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Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 20/04/19 Ban Gíao Lý Tân Tòng

Thứ Bảy 27/04/19 Hội Đền tạ Đức Mẹ Anaheim

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
MÙA CHAY THÁNH 2019

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU
ANAHEIM

TUẦN THÁNH: 

•  Thứ Hai Tuần Thánh - 15 Tháng 4
lúc  5:30 chiều: Lễ Dầu tại nhà thờ 
                            Chính Toà Chúa Kitô.
•  Thứ Ba, Tuần Thánh - 16 Tháng 4 
Lúc 6:30 tối : Cộng đoàn Đi 14 Chặng Đàng 
Thánh Giá
•  Thứ Năm Tuần Thánh - 18 Tháng 4 
Lúc 7:30 tối:  Lễ Rửa Chân (3 ngôn ngữ) . 
Sau đó có canh thúc tại Hội Trường GX đến 
nửa đêm.
•  Thứ Sáu Tuần Thánh - 19 Tháng 4
Lúc 6:30 tối:  Suy Tôn Thánh Giá.

PHỤC SINH 2019:
•  Thứ Bảy 20 Tháng 04 Lúc  5:30 chiều

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. 

XIN CỘNG ĐOÀN DÀNH NGÀY 
THỨ SÁU,THỨ BẨY & CHÚA NHẬT 26,27 & 28 THÁNG 04, 2019

 CHO HỘI CHỢ GIÁO XỨ
CẦN NGƯỜI GIÚP GIAN HÀNG VIỆT NAM TRONG HỘI CHỢ GIÁO XỨ

   Giáo xứ có hội chợ. Xin các hội đòan, ban ngành, phong trào và qúy ông bà, anh chi em hy sinh 
đến phụ giúp cũng như ủng hộ gian hàng thức ăn Việt Nam như cuốn chả giò, xâu thịt, nướng thịt, 
bán hàng v.v…vào các ngày giờ như sau:

1-CHUẨN BỊ HỘI CHỢ
- Thứ Ba, 23/04/2019, từ 8:30 giờ sáng đến 3 giờ  chiều
- Thứ Tư, 24/04/2019, từ 8:30 giờ sáng đến 3 giờ  chiều
- Thứ Sáu, 26/04/2019, từ 8:30 giờ sáng đến 3 giờ  chiều
 Địa điểm: dưới hầm nhà thờ (basement phòng Gaudalupe) 
rất cần quí Ông, quí Anh giúp nhồi 700 lb thịt, quí Bà cuốn chả giò...
 

2-NGÀY HỘI CHỢ
- Thứ Sáu ngày 26/04/2019, bắt đầu từ 8:30 giờ sáng đến 11 giờ tối
- Thứ Bẩy ngày 27/04/2019, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối
- Chúa Nhật ngày 28/04/2019, bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 10 giờ tối
Trong các ngày trên, Cộng Đoàn sẽ lo ẩm thực cho người đến giúp Hội Chợ.
   Để tiện việc sắp xếp xin cho biết ngày giờ giúp Cộng Đoàn. LIÊN LẠC BAN CHẤP HÀNH:
A. Phạm Minh Hiếu  714--553-6639   -     C.Nguyễn Thuỳ Linh  714-623-0048     -      A.Phạm Thiên Triều  714-553-7581
A.Nguyễn Rinh         714-829-0739    -      A. Đỗ Minh Tuấn       714-254-0423     -     A.Lê Thanh Quang         714-614-3207
C.Đinh Thanh Hương   714-886-0073   -  C.Nguyễn Ánh Hồng    714-726-1105  -      C.Phạm Đỗ Hồng Hạnh         714-309-6410
Xin chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều sức khỏe cùng trả công bội hậu cho qúy vị và 
gia đình.       
Ban Chấp Hành CỘNG ĐOÀN.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – C
LC 19,28-40

NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, 
khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và 

Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, 
anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 

(Lc 23,42-43)

