xuất từ tính kiêu 
ngạo. Đức Giê-su, vốn không có tội, đã tự hạ 
bằng một cuộc “đi xuống”. Loài người chúng ta 
hay kiêu ngạo tự xếp mình vào một chỗ cao hơn 
mình đáng. Bởi đó, chúng ta cần làm một cuộc 
“đi xuống” đứng vào vị trí tội nhân của mình và 
xin được tái thanh tẩy bằng bí tích Hòa Giải. 
Được như vậy, chúng ta cũng sẽ được Chúa 
Cha nói với chúng ta: “Con là con yêu dấu của 
Cha, Cha hài lòng về con.”
Sống Lời Chúa:  Thường xuyên xét mình để ý 
thức hơn về thân phận tội lỗi của mình và luôn 
sống khiêm nhường. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa vốn không 
có tội mà tự nguyện hạ mình xuống, đứng vào 
hàng tội nhân. Còn chúng con vốn là những tội 
nhân và kiêu ngạo tự nâng mình lên. Xin cho 
chúng con thấy rõ mình mà tự khiêm tự hạ.

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 Hanks                                       (657) 243-2571                             

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

Trích trong Thánh Linh.net 

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

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

KÍNH MÒI CỘNG D0ÀN THAM DỰ 
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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

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật vừa qua

     $26,987.42 và 35  phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu Nhà Thờ:  $2,093.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 15-1-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                       Thánh Lễ    7:00PM

Thứ Bảy 19-1-2019                           6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 19/01/19 Đoàn TNTT

Thứ Bảy 26/01/19 B. Thừa Tác Viên Lời Chúa

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 1 tuần thứ 2 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

 ** cầu nguyện cho: Ông Nguyễn Văn Biệt 
Ông Hoàng Huỳnh

Ông Cố Nguyễn Công Sự
Ông Luyến Đinh 

đang điều trị tại bệnh viện, cùng tất cả quí Cụ 
quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn 
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

   Một số hình ảnh và video Thánh Lễ Vọng 
Giáng Sinh đã và đang đăng trên mạng 
trang nhà, tại www.cddmmtanaheim.org.  
Xin cộng đoàn vào xem và chia sẻ cho mọi 
nguời. 

GIÚP VUI CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
CĐ XUÂN KỲ HỢI 2-02-2019

 Xin tất cả các anh chị muốn giúp vui cho 
chương trình văn nghệ vào dịp tết Kỷ Hợi 
ngày 2 tháng 2 -2019 dương lịch,  (28-12-18 âm 
lịch) đang cần giọng Ca NỮ, hạn chót nghi danh 
tham dự văn nghệ 12-1-2019
 xin liên lạc MC. Kim Long 714-722-5768  
Anh Rinh Nguyễn 714 829-0739

TIN GIÁO HỘI
   CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ BẮT ĐẦU TUẦN      
      TĨNH TÂM TẠI CHICAGO
 

   Các Giám Mục trên toàn cõi Hoa Kỳ đã bắt đầu 
năm mới 2019 với một tuần tĩnh tâm tại chủng viện 
Mundelein ở Chicago từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 
Giêng. Vị giảng thuyết trong dịp này là cha Raniero 
Cantalamessa, Giảng Thuyết Viên Phủ Giáo Hoàng. 
 Chủ đề của tuần tĩnh tâm này là “Người lập Nhóm 
Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai 
các ông đi rao giảng” (Mc 3:14). 
 Tuần tĩnh tâm này là sáng kiến của Đức Thánh 
Cha Phanxicô muốn các Giám Mục Hoa Kỳ tạm 
dừng mọi việc để cầu nguyện trong khi Giáo Hội tìm 
cách đáp lại các dấu chỉ của thời đại.
 Theo chương trình, tuần tĩnh tâm sẽ nhấn mạnh 
đến việc suy tư trong yên lặng, bao gồm cả việc yên 
lặng trong khi dùng bữa và thời gian cầu nguyện lặng 
lẽ trước Thánh Thể của cá nhân và các nhóm. Bên 
cạnh đó, còn có các thánh lễ, chầu Thánh Thể và 
xưng tội. Các Giám Mục được yêu cầu tắt hết điện 
thoại và không đảm nhận bất cứ công việc nào khác 
thuộc trách nhiệm của các ngài trong suốt thời gian 
tĩnh tâm.
 Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Giám mục Hoa 
Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2019. 
 Đức Hồng Y DiNardo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục 
Hoa Kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã gởi vị giảng thuyết viên của Phủ 
Giáo Hoàng đến trong dịp này; và cảm ơn đặc biệt 
Đức Hồng Y Blase Cupich đã đăng cai tuần tĩnh tâm 
tại Tổng Giáo Phận Chicago. Ngài yêu cầu các tín 
hữu cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ trong năm 
mới 2019 và cho các Giám Mục trong suốt thời gian 
tĩnh tâm.

