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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA

CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – C
CHÚA CHIÊN LÀNH. CẦU CHO 

ƠN THIÊN TRIỆU
GA 10,27-30

TÂM TÌNH MỤC TỬ
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng 

và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
 Suy niệm:  Những khi xuất hiện gặp gỡ dân 
chúng, một số chính khách thường có những 
cử chỉ ân cần hỏi han các cụ già, xoa đầu thân 
thiện với các em bé, v.v… Thật ra đó chỉ là những 
“chiêu” để “tranh thủ” lá phiếu của cử tri dành 
cho mình. Chúa Giê-su giới thiệu cho chúng ta 
một hình ảnh khác về Ngài, hình ảnh thật đơn 
sơ, giản dị, nhưng rất thân thương: “Ta là Đấng 
chăn chiên lành.” Vị mục tử này biết rõ từng con 
chiên, có thể gọi tên từng con một; con chiên 
nào cũng được Ngài chăm sóc ân cần như thể 
cả đàn chiên chỉ có một mình nó: “Con nào mập 
béo, Ta chăm sóc, con nào đau yếu, Ta chữa 
lành, con nào đi lạc Ta tìm về…” (Ed 34,16); Ngài 
dám bỏ cả đàn chiên để đi tìm có mỗi một con 
chiên lạc, và khi tìm được rồi thì khoác nó lên 
vai đem về nhà và mở tiệc ăn mừng. Thảo nào 
qua bao thời đại biết bao người nghe tiếng gọi, và 
sẵn sàng đáp lại tiếng gọi ấy và bước theo Chúa 
chiên lành, bởi sức cuốn hút của vị Mục tử này.
 

Mời Bạn: nhìn ngắm Thầy Giê-su, Chúa Chiên 
Lành, và học nơi Ngài tâm tình mục tử để biết yêu 
thương, quan tâm chăm sóc “đàn chiên” mà Chúa 
giao cho bạn; đó là những người thân trong gia 
đình, cộng đoàn của bạn, là đồng nghiệp, là bạn 
bè và cả những anh em lương dân là những “con 
chiên chưa thuộc về ràn này”  nữa (x. Ga 10,16).

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm xem cách sống của tôi 
có đối lập với hình ảnh Chúa Chiên lành không? Cầu 
nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ, cho Cha xứ của 
bạn và cho những ai mà bạn có trách nhiệm với họ.
Cầu nguyện: Đọc Tv 23 hoặc hát một bài tương 
tự (Chúa chăn nuôi tôi…).
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

 Những lời chúc tốt đẹp nhất của 
Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 

Anaheim sẽ đến với quý Bà, quý Cô 
và quý Chị trong ngày 

Hiền Mẫu.

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5 Năm 2019

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 14-05-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 18-5-2019        Thánh Lễ     6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 18/05/19 Ban Việt Ngữ

Thứ Bảy 25/05/19 Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu

CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành cùng toàn 
thể Cộng Đoàn dân Chúa xin Cám Ơn đến Đoàn 
TNTT, quí Phụ Huynh và các em trong ban vũ 
Phụng Vụ đã bỏ thời gian tập dợt để Dâng Hoa 
Kính Đức Mẹ trong tháng Mân Côi tuần qua.

KẾT THÚC
THÁNG HOA ĐỨC MẸ 

 

Dâng hoa cho Đức Mẹ: Cộng đoàn sẽ 
cùng nhau dâng hoa Kính Đức Mẹ vào 

ngày 25 tháng 5 năm 2019
Chương trình dâng hoa sẽ bắt đầu lúc 6:15PM.
  

 Kính mời quý cụ, quý ông bà, anh chị em và 
các đoàn thể cùng lên dâng hoa kính Đức Mẹ. 
Mỗi người chúng ta mang theo một cành hoa và 
sắp hàng cuối nhà thờ lúc 6:00 chièu,hầu chuẩn 
bị cho việc dâng hoa Đức Mẹ được tốt đẹp. 
 Xin quý vị tham dự đông đủ để những bình 
hoa của Mẹ được tràn đầy và rực rỡ muôn mầu.
Cộng Đoàn cũng có một số bông hoa cho quí vị

TIỆC GÂY QUỸ
GIÁO XỨ ST.BONIFACE

  

 Giáo xứ sẽ tổ chức một bữa ăn tối với  các 
phẩm vật được đấu giá vào lúc: 

6:00 chiều thứ Sáu, ngày 31 tháng 5, 
tại Anaheim Downtown Community Center.  