 Suy niệm:  “Hai tên gian phi” cùng bị treo trên thập 
giá có cùng một xuất phát điểm: một vị trí lơ lửng, 
đầu không đội trời, chân không đạp đất. Thế mà 
điểm đến của hai người thật khác biệt nhau. Thật 
thế, người trộm thứ nhất, với tâm trạng một kẻ 
ngạo mạn trong bước đường cùng, đã thách thức 
Đức Giê-su xuống khỏi thập giá để anh ta cũng 
được xuống cùng. Anh ta đã “nhìn xuống” vực sâu 
tuyệt vọng mà anh đang rơi xuống. Ngược lại, anh 
trộm thứ hai đã “nhìn lên.” Không còn gì để mất, 
nhưng anh lại khám phá niềm hy vọng tối hậu 
của mình nơi Đức Giê-su. Anh đặt tất cả niềm tin 
của mình vào lòng thương xót và sự khoan dung 
của Thiên Chúa được hiện thân nơi Đức Giê-su, 
người đang đồng chịu án tử hình với anh. Chúa 
Giê-su khẳng định ngay hôm nay anh sẽ được 
chia sẻ vinh quang với Ngài. Cụm từ “hôm nay” 
cho thấy tính “lập tức” ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Ơn cứu độ đã được sắm sẵn ngay hôm 
nay cho những ai biết “hướng lòng” về trời cao, 
khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác 
thánh giá với Ngài. Còn bạn thì sao? Bạn có “nhìn 
lên” để nhận ra ân sủng, tình yêu, và quà tặng 
vô giá đó trong thời khắc Vượt Qua này không? 
Với cái nhìn đó bạn sẽ gặp được con đường 
sống ngay trong ngõ cụt bi đát nhất của cuộc đời.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một gia đình 
đã hoặc đang có nguy cơ tan vỡ để họ nhận 
được ơn cứu độ từ nơi Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt nóng khát khao 
nên thánh cho từng người trong gia đình con. 
Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào sáng mai Chúa Nhật 14 
tháng 4 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. 
 Kính mời cha quản nhiệm và quý anh chị 
Cursillistas đến tham dự buổi cầu nguyện, sẽ do 
BĐH LNA điều hợp chương trình.  
 Xin vui lòng đến trước 7:45am.

   CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
CỘNG ĐOÀN

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

CÁM ƠN 
 Cha Quản Nhiện & Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn  xin chân thành cảm ơn đến Hội Các Bà 
Mẹ Công Gíao đã tặng $650 vào quỹ sinh hoạt 
cộng đoàn, qua tiền lời phiếu chợ, trong buổi 
họp hội đồng mục vụ tuần qua.

TÌM NHÂN TUYỂN 
 Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp 
Cộng Đoàn phụ trách Trưởng ban Tang Lễ. xin 
quí Ông Bà Anh Chị Em liên lạc Ban Chấp Hành 
để biết thêm chi tiết 

DẠY ANH NGỮ CHO SINH VIÊN 
TẠI VIỆT NAM 

 Hội Education For The Poor cần tuyển các 
bạn trẻ về dạy Anh ngữ tại Việt Nam, thời gian 5 
tuần. Địa điểm ở Huế và Vinh. Hội và Tòa Giám 
Mục cũng như giáo xứ đài thọ ăn ở và đi du lịch 
cuối tuần. Để biết thêm chi tiết, 
xin e-mail eftp.vietnam@gmail.com
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 4 tháng cầu cho 

