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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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 19-03-2019      Kinh nguyện      6:30PM
 Mừng Kính Thánh Giuse Thánh Lễ 7:00PM

Thứ Bảy 23-3-2019                            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 23/03/19 Đoàn Liên Minh TT 
Thứ Bảy 30/03/19 Phong Trào Cursillo

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 1 Mùa Chay         
$25,656.45 và 40  phong bì đã đóng góp 

qua hệ thống điện tử
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 1 Mùa Chay  2018 

$26,588.00   

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ:   $1,625.00 
Trong Thánh Lễ Tro $11,241.97

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

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – C
LC 9,28B-36

HIỂN DUNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Đang lúc Chúa Giê-su cầu nguyện, dung mạo 
Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên 

trắng tinh chói lòa. (Lc 9,29)

 Suy niệm: Kinh nghiệm về cuộc hiển dung của 
Chúa Giê-su không dành cho mọi người. Ba môn 
đệ yêu dấu của Ngài cũng đã “choáng” trước kinh 
nghiệm đó: họ tưởng rằng vinh quang choáng 
ngợp ấy chỉ xảy ra trên đỉnh núi cách xa cõi đời 
ô trọc ở dưới kia. Khi “lôi” các ông trở lại với 
thực tại đời thường Chúa Giê-su mạc khải cho 
các ông biết hai điều: 1. Vinh quang của một vị 
Thiên Chúa được ẩn dấu trong con người Giê-
su Na-gia-rét sống cuộc đời bình dị như mọi 
người; 2. Mầu nhiệm ấy chỉ có thể tỏ hiện khi bức 
màn che khuất vinh quang đó bị xé tung nghĩa 
là khi con người Giê-su ấy phải chịu tan nát tấm 
thân trên thập giá để rồi ngày thứ ba sống lại.

Mời Bạn: Những ai đi xa Việt Nam một thời 
gian ngắn thôi khi trở về cũng đều kinh ngạc 
về sự phát triển rầm rộ và nhanh chóng của 
đất nước. Thế nhưng, cùng với sự biến đổi đó, 
cũng lộ diện lối sống hưởng thụ ích kỷ, con đẻ 
của não trạng duy vật thực dụng. Thách đố 
cho người Ki-tô hữu ngày nay trong việc thánh 
hóa trần gian chính là biến đổi mình bằng thập 
giá của Đức Ki-tô để cho vinh quang Thiên 
Chúa được tỏ hiện ngay giữa đời thường này.

Sống Lời Chúa: Mời bạn áp dụng lộ trình này của 
Đức Ki-tô vào đời sống: lên núi gặp gỡ Ngài qua 
việc cầu nguyện để được biến đổi; và rồi xuống núi 
bằng việc dấn thân phục vụ để biến đổi thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không 
quản ngại dấn thân phục vụ để mọi người nhận 
ra sự hiện diện của Chúa nơi các Ki-tô hữu 
chúng con. (Thư Mục Vụ 2006 của HĐGMVN)
Trích trong Thánh Linh.net 

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

CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN 

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ  
MÙA CHAY THÁNH 2019

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU
ANAHEIM

TĨNH TÂM: 
•  Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2019
Lúc 7 giờ Tối 
Chủ Đề:

Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA THÁNH LỄ

•  Thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019
Lúc 7 giờ Tối 
Chủ Đề:

ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO

GIẢI TỘI: 
•  Thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2019
Thánh Lễ Lúc 6 giờ:30 tối. giải tội ngay sau 
Thánh Lễ 

THỨ SÁU MÙA CHAY 
LÀ NGÀY KIÊNG THỊT

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp 
thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào 
Chúa Nhật  31-03-2019 lúc 7:45AM.
Tại phòng E , để chuẩn bị cho các sinh hoạt trong 
Mùa Chay và Hội Chợ của Giáo Xứ trong những 
tháng tới. Kính Mời.

LỄ THÁNH CẢ GIUSE
Lễ Trọng

Thứ Ba ngày 19-03-2019 lúc 7:00 PM
Kính mời Cộng Đoàn Tham Dự, 
nhất là những quý vị đã chọn 

Thánh Cả Giuse làm Bổn Mạng 
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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;
Có cả hàng chục nhà truyền giáo ở Angola đã 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 3 tuần thứ 3 cầu cho ƠN GỌI

 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
  **Các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của 
Chúa cho cánh đồng truyền giáo.

 **Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong lần Trại 
này, luôn được bình an trong ơn Chúa

 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

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
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

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 ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

             PHÂN ƯU
Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng, 

Ban Chấp Hành  cùng toàn thể       
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu

Anaheim xin thành kính phân ưu cùng 
Tang Quyến về sự ra đi của 

 ÔNG GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN BIỆT
 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
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