 Văn phòng giáo xứ mời cộng đoàn Viêt Nam 
tham dự bữa ăn này với ít nhất là 2 bàn tiệc 
(20 vé). Giá vé đồng hạng $50/người. Đồng 
thời giáo xứ cũng xin các mạnh thường quân 
trợ giúp các phẩm vật, vé (giải trí, xi-nê, v.v), gift 
card, tượng ảnh, hoặc bất cứ thứ gì giá trị để có 
thể bán đấu giá.  
 Xin liên lạc các anh chị trong BCH để biết 
thêm chi tiết.  Kính xin quý ông bà cô bác anh 
chị ủng hộ để bữa tiệc có kết quả đóng góp của 
cộng đoàn Việt Nam chúng ta.
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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA TIN GIÁO HỘI
NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI: 

TRUYỀN THÔNG VÌ DÂN CHỦ
 Hôm nay kỷ niệm “Ngày Tự do Báo chí Thế giới” 
với chủ đề “Truyền thông vì Dân chủ. 

 Con số 95 ký giả bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ 
chỉ trong năm ngoái và 700 ký giả bị giết trong mười 
năm qua cũng như 348 ký giả bị tù đầy là những 
tiếng nói mãnh liệt cho thời đại hôm nay.

 Qua các dữ liệu được Liên đoàn báo giới quốc tế 
phát hành vào tháng 4 năm nay, thì Hiệp hội Phóng 
viên không biên giới tố cáo các cuộc bạo lực chưa 
từng thấy đối với các ký giả, hầu hết họ là nạn nhân 
mà bị những người cố tình nhắm giết họ lúc họ đang 
làm nhiệm vụ của họ. Dẫu vậy, các ký giả và phóng 
viên vẫn tiếp tục mạo hiểm cuộc sống của họ trong 
các khu vực xung đột hầu có thể cung cấp tin tức 
trung thực và đáng tin cậy về các sự kiện đang xảy 
ra trên thế giới, và điều tra các câu chuyện về tội 
phạm và tham nhũng…

Chỉ số tự do báo chí thế giới
 Một trong những mục tiêu của Ngày Tự do Báo chí 
Thế giới là bày tỏ lòng kính trọng đối với các ký giả 
đã hiến mạng trong lĩnh vực này. Một cách khác là 
đánh giá tình trạng tự do báo chí trên toàn thế giới. 
Tường trình về tự do báo chí thế giới, được công 
bố hàng năm do Hội các phóng viên không biên giới 
thực hiện, báo cáo chính xác qua các định giá về 
trạng báo chí trong 180 quốc gia. Chỉ có 24 phần 
trăm trong số những quốc gia này được cho là tốt. 
Na Uy đứng đầu danh sách về tự do báo chí, với 
Turkmenistan đứng chót.
 Theo bản tường trình năm 2019, thì sự thù địch đối 
với các ký giả bị giới nhà lãnh đạo chính trị ở nhiều 
quốc gia kích động qua các hành động bạo lực ngày 
càng nghiêm trọng và thường xuyên đã gây ra một 
mức độ đáng sợ và nguy hiểm chưa từng thấy đối 
với các ký giả.