NGĂN NGỪA CÁC LẠM DỤNG NƠI TRẺ EM

Lời Nguyện Giáo Dân

 * Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần 
hướng dẫn các vị lãnh đạo trong Giáo Hội để 
các ngài luôn đề cao công lý và chữa lành các 
nạn nhân bị lạm dụng.
 * Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo 
Hoàng để Ngài tiếp tục chu toàn nhiệm vụ của 
người mục tử nhân lành và bảo vệ các nạn nhân 
yếu kém trong đoàn chiên của Ngài.
 * Xin cho các vị lãnh đạo trong xã hội luôn 
hành xử bằng các phương thế bảo vệ mọi 
người, đặc biệt là những người trẻ và các trẻ 
em.
 * Xin cho tất cả những người hiện đang sinh 
hoạt và làm việc với các trẻ em và các người trẻ 
luôn sáng suốt bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm.
 * Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình luôn 
tìm cách mang lại một bầu khí an toàn và âu 
yếm chăm sóc các trẻ em và các người trẻ.
 * Xin cho những người đã bị lạm dụng được 
nghiệm thấy tình yêu bao la của Chúa Ki-tô và 
được ơn chữa lành.
 * Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành sớm ban 
ơn bình an và ơn chữa lành cho các nạn nhân 
và những người đã thoát qua tình trạng bị lạm 
dụng trong Giáo Hội.
 * Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những 
người hiện đang giúp đỡ các nạn nhân luôn 
hành xử với sự khôn ngoan và cảm mến trong 
các công tác mục vụ chữa lành.
 * Chúng ta hãy cầu xin cho những người có 
liên hệ đến các trường hợp lạm dụng được can 
đảm bộc lộ và tìm cách được chữa lành.
 * Xin cho các linh mục và các tu sĩ, qua việc 
giảng dạy và làm nhân chứng, biết giúp các trẻ 
em và các người trẻ sống đời thánh thiện.
 * Chúng ta cầu xin cho các giám mục luôn thi 
hành ước nguyện bảo vệ và lời hứa chữa lành 
những người yếu kém nhất trong Giào phận 
mình.
 * Chúng ta cầu xin cho mọi cộng đoàn giáo 
xứ đã bị ảnh hưởng vì việc lạm dụng được tìm 
thấy ơn chữa lành và hòa giải qua 
Đức Mẹ Maria.

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

Tuần:  31/3/2019
142. Ẩn Danh          $ 1,000

TỔNG CỘNG:            $ 16,660      
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ ÂN NHÂN 

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

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

CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN 

CHÚNG TA LÀ MỘT
SỐNG SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM

QUĨ MỤC VỤ 2019
 Lạy Cha trên trời,Chúng con cám ơn Cha 
đã ban cho chúng con nhiều ân huệ một cách 
nhưng không.
 Xin cho chúng con sẵn sàng chia xẻ lại 
những ân huệ này, như những chứng nhân 
sống động của sứ điệp Phúc Âm.
 Xin cho chúng con biết sống như một gia 
đình trong Giáo Phận Orange, để cùng nhau 
xây dựng một cộng đồng yêu thương, khiêm 
tốn, và bác ái. Amen

 CHÚC MỪNG
Cha Quản Nhiệm &  

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin chúc mừng
             HỘI LEGIO MARIE 
đã có tân trưởng ban là Cô Nguyễn Thu Ba 
và xin 

TRI ÂN 
cựu trưởng ban là Cô Trần Thị Thanh. Đã phục 
vụ hội trong nhiều năm qua,Cô đã sinh hoạt 
RẤT NHIỀU đoàn thể trong Cộng Đoàn.

 Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông 
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống 
trên quí Cô cùng Gia Đình

TRI ÂN
 Cha Quản Nhiệm và  Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn Chân Thành Tri Ân: 
                   Bà Nguyễn Thị Hiền
 Đã phụ trách Trưởng Ban Tang Lễ 
Cộng Đoàn trong rất nhiều năm qua, nay vì 
bận việc chăm sóc Cha Mẹ nên Bà xin nghỉ. 
Xin Cộng Đoàn cầu nguyện cho Bà
 Nguyện xin Thiên Chúa & Đức Mẹ Mông 
Triệu gìn giữ Bà và gia quyến luôn An Mạnh. 
Tri Ân Tri Ân

CẦN NGƯỜI GIÚP NƯỚNG BBQ 
 Cộng Đoàn kêu gọi quí Ông Bà Anh Chị Em 
đến Nhà Thờ giúp nướng thịt trong 3 ngày hội 
chợ giáo xứ 26, 27, 28, - tháng 4 -2019.
xin gọi A. RINH 714-829-0739

