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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

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 12-03-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ     7:00PM

Thứ Bảy 16-3-2019                            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 16/03/19 Thiếu Nhi Thánh Thể 
Thứ Bảy 23/03/19 Đoàn Liên Minh TT

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 8 quanh năm       
$23,987.14 và 30   phong bì đã đóng góp 

qua hệ thống điện tử
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 8 năm 2018 

$26,588.00  

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ:  $1,747.00  
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

Có cả hàng chục nhà truyền giáo ở Angola đã 
chết vì bệnh sốt rét, vì thiếu phương tiện vệ 
sinh;
 Những người khác bị đạp mìn khi đi thăm giáo 
dân (ở nghĩa trang Kalulo có các ngôi mộ của 
các linh mục đầu tiên đến vùng này: không ai 
quá 40 tuổi);
 Báo sẽ bán không chạy khi đăng tin một linh 
mục “bình thường” trong công việc hàng ngày 
của mình, trong niềm vui cũng như trong khó 
khăn, cống hiến cuộc sống của mình cho nơi 
mình phục vụ, không ồn ào, không đánh trống.
 Sự thật là chúng tôi không tìm cách để tạo 
thông tin, nhưng đơn giản mang Tin Mừng, một 
Tin Mừng không ồn ào, một Tin Mừng chỉ làm 
cho mọi người nói đến trong đêm Phục Sinh. 
Một cây ngã gây tiếng ồn hơn là hàng ngàn cây 
mọc.
 Một linh mục phạm lỗi gây ồn ào hơn là hàng 
ngàn linh mục cống hiến đời sống mình cho 
người nghèo và người bản địa.
 Tôi không viết thư này để biện hộ cho Giáo 
hội và cho các linh mục. Một linh mục không 
phải là anh hùng, cũng không phải là người bị 
bệnh thần kinh. Linh mục chỉ là một người bình 
thường, với bản chất con người, đi tìm con 
đường để theo Chúa Giêsu và phục vụ Chúa 
nơi người anh em của mình.
 Nơi các linh mục, có sự khốn cùng, khốn 
nghèo và mong manh như tất cả mọi người; 
nhưng cũng có nét đẹp và nét cao cả như trong 
tất cả mọi người. Nhấn mạnh một cách ám ảnh 
và truy hại trên một chủ đề đau đớn mà không 
nhìn tổng thể là cố ý đưa ra một cách biếm họa 
xúc phạm đến chức thánh Công Giáo và qua đó 
tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.
 Tôi chỉ xin anh một điều, anh bạn nhà báo, 
anh hãy đi tìm Chân, Thiện, Mỹ. Như thế anh sẽ 
phát triển cao quý trong nghề nghiệp của mình.

     Trong Chúa Kitô,

Linh mục Martin Lasarte, Dòng Gioan Bosco

ẤU DÂM: THƯ CỦA MỘT LINH MỤC CÔNG      
    GIÁO GỞI BÁO “NEW YORK TIMES”

“Tiếp theo”

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – C
LC 4,1-13

SỐNG NHƯ CON CÁI THIÊN CHÚA
Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con 

Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này 
hoá bánh đi!” (Lc 4,3)

 Suy niệm: Trong cuốn tiểu thuyết “Thuyền 
Trưởng Tuổi Mười Lăm” của Jules Verne có kể 
chuyện một tên buôn nô lệ giả dạng làm đầu bếp 
trên tàu, mỗi buổi sáng dùng cục nam châm làm 
lệch chiếc kim của la bàn trên tàu một chút xíu. 
Bằng cách ấy, y đã lừa được cậu thuyền trưởng 
bất đắc dĩ mới mười lăm tuổi lái tàu lạc hướng 
lọt vào sào huyệt của bọn buôn nô lệ. Đó cũng 
là chiến thuật của ma quỷ dưới tên gọi “tên cám 
dỗ”. Y không thuyết phục Chúa Giê-su hành 
động phản lại Chúa Cha, mà chỉ dụ dỗ Ngài vận 
dụng chính tư cách “Con Thiên Chúa” để làm 
những việc không phải là ý định, chương trình 
của Cha Ngài. Trái lại, Chúa Giê-su luôn kiên 
định lập trường: là Con Thiên Chúa, lẽ sống 
của Ngài là thực hiện ý muốn của Chúa Cha.
Mời Bạn: Khi cám dỗ chúng ta, ma quỷ cũng 
không dùng chiến thuật nào khác. Nó không bắt 
đầu cám dỗ chúng ta phạm ngay một tội trọng 
nhưng dụ dỗ chúng ta làm những việc tốt nhưng 
chỉ vì ý riêng (để thoả mãn lòng háo danh, tự 
ái… chẳng hạn), hoặc chỉ thoả hiệp một chút 
dục vọng thầm kín, và tự trấn an bằng cách 
biện hộ rằng mình cũng chưa đến nỗi phạm 
tội trọng…, để rồi một ngày bừng con mắt dậy 
thấy mình đã lún sâu trong tội lỗi tự bao giờ!
Sống Lời Chúa: Học nơi Chúa Giê-su chống 
lại tên cám dỗ: - luôn trung kiên tìm kiếm và thi 
hành ý Chúa; - chống lại cám dỗ ngay từ đầu, 
không du di, không khoan nhượng.
 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con noi 
gương Chúa Giê-su, Con Chúa biết luôn trung 
thành vâng theo ý Chúa. Xin chớ để chúng con 
sa chước cám dỗ.
Trích trong Thánh Linh.net 
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TIN GIÁO HỘI
ẤU DÂM: THƯ CỦA MỘT LINH MỤC CÔNG      
    GIÁO GỞI BÁO “NEW YORK TIMES” 