Ngày tự do báo chí thế giới
 Ngày Tự do Báo chí Thế giới được Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc thành lập năm 1993 và được mừng 
kỷ niệm hàng năm. Năm nay, với chủ đề: “Truyền 
thông Tự do vì Dân chủ”: báo chí và bầu cử trong 
thời đại ngày nay, thảo luận về những thách đố mà 
giới truyền thông phải đối diện trong các cuộc bầu 
cử, vì truyền thông luôn phải hỗ trợ cho các tiến trình 
hòa bình hòa giải.
 Khi công bố chủ đề này, ngài Tổng thư ký LHQ, 
ông Antonio Guterres, cho hay: Không có nền dân 
chủ nào hoàn hảo mà không cho quyền truy cập vào 
các nguồn tin minh bạch và đáng tin cậy. Đây là nền xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

tảng cho việc xây dựng các thể chế công bằng và vô 
vị lợi, giữ cho các nhà lãnh đạo có trách nhiệm và nói 
lên sự thật trước quyền lực.
 Báo cáo trung thực và báo chí nhằm xây dựng hòa 
bình đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh 
trong Thông điệp của Ngày Truyền thông Thế giới 
năm ngoái. Trong bản tin gửi cho Hội Báo chí Quốc 
tế, Đức Thánh Cha gọi các ký giả là những người 
bảo vệ cho sự trong sáng của tin tức và mô tả những 
gì họ làm không chỉ là một công việc thuần túy, mà 
còn là một trọng trách cho một sứ mệnh..

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHÚC MỪNG 
TÂN NHẬT HOÀNG

 Lần đầu tiên trong 202 năm qua, một vị Nhật 
hoàng đã thoái vị. Cựu Hoàng Akihito và Hoàng 
hậu Michiko đã thoái vị vào hôm thứ Ba sau ba 
thập kỷ tại vị trong một buổi lễ ngắn gọn và đơn 
sơ, trong đó Nhật hoàng Akihito cảm ơn người dân 
Nhật Bản và nói rằng ông cầu nguyện cho hòa bình.

 Tân Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, đã chính thức lên ngôi 
vào hôm thứ Tư mùng 01 tháng Năm. Ông là Hoàng đế 
thứ 126 của nước Nhật, với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa).

 Việc chuyển giao ngôi báu đã diễn ra theo các 
nghi thức của Thần Đạo, là tôn giáo chính thống của 
người Nhật. Tân Nhật hoàng nguyện tuân theo Hiến 
Pháp, cam kết luôn “đứng về người dân”. Các quan 
sát viên cho rằng thách thức lớn nhất của tân Nhật 
hoàng là không để bị các thế lực chính trị thao túng.

 Theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh 
hôm 2 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi 
một bức điện chúc mừng tới Nhật hoàng Naruhito, 
bảo đảm với vị tân nguyên thủ quốc gia Nhật Bản 
những cầu nguyện của ngài và xin Thiên Chúa ban 
phép lành cho gia đình hoàng gia và Nhật Bản.

Toàn văn bức điện như sau:

Kính gởi Quốc Vương 

Naruhito 
Hoàng đế của Nhật Bản

Tôi xin gửi đến ngài Hoàng đế lời chào thân ái và 
những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp ngài long trọng 
lên ngôi, và tôi bảo đảm với ngài những lời cầu 
nguyện của tôi để ngài luôn nhận được những ơn 
sủng khôn ngoan và sức mạnh trong sứ vụ cống hiến 
cho dân tộc. Tôi cầu xin phúc lành bình an và thịnh 
vượng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên các thành 
viên của Hoàng gia và toàn thể người dân Nhật Bản.

PHANXICÔ, Giáo Hoàng

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

Tuần:  4/5/2019
146. A/C   Nguyễn Tuấn & Emily   $50
147. A/C   Nguyễn Anethy & Katherine   $ 1,000
 

TỔNG CỘNG TUẦN 4/5/2019                $1,050       
 

 TỔNG CỘNG:            $ 17,960      

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 tuần tới 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 sáng Chúa Nhật ngày 
mai 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. 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ ÂN NHÂN 

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

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 05 tuần thứ 2 cầu cho 
GIA ĐÌNH & ƠN THIÊN TRIỆU

 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

 Cầu cho Ơn Thiên Triệu trên Thế Giới, được 
các bạn trẻ đáp lời mời gọi của Chúa trong cánh 
đồng truyền giáo. 

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. 

Xin Cộng Đoàn dân Chúa tiếp tục 
ủng hộ mua phiếu thực phẩm nơi 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, nhằm 

giúp đỡ quĩ của Hội, cũng như các 
sinh hoạt Cộng Đoàn. 
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