Ngài nói:
  “Tôi biết ơn Đức Thánh Cha đã kêu gọi các giám 
mục và chính tôi lui vào nơi thanh vắng và bước vào 
thời điểm lắng nghe tiếng Chúa này để chuẩn bị đáp 
lại các vấn đề căng thẳng đang đặt ra trước chúng ta 
trong những tuần lễ và những tháng sắp tới. Tôi cũng 
khiêm tốn yêu cầu anh chị em giáo dân, các linh mục 
và tu sĩ của chúng ta cầu nguyện cho các giám mục 
anh em tôi và chính tôi khi chúng ta cùng nhau hiệp 
nhất trong việc tìm kiếm sự khôn ngoan và sự hướng 
dẫn từ Chúa Thánh Thần. Xin cũng cầu nguyện cho 
những nạn nhân bị lạm dụng tình dục để những đau 
khổ của họ có thể tăng cường sức mạnh cho tất cả 
chúng ta trước nghĩa vụ khó khăn là làm sao nhổ tận 
gốc tội lỗi kinh hoàng này khỏi Giáo Hội và xã hội 
chúng ta.”
 Từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019, Đức Hồng 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

TUẦN THỨ 10:   22/12/2018
127.  Bà     Võ T. Kim Luyến $     50
128. A/C    Nguyễn T. Vũ $   100
129. Ô/B   Cao Thanh Danh $   100
TỔNG CỘNG TUẦN 10 $   250

TUẦN THỨ 11:   29/12/2018
130. A/C    James & Phượng $   100
131. Ô/B   Nghĩa & Lan $   100
132. Ô/B   Thành Anh $     50
TỔNG CỘNG TUẦN 11 $   250

TUẦN THỨ 12: 5/1/2019
133. Chị    Lê Cẩm Lệ $     50
134. Ô/B   Nguyễn Ngọc Trân $   100
TỔNG CỘNG TUẦN 12 $   150  
TỔNG CỘNG 12 TUẦN:           $ 15,010
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ ÂN NHÂN 

BÁNH TRƯNG ĂN TẾT  
 Trong dịp tết VN, HCBMCG bán bánh chưng 
trước và sau các Thánh Lễ, cho dòng XiTô, xin 
Cộng Đoàn ủng hộ quí bà để gây quĩ giúp giáo 
xứ trong hội chợ năm 2019

Y DiNardo sẽ tham gia cùng các vị chủ tịch các hội 
đồng giám mục trên thế giới trong một phiên họp 
khoáng đại tại Vatican về các biện pháp nhằm bảo 
vệ trẻ em và đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng 
tình dục của hàng giáo sĩ. Sáng kiến này đã được 
Đức Thánh Cha công bố vào tháng 9 năm ngoái khi 
ngài kêu gọi tất cả các vị chủ tịch của các hội đồng 
giám mục, những vị đứng đầu các Giáo Hội Công 
Giáo Đông phương và đại diện các dòng tu về Vati-
can họp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.
 Cha Cantalamessa được Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II bổ nhiệm làm Giảng Thuyết Viên Phủ Giáo 
hoàng vào năm 1980. Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 
16 và Đức Thánh Cha Phanxicô lưu nhiệm ngài ở vị 
trí này trong triều Giáo Hoàng của các ngài.
 Chủng viện Mundelein, nằm trong khuôn viên của 
Đại Học St. Mary of the Lake. Chủng viện này là đại 
chủng viện và trường thần học đào tạo các linh mục 
cho Tổng giáo phận Chicago. Đây là chủng viện 
Công Giáo lớn nhất tại Hoa Kỳ và hiện có 200 chủng 
sinh từ 34 giáo phận trên cả nước. Một số chủng 
sinh từ các quốc gia khác cũng đang theo học tại 
đây.CURSILLO 

 Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật ngày 
13 tháng 1 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. Kính mời cha quản nhiệm và các 
anh chị Cursillistas đến tham dự để chúng ta bắt 
đầu hành trình năm mới. Nhóm Giuse với sự bổ 
sung của BĐH LNA sẽ điều hợp chương trình 
cầu nguyện. Xin vui lòng đến trước 7:45am.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và  Ban Chấp Hành 
kính mời  các Ban Ngành, Hội Đoàn 
và Phong Trào sắp xếp thời gian đến 
tham dự buổi họp HĐMV vào sáng 
Chúa Nhật: 
Ngày 13-01-2018 lúc 7:45 sáng 
Tại phòng E. 
Để chuẩn bị mừng Xuân KỶ HỢI và 
các sinh hoạt của cộng đoàn trong 
những tháng tới. Kính Mời

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm chiều thứ bảy để 
nhận ý Lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh chị em 
nào cần xin Lễ, xin xuống cuối nhà thờ, gặp vị 
đại diện để được rao Lễ cùng ngày. Những ý Lễ 
xin sau 6:20 chiều, sẽ được rao vào tuần tới.
 Các Thánh Lễ thứ ba, thứ sáu đầu tháng quí 
vị có thể xin Lễ nơi BCH Cộng Đoàn các Anh 
trong ban trật tự, xin đến sớm trước Thánh Lễ 
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