   Tờ báo Mỹ đã không đăng bức thư này, 
nhưng bức thư đã được báo Achentina “En-
foques Positivos” đăng và đã có một tiếng 
vang lớn.

     Người anh em nhà báo thân mến,

Tôi là một linh mục Công Giáo bình thường. Tôi 
hạnh phúc và hãnh diện về ơn gọi của tôi, đã hai 
mươi năm nay tôi truyền giáo ở Angola.
 Tôi nhận thấy trên nhiều phương tiện truyền 
thông và đặc biệt trên tờ báo của anh có nhiều 
bài nói về các linh mục ấu dâm, luôn dưới một 
góc cạnh bẩn thỉu, dò xét kỹ lưỡng các sai lầm 
trong quá khứ của họ.
 Có một số người ở Mỹ trong những năm 70, 
ở Úc trong những năm 80 và cứ thế cho đến 
những ví dụ gần đây nhất… Tất cả đều đáng lên 
án, và đó là điều đương nhiên!
 Một số bài viết của các ký giả trân trọng và 
cân bằng. Một số khác phóng đại, tạo nên thành 
kiến và gieo hận thù. Bản thân tôi cảm thấy đau 
vô cùng cho nỗi đau khủng khiếp của những 
người này gây ra mà đáng lẽ họ là dấu hiệu cho 
Tình yêu hiện thực của Chúa. Họ đã đâm chết 
cuộc sống của nhiều người vô tội. Không có 
lời nào để biện minh cho các hành động này. 
Cũng không một chút nghi ngờ gì về sự hỗ trợ 
mà Giáo hội dành cho những người yếu đuối và 
những người khốn cùng nhất. Vì lý do này mà 
Giáo hội luôn ưu tiên tìm các biện pháp cần thiết 
để tuân theo và hỗ trợ, phòng ngừa và bảo vệ 
phẩm giá của trẻ em.
 Tôi ngạc nhiên khi thấy có rất ít tin về hàng 
ngàn linh mục hy sinh đời mình và kiệt sức để lo 
cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên, giàu 
cũng như nghèo, được nuông chiều hay bị thiệt 
thòi ở khắp nơi trên thế giới.
 Tôi nghĩ báo New York Times sẽ không quan 
tâm để tìm hiểu:
 Tôi đã di chuyển hàng chục trẻ em bị chết đói 
đi qua các con đường đầy mìn vì chiến tranh 
năm 2002, giữa hai thành phố Cangumbe và 
Lwena (Angola), vì nhà nước không thể làm và 
các tổ chức Phi Chính Phủ không được phép 
đến;
 Tôi đã chôn hàng chục trẻ em chết trong 

