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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA

CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – C
GA 13,31-33A.34-35

YÊU NHƯ CHÚA YÊU
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là 

anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” 

(Ga 13,34) 
Suy niệm: Yêu thương theo kiểu con người là 
yêu có điều kiện. Phản bội, yêu làm sao được? 
Vô ơn, yêu thế nào được? Chúng ta chỉ yêu 
những ai hợp ý và hợp những tiêu chuẩn chúng 
ta yêu cầu. Chúa Giê-su phê phán: lối yêu thương 
như thế không phải là yêu thương theo chuẩn 
mực của Thiên Chúa. Những người không biết, 
không tin Chúa, cũng yêu được như thế. Hôm 
nay Chúa Giê-su giới thiệu một lối yêu thương 
mới được Ngài làm gương, đó là yêu nhau như 
Chúa yêu chúng ta. Đây không chỉ là lời giới 
thiệu, mà còn là một mệnh lệnh của Chúa dành 
cho những ai muốn theo Chúa. Yêu như Chúa 
yêu là điểm mới mẻ của luật yêu thương của 
Chúa Giê-su. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu 
bền vững, dẫu con người đang phản bội, dẫu họ 
khó yêu, Ngài vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình 
yêu Chúa dành cho chúng ta là tình yêu luôn đi 
bước trước. Ngài yêu chúng ta đang lúc chúng 
ta phản bội Ngài. Thánh Phao-lô đã viết: “Chúa 
Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn 
là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên 
Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Do đó, yêu 
như Chúa yêu vừa là một lời kêu gọi, vừa là mệnh 
lệnh dành cho những ai muốn làm môn đệ Chúa.
  

Mời Bạn: Bạn đang có mối bất hòa với ai? Chúa 
mời bạn đi bước trước đến làm hòa và bền vững 
yêu thương họ như Chúa yêu thương bạn và 
yêu thương họ.
Sống Lời Chúa: Chào hỏi người đang có mối 
bất hòa hay bất đồng với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trở nên khí cụ tình 
yêu của Chúa, luôn vui tươi, thân thiện với mọi người.
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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 21-05-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 25-5-2019        Thánh Lễ     6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 25/05/19 Hội Bảo Trợ Ơn ThiênTriệu

Thứ Bảy 01/06/19 Ban Giáo Lý

KẾT THÚC
THÁNG HOA ĐỨC MẸ 

 

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

tuần tới 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.

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

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành 

cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa 
CHÂN THÀNH TRI ÂN đến tất cả 

Quí Thầy Cô, các em phụ giáo, đã kiên 
trì dậy tiếng Việt, cho các em trong 
Cộng Đoàn trong suốt 35 năm qua 

(1984-2019)
Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh, 

cùng Đức Mẹ Mông Triệu, ban nhiều 
Hồng Ân trên Quí Thầy Cô và các em 

phụ giáo.
Thân Chúc các em học sinh, quí Thầy 
Cô và các em Phụ Giáo một mùa hè 

luôn vui khoẻ 
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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA TIN GIÁO HỘI
VẺ VANG: NGƯỜI VIỆT NAM CHIẾM PHẦN 

LỚN TRONG 481 VỊ ĐƯỢC THỤ PHONG 
LINH MỤC TRONG NĂM NAY TẠI HOA KỲ

 Nhân Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Hội Đồng 
Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố một thống kê của 
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong các Hoạt 
động Tông đồ gọi tắt là CARA về các tân linh 
mục được thụ phong trong năm nay tại Hoa Kỳ.

 75% các tân linh mục được sinh ra ở Hoa Kỳ. 
Trong đó có đông đảo các vị đến từ các gia đình 
Việt Nam đang định cư tại Mỹ. Bên cạnh đó, 
trong số 25% các tân chức sinh ra ở nước ngoài, 
người Việt Nam cũng đứng hàng thứ ba với 2% 
sau người Mễ Tây Cơ, chiếm 5%, rồi đến người 
Nigeria 3%. Người Colombia cũng chiếm 2%.

 Tuổi trung bình của các tân chức là 33 tuổi, 
nghĩa là trẻ hơn một chút so với hai lớp linh mục 
trong năm 2018 và 2017. Tuyệt đại đa số các tân 
chức có bằng đại học và làm việc toàn thời gian 
trước khi quyết định gia nhập chủng viện. Hầu 
hết, các tân chức được rửa tội khi còn là một trẻ 
sơ sinh. Tuy nhiên cũng có những người theo 
đạo Công Giáo khi đã trưởng thành, trung bình 
là ở tuổi 18.

 Theo CARA, việc khích lệ và đồng hành là chìa 
khóa để thúc đẩy ơn gọi linh mục. 92% tân chức 
cho biết các ngài đã được khuyến khích tìm hiểu 
ơn gọi linh mục bởi một người nào đó trong cuộc 
sống của mình. 69% cho rằng linh mục giáo xứ 
là một nhân vật quan trọng trong tiến trình phân 
định của các vị. 43% cho biết được bạn bè hỗ 
trợ. 39% nói các vị được anh chị em giáo dân 
trong giáo xứ khích lệ. Cố nhiên, các thành viên 
khác trong gia đình, giáo viên / giáo lý viên đã 
góp phần đáng kể vào sự phân định ơn gọi linh 
mục của họ.

