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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – C
GA 21,1-19

NHẬN RA ĐẤNG PHỤC SINH
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, 

nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là 
Đức Giê-su. (Ga 21,4)

 Suy niệm:  “Có những lúc chúng ta đi trong 
cuộc sống mọi ngày, đã thấy Ngài, nhưng chẳng 
biết Ngài.” (Lm Thành Tâm, bài hát Trên đường 
Em-mau). Cũng giống như hai môn đệ Em-mau 
trên đường về quê không nhận ra Chúa Ki-tô 
phục sinh đang đồng hành với họ, các tông đồ 
Chúa cũng đã không nhận ra Ngài hiện diện 
trong cuộc sống của mình. Phải chăng đây cũng 
là điều mà mỗi người chúng ta đều trải nghiệm? 
Phải chăng chúng ta đang mải mê theo đuổi 
một mục tiêu trần thế nào đó – bổng lộc, tiền tài, 
chức quyền, danh vọng, lạc thú – mà không nhận 
ra Ngài đồng hành trong cuộc sống của mình?
 

Mời Bạn: Hai môn đệ đã được Lời Chúa sưởi ấm 
trước khi nhận ra Ngài là Đấng Ki-tô phục sinh 
khi Ngài bẻ bánh. Để bức màn của những lo toan 
trần thế không che khuất sự hiện diện của Đấng 
Vô Hình, không cản trở nguồn sức sống của Đấng 
Phục Sinh, chúng ta được mời gọi học hỏi kinh 
nghiệm này của hai môn đệ làng Em-mau: đó là 
dành thời gian cho Lời Chúa trong đời sống cầu 
nguyện mỗi ngày, một mình với Chúa hay cùng với 
gia đình, cộng đoàn của mình; đó là dành chỗ cho 
Chúa Ki-tô Thánh Thể qua việc tham dự thánh lễ 
và rước lễ thường xuyên, và nếu được, hằng ngày.

Sống Lời Chúa: Sắp xếp công việc và thời 
gian để có thể: - cầu nguyện hằng ngày 
trong gia đình; - tham dự thánh lễ và rước lễ 
thường xuyên hơn trong các ngày trong tuần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con 
xác tín rằng Chúa vẫn sống và hiện diện trong cuộc 
đời chúng con, để chúng con nhờ tin mà được cứu độ.

Trích trong Thánh Linh.net 

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: Liên Lạc BCH
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

CHÂN THÀNH TRI ÂN  

 Giáo xứ St. Boniface & Cộng đoàn 
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 

Chân Thành Tri Ân 
đến Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tất cả 
các Hội Đoàn, Ban Ngành, Phong Trào 
và quý ông bà anh chị em đã hy sinh 
bỏ thời giờ, công sức giúp hội chợ 
giáo xứ năm 2019. Cũng không quên 
Cám Ơn quí vị đã tham dự Hội Chợ
 Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh 

ban nhiều hồng ân đến quý vị cùng 
gia quyến.

DÂNG HIẾN THÁNG NĂM  
CHO MẸ MARIA

 Từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được 
Giáo Hội và mọi con cái yêu mến và sùng kính 
một cách đặc biệt. Lòng yêu mến và sùng kính 
đó được biểu lộ qua muôn vàn hình thức và 
dưới nhiều tước hiệu trong Giáo Hội. Các tín 
hữu mọi thời đã khẩn cầu và ẩn náu dưới sự 
che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn 
khó. Tại Công đồng Êphêsô (431) Giáo Hội đã 
tuyên xưng Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa”, và 
từ đó các tín hữu càng gia tăng thêm lòng sùng 
kính Đức mẹ cách lạ lùng.

 Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, 
ngợi khen và cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, 
nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý 
nhạc. Nhưng nói về Mẹ, viết về Mẹ sẽ không 
bút nào tả xiết, không lời nào diễn tả cho 
xứng. Đã có nhiều đền thánh được Giáo Hội 
đặc biệt dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng 
đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các đặc ân và 
biến cố của Mẹ để tỏ lòng tạ ơn và suy tôn 
Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng 
Năm này để biệt kính Mẹ, và tháng này như 
là thời khắc ưu việt để mọi con cái kết hợp 
với Mẹ cách riêng từng giây phút trong tình 
yêu tuyệt vời với Con Mẹ là Chúa Giêsu – 
Người Con mà Mẹ đã ban tặng cho nhân thế.

 Cộng Đoàn chúng ta cùng xin Mẹ cầu bầu, 
hộ trì cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn và gia đình 
chúng ta luôn luôn an mạnh.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

  XIN CỘNG ĐOÀN LƯU Ý: Khi cộng đoàn có 
người mới qua đời, vào mỗi thánh lễ chiều thứ 
bảy, sau khi rao ý lễ, xin Cộng Đoàn cùng quì 
và đọc Lời Nguyện cầu cho các Linh Hồn 
theo sự hướng dẫn của Ban Chấp Hành CĐ.