chuyến đi trốn chiến tranh;
 Chúng tôi đã cứu hàng ngàn người ở Moxico 
nhờ một trung tâm y tế duy nhất trong một vùng 
rộng 90 000 cây số vuông để phân phối thực 
phẩm và hạt giống;
 Chúng tôi đã giáo dục và xây trường học cho 
hơn 110 000 trẻ em trong mười năm vừa qua;
 Cùng với các linh mục khác, chúng tôi cứu gần 
15 000 người trong các trại du kích khi họ đầu 
hàng trao trả vũ khí, khi đó thực phẩm của nhà 
nước và của Liên Hiệp Quốc chưa đến;
 Chắc chắn đây cũng không phải là một tin hấp 
dẫn, cha Roberto, một linh mục 75 tuổi vẫn còn 
ngược xuôi ở thành phố Luanda để săn sóc trẻ 
em đường phố, đưa các em đến trung tâm tiếp 
nhận để giải độc hơi xăng vì các em làm nghề 
khạc lửa để kiếm sống;
 Nạn mù chữ của hàng trăm tù nhân cũng 
không phải là tin hấp dẫn;
 Và cũng chẳng cần thiết để biết có những linh 
mục khác như cha Stéphane, cha tổ chức các 
quán trọ cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, 
đánh đập và thậm chí bị hãm hiếp;
 Cũng không phải là tin hấp dẫn về cha Maiato, 
đã ngoài 80 vẫn còn đi thăm các nhà người 
nghèo, thăm từng người một, an ủi từng người 
bệnh và những người tuyệt vọng;
 Và cũng không phải là một thông tin cần biết, 
rằng có 60 000 linh mục – trên 400 000 linh mục 
và tu sĩ trên thế giới – đã rời gia đình, rời xứ sở 
để đi phục vụ người anh em của mình trong các 
trại cùi, trại tị nạn, trại mồ côi, trong bệnh viện. 
Săn sóc các em bị khép vào tội phù thủy, các em 
bé mồ côi có cha mẹ chết vì bệnh sida. Quản 
lý các trường cho người nghèo, các trung tâm 
huấn nghệ, các trung tâm đón nhận người nhiễm 
HIV, v.v..
 Đó là chưa kể đến những người dành cuộc 
sống của mình để lo trong các giáo xứ; thúc đẩy 
mọi người sống tốt và đặc biệt là yêu thương 
nhau.
 Đây cũng không phải là một tin hấp dẫn, linh 
mục Marc-Aurèle bạn tôi, để cứu trẻ em trong 
thời chiến tranh ở Angola, đã di chuyển họ từ 
Kalulo đến Dondo, trên đường về cha đã bị súng 
liên thanh bắn. Hay Sư huynh François cùng với 
năm phụ nữ dạy giáo lý bị chết trong một tai nạn 
khi đi giúp người dân ở những vùng nông thôn 
hẻo lánh nhất của đất nước;

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

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào sáng mai Chúa Nhật 
ngày 10 tháng 3 năm 2019 lúc 7:45am 
tại phòng Guadalupe. 
 Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị Cur-
sillistas đến tham dự buổi cầu nguyện. 
Xin vui lòng đến trước 7:45am.

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
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

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

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

CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN 

CHÚC MỪNG
LEGIO MARIAE ANAHEIM

 Cha Quản Nhiệm & Ban Thường Vụ 
cùng toàn thể Cộng Đoàn xin chúc mừng

TÂN ỦY VIÊN NHIỆM KỲ 2018-2021  
Trưởng: Chị Maria Pascale  Nguyễn Thu Ba              
(714) 612-9241
Phó:   Chị Cecilia Trần thị Thanh                            
(714) 776-0075      
Thư ký:   Chị Teresa Lê Thị Thái                                 
(714) 598-6259
Thủ qũy: Chị  Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh                
(714) 261-4305
 Nguyện xin Thiên Chúa và Đúc Mẹ 
Mông Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân 
xuống trên QUÝ CHỊ cùng toàn gia quyến. 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 03 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.

 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

TIN BUỒN   
 Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin được báo 
tin cùng Cha, Thầy phó tế, Sơ Cùng Cộng Đoàn 
dân Chúa.

 ÔNG GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN BIỆT
 Đã từ giã thế trần về nhà Chúa trong tuần 
qua. Ông là những giáo dân sinh hoạt trong cộng 
đoàn rất lâu năm, qua các sinh hoạt: trưởng ban 
Bàn Thánh, thừa tác viên Thánh Thể, hội viên 
Legio Marie, và hội đền tạ trái tim Đức Mẹ. Gia 
Dình Ông đã đóng góp công của cho Cộng Đoàn 
và Giáo Xứ trong nhiều năm qua
 Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông 
Triệu luôn an ủi Bà Quả Phụ Và Gia Quyến trong 
lúc đau buồn này. Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu 
nguyện cho Linh Hồn GIOAN BAOTIXITA mau 
hưởng nhan Thánh Chúa
  

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ sáu ngày 15/3/2019 
Phát tang. Làm Phép xác.Thăm viếng: 2PM-6PM
6:00PM- 7:00PM Thánh Lễ  
Thứ bảy ngày 16/3/2019 
Thánh Lễ An Táng 8:00 AM

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
288 s.Habor Blvd. Santa Ana. CA 92704

(Xin xem tiếp trang sau)
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