THÁNG NGĂN NGỪA CÁC HÀNH 
ĐỘNG LẠM DỤNG TRẺ EM 

 Tháng 4 là tháng Ngăn ngừa các Hành Động 
Lạm Dụng Trẻ em. Tháng Ngăn ngừa các Hành 
Động Lạm Dụng Trẻ em cũng rất phù hợp với 
thởi gian mùa Chay và mùa Phục sinh, vì trong 
thời gian này chúng ta trải qua kinh nghiệm đổi 
mới và tăng trưởng trong khi chúng ta mừng sự 
bảo vệ món quà quý nhất Chúa ban, đó là các 
trẻ em.
 Để biết thêm chi tiết và tìm hiểu thêm về các 
phương thế bảo vệ trẻ em, xin vào trang điện 
toán www.childwelfare.gov/preventing/preven-
tionmonth  hoặc xem thêm ở trang điện toán của 
Văn phòng Đặc trách Bảo vệ Trẻ em và Thiếu 
niên:
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/ 

LỜI HỨA BẢO VỆ      
LỜI THỀ CHỮA LÀNH

TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG BẢO VỆ
THÁNG NGĂN NGỪA CÁC LẠM DỤNG

THÁNG 4 NĂM 2019 
 Quý vị có biết…….
 Ngày 6-7 tháng 4
Giáo phận Orange vẫn tiếp tục giúp những người 
đã trải qua tình trạng bị lạm dụng và gia đình họ.  
Khi chúng ta bước vào tháng 4 là tháng Ngăn 
Ngừa các Lạm Dụng nơi Trẻ em, Giáo phận muốn 
xác nhận lại một lần nữa là Giáo phận muốn cam 
kết giúp đỡ các nạn nhân và gia đình họ được 
chữa lành và tìm thấy bình an.  Nếu quý vị hay 
người nào quý vị biết đã là nạn nhân của sự lạm 
dụng tình dục trong Giáo phận do một nhân viên, 
một người tình nguyện, hay một giáo sĩ, xin vui 
lòng gọi cho Văn phòng Đặc trách Giúp Đỡ của 
Giáo phận ở số (800) 364-3064 để được giúp đỡ 
và hướng dẫn.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/ 
 Ngày 13-14 tháng 4
Giáo phận Orange đã có Quy tắc Ứng Xử cho 
tất cả những người làm việc với trẻ em, kể cả 
những nhân viên tình nguyện. Việc đọc lại và tuân 
theo những quy tắc Ứng xử sẽ tạo được một môi 
trường bảo vệ và gia tăng an toàn cho các trẻ em.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
 Ngày 20-21 tháng 4
Cách tốt nhất để bảo vệ các trẻ em và bảo vể Giáo 
Hội là những người trưởng thành nhận ra các thái 
độ nguy hiểm và báo cho cấp trên của mình.  Điều 
này giúp tạo được một môi trường bảo vệ.  Hãy 
ghi têm tham dự một buổi huấn luyện về an toàn 
môi trường mặc dầu mình không bắt buộc phải 
tham dự.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/
 Ngày 27-28 tháng 4
Giáo phận Orange đã có những đường lối và 
nguyên tắc để tạo một môi trường an toàn và bảo 
vệ trẻ em. Những đường lối và nguyên tắc này 
gồm cả việc huấn luyện và hướng dẫn hàng năm 
cho các trẻ em và người trẻ, việc lấy dấu tay và 
sưu tra lý lịch của những người lớn làm việc với 
trẻ em và người trẻ cũng như việc huấn luyện bắt 
buộc về Lạm Dụng Trẻ em cho những người lớn.  
Hãy đọc các tài liệu về đường lối của Giáo phận 
và tìm hiểu cách thức tạo được một môi trường an 
toàn.
www.rcbo.org/group/child-and-youth-protection/

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

$26,542.39 và 38 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu cửa sổ $1895.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 
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