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, 
cho linh hồn...... được lên chốn nghỉ ngơi, 
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng 

láng vui vẻ vô cùng .  AMEN.”

LƯU Ý: CÁC ANH TRẬT TỰ CỘNG ĐOÀN CÓ 
NHẶT ĐƯỢC $20.00 TRONG THÁNH LỄ THỨ 
BẨY VỪA QUA, QUÍ VỊ NÀO ĐÃ ĐÁNH RƠI 
XIN GẶP BCH ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI, SAU 2 
TUẦN NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN, SỐ 
TIỀN NÀY SẼ DÙNG XIN LỄ BẰNG AN CHO 
CỘNG ĐOÀN.

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 4 Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 1



CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 07-05-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 11-5-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 11/05/19 Ban Giáo Lý

Thứ Bảy 18/05/19 Ban Việt Ngữ

TIN GIÁO HỘI
ÍT NHẤT 37,000 NGƯỜI ĐƯỢC ĐÓN NHẬN 
VÀO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI HOA KỲ 

TRONG LỄ VỌNG PHỤC SINH 2019

 Tối thiểu có 37,000 người đã gia nhập Giáo Hội 
Công Giáo trong các thánh lễ Vọng Phục sinh tại 
các giáo xứ trên khắp Hoa Kỳ vào đêm 20 tháng Tư.

 Các báo cáo của 89 giáo phận nghi thức Lat-
inh của Hoa Kỳ, chiếm gần một nửa tổng số giáo 
phận tại Mỹ, cho biết ít nhất 37,000 người đã gia 
nhập Giáo hội trong mùa lễ Phục sinh năm nay.
 Đại đa số những người Công Giáo mới sẽ trải qua 
Nghi thức Khai Tâm Kitô giáo cho người lớn tại giáo 
xứ họ chọn lựa. Dù đã có những hiểu biết nhất định 
về Chúa Giêsu, Kinh Thánh và giáo huấn Công Giáo, 
cũng như đã sẵn sàng sống theo niềm tin Công Giáo, 
các tân tòng sẽ được yêu cầu tham dự các khoá học 
chính thức hơn để có thể trưởng thành trong đức tin.

 Có hai nhóm người khác nhau gia nhập Giáo hội. Một 
nhóm được gọi là tân tòng - catechumens, là những 
người chưa bao giờ được rửa tội. Họ sẽ nhận các 
bí tích khai tâm - bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ 
lần đầu - trong phụng vụ Vọng Phục sinh. Nhóm khác 
được gọi là các ứng viên - candidates, là những người 
đã được rửa tội trong một hệ phái Kitô giáo khác. Họ 
sẽ được nhận vào Giáo Hội Công Giáo thông qua 
việc tuyên xưng đức tin, thêm sức và rước lễ lần đầu.

 Tổng giáo phận Los Angeles, Galveston-Houston, 
Atlanta và Seattle, và các giáo phận Dallas, Fort 
Worth, Texas và Charlotte, Bắc Carolina đón nhận 
hơn 1,000 tân tòng. Tổng giáo phận Los Angeles, 
là tổng giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ, đón nhận 1,560 
tân tòng và 913 ứng viên. Tổng giáo phận Galves-
ton-Houston có 1,512 tân tòng và 631 ứng viên.

 Các tổng giáo phận và giáo phận có ít hơn 1,000 
tân tòng và ứng viên là Washington, New Orleans, 
St. Paul và Minneapolis, Thành phố Oklahoma, 
Denver, Philadelphia, Cincinnati, Boston, Indian-
apolis, và Baltimore, Honolulu; Pittsburgh; Thành 
phố Salt Lake; Orlando, Palm Beach, St. Augustine 
và Venice, Florida; Cleveland và Columbus, Ohio; 
Thành phố Jefferson và Thành phố Kansas-St. Gi-
use, Missouri; Baton Rouge, Louisiana; Arlington, 
Virginia; Tucson, Arizona; Little Rock, Arkansas; 
Trenton, New Jersey; Wichita, Kansas; Grand Rap-
ids, Michigan; Tyler, Texas; và Springfield, Illinois.

 Riêng tại tổng giáo phận Washington DC nơi 
điêu đứng vì các tai tiếng lạm dụng trong năm 
qua liên quan đến Mc Carrick và phúc trình Penn-
sylvania cũng có 455 tân tòng và 183 ứng viên.

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 5 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
 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

HÀNH HƯƠNG THAM DỰ 
THÁNH LỄ THÁNH GIUSE THỢ

 Quí vị đã ghi danh và đặc vé xe Bus  tham 
dự hành hương, xin đến nhà Bank Chase đối 
diện nhà thờ lúc 7 giờ sáng ngày mai 5/5/2019, 
để được đưa đến địa điểm hành hương, xin đến 
đúng giờ. 

