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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 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

CHÚNG TA LÀ MỘT
THÂN THỂ CHÚA KITÔ!

QUĨ MỤC VỤ 2019
GIÁO PHẬN ORANGE

 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA QUÍ VỊ 
CHO QUỸ MỤC VỤ 2019 LÀ MỘT  
MINH CHỨNG HÙNG HỒN CHO 
CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA RẰNG - 

CHÚNG TA LÀ MỘT 
MỘT ĐỨC TIN - MỘT TÌNH YÊU - 
MỘT TINH THẦN PHỤC VỤ...  MỘT 
THÂN THỄ TRONG CHÚA KITÔ

MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ

QUỸ MỤC VỤ 2019
QUÍ VỊ CÓ THỂ BỎ PHONG BÌ HỨA 

CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN 

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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 05-03-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ   7:00PM

Thứ Tư Lễ Tro  06-03-2019
         Thánh Lễ   7:30PM Tại Hội Trường

Thứ Bảy 09-3-2019                            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 9/03/19 Hội Legio 

Thứ Bảy 16/03/19 Thiếu Nhi Thánh Thể

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 7 quanh năm      
$22,668.30 và 35   phong bì đã đóng góp 

qua hệ thống điện tử
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 7 năm 2018 

$26,734.00

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ: $4,661.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

LỄ TRO  
 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tro vào 

Thứ Tư tuần này 
Ngày 06 tháng 3 năm 2019 

lúc 7:30 PM tại Hội trường Giáo xứ.
Bắt đầu Mùa Chay

(ngày ăn chay,kiêng thịt)

CHƯƠNG TRÌNH TIVI 57.5 
LÚC 9:30 SÁNG CHÚA NHẬT

“NGƯỜI CÔNG GIÁO HIỆN ĐẠI”
 Kính mời Cộng Đoàn vào mỗi sáng chúa nhật 
đón xem Chương Trình TV do Cha Quản Nhiệm 
Phụ trách. Quí vị có thể vào youtube “ Người 
Công giáo hiện đại để xem thêm. Xin Kính Mời

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật ngày 
10 tháng 3 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. 
 Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị 
Cursillistas đến tham dự buổi cầu nguyện, sẽ do 
nhóm Phanxicô điều hợp.  Xin vui lòng đến trước 
7:45am.

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
Chấp Hành Cộng Đoàn

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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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 3 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
 ** Cầu nguyện cho: Bà Marie Lê Thị Duệ

Ông Nguyễn Văn Biệt 
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

TIN GIÁO HỘI
THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ GỞI 

DÂN CHÚA VỀ ĐƯỜNG HƯỚNG 
ĐỐI VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG 

                   LẠM DỤNG TÍNH DỤC 

   Tâm chấn hiện nay của cuộc khủng hoảng 
lạm dụng tính dục là tại Hoa Kỳ. Chính vì thế, 
ngay sau Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên 
Trong Giáo Hội, diễn ra tại Vatican từ 21 đến 24 
tháng Hai, vừa kết thúc, Đức Hồng Y Daniel N. 
DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston và 
là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã gởi 
thư sau cho dân Chúa.

“Chúa gần gũi với tất cả những ai kêu cầu 
Ngài, với tất cả những ai kêu cầu Ngài trong 
sự thật.” (Thánh Vịnh 145: 18)

 Những ngày hội nghị này là những ngày đầy 
thách đố, và mang lại nhiều hoa trái. Các chứng 
từ của các nạn nhân đã vạch ra cho chúng tôi 
thấy, một lần nữa, những vết thương sâu trong 
Thân thể Chúa Kitô. Lắng nghe các chứng từ 
của họ làm thay đổi trái tim anh chị em. Tôi thấy 
điều đó nơi khuôn mặt các giám mục anh em 
của tôi. Chúng tôi mắc nợ các nạn nhân một sự 
cảnh giác kiên định mà chúng tôi không bao giờ 
được phép thất bại một lần nữa.