 Đức Hồng Y Joseph W. Tobin, Chủ tịch Ủy 
ban Giáo sĩ, Đời sống thánh hiến và Ơn gọi của 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nhắc lại tầm 
quan trọng của việc đồng hành cá nhân trong 
việc phân định ơn gọi. Ngài nhắc nhớ rằng 
trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã nhấn mạnh rằng “Sự nhạy cảm và 
lắng nghe kiên nhẫn là chìa khóa khi giúp những 
người trẻ nhận thức. Các linh mục, những người 
nam nữ tận hiến, và anh chị em giáo dân đều có xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

thể vang vọng tiếng nói của Chúa Giêsu, Đấng 
kêu gọi những người nam phục vụ trong chức tư 
tế thánh như những mục tử tốt lành và trung tín.”

LỚP LINH MỤC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
TẠI HOA KỲ NĂM 2019

 Trong năm 2019, 481 phó tế được thụ phong trở 
thành Linh mục Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. Tuổi 
trung bình của linh mục của năm nay là 33, trẻ một 
chút so với hai nhóm linh mục trước đây. Thông tin 
về linh mục năm 2019: Đa sống sinh tại Hoa Kỳ, có 
bằng cấp đại học và làm việc toàn thời gian trước 
khi vào chủng viện, đa số được rửa tội trong Giáo 
Hội Công Giáo khi còn nhỏ (379 người trong số 481). 

 Theo viện Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ - Center for 
Applied Research in the Apostolate (CARA), khuyến 
khích và đồng hành là chìa khóa để cổ võ ơn gọi linh 
mục. Theo những trả lời của các linh mục được thụ 
phong linh mục năm 2019, 92 % nói rằng họ được 
khuyến khích suy nghĩ về ơn gọi linh mục do linh mục 
giáo xứ (69%), bạn hũu (43 %), giáo dân trong xứ (39%). 

 CARA liên lạc với 481 phó tế sẽ được thụ phong 
linh mục năm 2019. 379 người (79%) gửi trả lời 
về nghiên cứu, gồm 284 người (75%) thuộc giáo 
phận và 95 người (25%) thuộc Dòng tu. Sau đây 
là những gì được khám phá trong nghiên cứu. 

1. Tuổi trung bình của linh mục thụ phong là 33, hơi 
trẻ hơn so với linh mục của hai lớp linh mục trước. 

2. Đa sống sinh tại Hoa Kỳ (75 %). Số còn lại (25 %) là 
những di dân từ Mễ Tây Cơn (5%), Nigeria (3%), Co-
lombia và Việt nam chiếm 2% trên tổng số các linh mục.

3. Hơn một nửa (55 %) tốt nghiệp đại học và 68% 
làm viện toàn thời gian trước khi vào chủng viện. 

4. Chầu Thánh Thể (75%) Kinh Mân Côi 
(&3 %) là những thực hành đạo đức ảnh 
hưởng đến họ trước khi vào chủng viện.

5. Về sinh hoạt giáo xứ, 78% là lễ sinh, 53% là thừa tác 
viên đọc sách, 44% là thừa tác viên Thánh thể ngoại lệ.

6. Về chương trình ơn gọi ảnh hưởng đến họ trong hành 
trình phân định: 68% tham dự một chương trình về ơn 
gọi trước khi vào chủng viện, 52% tham dự chương trình 
cuối tuần “Hãy đến mà xem” - Come and See và Tĩnh tâm 
phân biện – Quo Vadis/Discernment Retreats (15%). 

7. Về năm mục vụ cũng như những chương trình khác 
ngoài chủng viện: 80% năm tu đức, năm thực tập mục 
vụ và 30 ngày tĩnh tâm đóng góp cho việc phân định. 
73% những người trả lời cho biết rằng năm tu đức 
đóng góp rất nhiều cho việc phân biện ơn gọi của họ. 

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      

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

$27,026.07 và 45 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

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

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. 

Cầu chúc các em luôn luôn được Chúa 
Giêsu Thánh Thể ngự trị trong tâm hồn.

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể

Cộng Đoàn Dân Chúa
Chúc Mừng đến tất cả các em được 

RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU trong tuần vừa qua

             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 

BÀ MARIA PHẠM THỊ LAN
(Tạ Thế tại Việt Nam)

 

  Là thân mẫu của Chị Lê Thị Thái,Chị sinh 
hoạt trong  BCH Cộng Đoàn trong nhiệm kỳ đã 
qua. Xin Cộng Đoàn thêm lời Cầu nguyện Cho 
Linh Hồn Maria
  Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh và Đức 
Mẹ Mộng Triệu sớm đưa Linh Hồn Bà Maria về 
hưởng nhan thánh Chúa.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 5 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.

 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
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