ĐÁNG SỢ: TRÙM KHỦNG BỐ 
IS AL-BAGHDADI VẪN CÒN SỐNG, 
MỐI LO CỦA GIÁO HỘI SRI LANKA

 Bọn khủng bố IS vừa tung ra một video cho thấy 
Abu Bakr Al-Baghdadi vẫn còn sống và kêu gọi tấn 
công các tín hữu Kitô tại Sri Lanka và trên thế giới.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

 Một đoạn video dài 18 phút vừa được tung lên 
Internet vào ngày thứ Hai 29 tháng Tư bởi cơ quan 
tuyên truyền Al-Furqan của quân khủng bố Hồi Giáo 
IS. Video này cho thấy một người đàn ông với bộ râu 
rất rậm, mặc áo choàng đen với áo vest màu be. Bộ 
dạng của y có lẽ là tên trùm khủng bố Abu Bakr Al-
Baghdadi.

 Nhóm SITE Intelligence, một công ty Mỹ chuyên 
theo dõi các hoạt động trực tuyến của các tổ chức 
thánh chiến Hồi Giáo, cho biết người đàn ông trong 
video cũng thảo luận về vụ đánh bom ngày lễ Phục 
sinh ở Sri Lanka khiến hơn 250 người thiệt mạng mà 
bọn khủng bố IS đã nhận trách nhiệm.

 Hắn ta ngồi xếp chân chữ ngũ trên sàn với một 
khẩu súng đặt bên cạnh và nói chuyện với ba người 
đàn ông ngồi đối diện với khuôn mặt bị che kín và 
mờ đi.

 Không rõ khi nào và nơi nào video này đã được 
quay. Người đàn ông nói chậm và đôi khi dừng lại 
trong video.

 Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần xuất hiện qua 
video đầu tiên kể từ khi al-Baghdadi đưa ra một bài 
giảng tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở thành phố Mosul 
của Iraq vào năm 2014.

 Hắn ta nói không quá 40 giây và dường như bị 
hạn chế trong các động tác. Hắn nói “Đúng là trận 
chiến của đạo Hồi và người Hồi Giáo chống lại 
thập tự giá và người dân của nó là một trận chiến 
dài. Trận chiến Baghuz đã kết thúc. Nhưng nó 
đã cho thấy sự man rợ, tàn bạo và ý định xấu xa 
của các Kitô hữu đối với cộng đồng Hồi giáo.”
 Trong video, al-Baghdadi cũng nhắc đến al-Australi 
- tức là một chiến binh thánh chiến người Úc Đại Lợi 
mà hắn ta cho là đã có rất nhiều những đóng góp 
cho bọn khủng bố Hồi Giáo IS.

 Trong khi đó tại Sri Lanka, Đức Hồng Y Malcolm 
Ranjith, Tổng Giám Mục thủ đô Colombo, cùng 
với các nhà lãnh đạo các tôn giáo bạn, đã chủ sự 
một buổi cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân 
của vụ đánh bom vào hôm Chúa Nhật Phục sinh. 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

Tuần:  20/4/2019
145. A/C   Nguyễn Thanh Vũ $   100
          

TỔNG CỘNG:            $ 16,910      

HÌNH ẢNH VÀ VIDEOS THÁNH LỄ 
VỌNG PHỤC SINH ĐÃ ĐĂNG LÊN 
MẠNG TRANG NHÀ 
WWW.CDDMMTANAHEIM.ORG.  
XIN CỘNG ĐOÀN TIẾP TỤC THEO DÕI. 

THƯ MỜI TRƯỜNG VIỆT NGỮ 
PHAN BỘI CHÂU

 Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu sẽ tổ 
chức Bế Giảng năm hoc: 2018-2019 và 
Kỷ Niệm 35 năm thành lập trường vào:

* Thứ Bảy ngày 18 tháng 05 năm 2019 
lúc 1:00 PM tại phòng BISHOP TIMOTHY 

FREYER Hall (Hội trường Giáo Xu)

* Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 6:15 PM tại 
Thánh Đường Saint Boniface. 

   Kính mời Cha Quản Nhiệm, 
Thầy Tống Minh, Sr. Phương Hồng, 

các cựu Hiệu Trưởng, BCH Cộng Đoàn, quý 
Thầy Cô, thiện nguyện viên, Hội PHHS, các 
Hội Đoàn, Đoàn Thể, Phụ Huynh, các em 

phụ Giáo, Học Sinh và Cộng Đoàn Dân Chúa 
cùng đến tham dự với trường. 

KÍNH MỜI
TM.Ban Điều Hành  
Cô Đỗ Ngọc Anh Katherine

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào tuần sau, sáng Chúa 
Nhật ngày 12 tháng 5 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 Monica Augustinô điều hợp.  
Xin vui lòng đến trước 7:45am.

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

$23,015.29 và 38 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu cửa sổ $3,452.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 
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