 Làm thế nào để băng bó các vết thương? 
Thưa: Hãy tăng cường Hiến chương Dallas. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là người mà tôi 
muốn cám ơn bội phần vì hội nghị này, đã kêu 
gọi chúng tôi đề ra “các biện pháp cụ thể và có 
hiệu quả.” Một loạt các thuyết trình viên từ các 
Hồng Y đến các Giám Mục, cho đến các nữ tu 
và các nữ giáo dân đã nói về một bộ các quy tắc 
ứng xử dành cho các giám mục, các giao thức 
cụ thể để giải quyết các cáo buộc chống lại các 
giám mục, các cơ chế báo cáo thân thiện và vai 
trò thiết yếu của tính minh bạch trong quá trình 
chữa lành.

 Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải 
có sự tham gia và hợp tác tích cực của anh 
chị em giáo dân. Giáo hội cần những lời cầu 
nguyện, chuyên môn và ý tưởng của anh chị 
em. Như chúng ta đã học được từ các hội đồng 
xét duyệt giáo phận, cần có một loạt các kỹ 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

năng tổng hợp để đánh giá các cáo buộc và để 
bảo đảm rằng các chính sách và quy trình địa 
phương thường xuyên được tái xét để phản ứng 
chữa lành của chúng ta tiếp tục có hiệu quả. Tất 
cả các mô hình được thảo luận trong tuần này 
đều dựa vào sự giúp đỡ tốt lành của dân Chúa.

 Tôi và các giám mục Hoa Kỳ cảm thấy được 
khẳng định trong công việc đang được tiến 
hành. Được tăng cường bởi những gì tôi đã trải 
nghiệm ở Rôma này, chúng tôi sẽ chuẩn bị để 
thúc đẩy các đề xuất, trong tình hiệp thông với 
Tòa Thánh, trong mỗi lĩnh vực này để các giám 
mục anh em tôi có thể xem xét những đề nghị 
đó tại Đại hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ vào tháng 
Sáu tới. Điều khẩn cấp là chúng ta phải luôn đáp 
lại trước tiếng kêu của các nạn nhân. Tôi cũng 
nhận thức được rằng các bước tiếp theo của 
chúng tôi có thể là nền tảng vững chắc để phục 
vụ cả các chủng sinh, nữ tu và tất cả những 
người có thể sống dưới sự đe dọa của lạm dụng 
tình dục hoặc lạm dụng quyền lực.

 Trong đức tin, chúng tôi cảm nhận được sự 
đau đớn của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Nó có 
thể gây ra cảm giác bị cô lập và bị bỏ rơi, nhưng 
Phục sinh là lời hứa chữa lành của Chúa. Khi 
băng bó các vết thương đang ở trước mặt chúng 
ta đây, chúng ta sẽ gặp Chúa Phục sinh. Chỉ 
mình Ngài là tất cả hy vọng và chữa lành.

 Tôi cũng muốn thêm ở đây một lời cám ơn 
chân thành đến nhiều người đã cầu nguyện 
cho tôi và cho tất cả để cuộc gặp gỡ này là một 
thành công.

+ Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo 
Tổng Giám Mục Galveston-Houston 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
từ Giáo Hội.
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THÁNH KATHARINE DREXEL
(1858 - 1955)
 Nếu cha bạn là một ông chủ ngân hàng quốc tế 
và bạn có xe lửa riêng, có lẽ khó để bạn bị lôi cuốn 
đến những công việc tình nguyện cho người nghèo. 
Nhưng nếu hàng tuần mẹ bạn dành ba ngày để tiếp 
đón người nghèo, và cha bạn dành nửa giờ mỗi ngày 
để cầu nguyện, có lẽ không khó để bạn hy sinh cuộc 
đời cho người nghèo và cho đi 12 triệu đô la. Ðó là 
điều mà Thánh Katharine Drexel đã thực hiện.
  Ngài sinh ở Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 1858 và là 
cô con gái thứ hai của ông bà Drexel. Sau khi chào 
đời được hai năm thì người mẹ ruột từ trần. Hai 
năm sau, cha ngài tái hôn và họ có thêm một cô con 
gái nữa. Tất cả ba cô đều có một nền tảng giáo dục 
vững chắc và thường đi du lịch nhiều nơi. Khi Kath-
arine hai mươi mốt tuổi, là con gái nhà giầu, ngài 
sẵn sàng có địa vị trong xã hội, nhưng khi chăm sóc 
người mẹ ghẻ trong ba năm bị bệnh ung thư, ngài 
thấy rằng mọi tài sản của dòng họ Drexel cũng không 
thể cứu được con người khỏi sự đau khổ và cái chết, 
từ đó cuộc đời ngài thay đổi đáng kể.
  Vào năm 1885, ông Drexel từ trần để lại gia tài 
kếch sù cho ba cô con gái. Lúc bấy giờ, Katharine và 
hai chị em đều gia nhập tổ chức Tông Ðồ Giáo Dân. 
Họ thường để ý đến hoàn cảnh khó khăn của người 
da đỏ, và thường bàng hoàng khi đọc những câu 
truyện về người da đỏ Mỹ Châu. Trong chuyến du 
lịch Âu Châu, ngài được gặp Ðức Giáo Hoàng Lêô 
XIII và xin Ðức Thánh Cha gửi thêm các nhà truyền 
giáo đến Wyoming để giúp đỡ bạn của ngài, là Ðức 
Giám Mục James O’Connor. Ðức giáo hoàng trả lời, 
“Tại sao chính con không trở nên nhà tryền giáo?” 
Câu trả lời ấy đã khích động ngài đến độ phải nằm 
bệnh trong vài ngày.
  Trở về Hoa Kỳ, ngài đến thăm người da đỏ Dakota, 
gặp tù trưởng Red Cloud và bắt đầu giúp đỡ họ.
  Việc lập gia đình đối với Katharine thì quá dễ dàng. 
Nhưng sau các cuộc thảo luận với Ðức Giám Mục 
O’Connor, Katharine viết trong nhật ký năm 1889, 
“Ngày lễ Thánh Giuse năm ấy đã đem lại cho tôi một 
ơn sủng lớn lao để có thể hy sinh quãng đời còn 
lại cho người da đỏ và da mầu.” Vào ngày 7 tháng 
Mười Một 1889, ngài mặc áo dòng và lấy tên Sơ 
Mary Katharine. Năm ấy, các nhật báo lớn ở Hoa Kỳ 
đều chạy hàng chữ ngay trang đầu, “Dám Bỏ 7 Triệu 
Ðôla!”
  Sau ba năm rưỡi huấn luyện, Katharine và mười 
ba nữ tu đầu tiên của ngài (Sisters of the Blessed 
Sacrament for Indians and Colored - Nữ Tu Thánh 
Thể cho Người Da Ðỏ và Da Mầu) mở trường học 
ở Santa Fe. Tiếp đó các trường học nối đuôi nhau 

thành lập. Vào năm 1915, ngài thành lập Ðại Học 
Xavier ở New Orleans, là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ 
dành cho người da đen.
  Cho đến năm 1942, ngài đã thiết lập xong hệ thống 
trường Công Giáo cho người da đen trong 13 tiểu 
bang, cộng thêm 40 trung tâm truyền giáo và 23 
trường làng. Những người kỳ thị chủng tộc đã quấy 
phá công việc của ngài, họ đốt cả một trường học 
của ngài ở Pennsylvania. Tổng cộng, ngài đã thành 
lập 50 trung tâm truyền giáo cho người da đỏ trong 
16 tiểu bang.
  Khi 77 tuổi, ngài bị kích xúc tim nhưng vẫn tiếp tục 
đến các trung tâm truyền giáo để hướng dẫn các sơ 
trong dòng. Vào năm 1941, ngài cử mừng lễ kim 
khánh thành lập dòng, và Ðức Giáo Hoàng Piô 
XII đã đề cập đến thành quả của ngài như “một 
trang sử huy hoàng trong biên niên sử của Giáo 
Hội.”
  Trong những năm cuối đời, Mẹ Katharine 
Drexel bị liệt, ngài sống âm thầm cầu nguyện 
trong căn phòng nhỏ nhìn về phía cung thánh. 
Nhiều mẩu giấy ghi lại các lời cầu nguyện của 
ngài, cũng như những suy niệm và những 
nguyện vọng vô tận. Ngài từ trần khi 96 tuổi. 
Tổng cộng ngài đã dùng 12 triệu đô la tài sản 
của ngài cho công cuộc truyền giáo cho người 
da đỏ và da đen ở Hoa Kỳ.
  Vào tháng Mười Một 1988, ngài được Ðức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước. 
Và đầu tháng Mười năm 2000, ngài đã được 
phong thánh.
  Trích từ NguoiTinHuu.com
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