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KHẨN THIẾT CẦU NGUYỆN CHO CÁC 
LINH MỤC

 Chúng tôi vừa được hân hạnh dùng cơm trưa 
với hai Đức Cha đến từ Việt Nam tại một nhà hàng ở 
ngoại ô Sydney. Đó là Đức Tổng Giám Mục Nguyễn 
Chí Linh của Huế và Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn 
của Bà Rịa. Trong các trao đổi tâm tình, hai vị giáo 
phẩm cho hay: giữa lúc tình hình chính trị thuận lợi 
cho ơn gọi linh mục, thì ơn gọi linh mục tại Việt Nam 
nói chung đang trên đà xuống dốc kể cả về con số lẫn 
phẩm chất. 
 Như thế, hiển nhiên tình hình ơn gọi ở Việt 
Nam đang rơi chung vào qũy đạo ơn gọi hoàn cầu. 
Kathryn Jean Lopez, chuyên viên nghiên cứu kỳ cựu 
của National Review Institute và là tổng biên tập của 
tạp chí National Review, ngày 21 tháng 5 vừa qua, 
lên tiếng kêu gọi khẩn thiết cầu nguyện và hy sinh 
cho các linh mục (An urgent call to pray for priests 
through prayer and sacrifice, https://www.osvnews.
com/2019/05/21/an-urgent-call-to-pray-for-priests-
through-prayer-and-sacrifice/).
 Thực vậy, Lopez trích dẫn cha John Hardon, 
Dòng Tên, người trong bài “Giá Trị Lời Cầu Nguyện và 
Việc Hy Sinh Cho Các Linh Mục” đã viết rằng “Không 
lời lẽ nào tôi có thể sử dụng lại quá mạnh mẽ để 
quả quyết rằng chức linh mục Công Giáo cần lời cầu 
nguyện và việc hy sinh hơn bao giờ hết kể từ biến cố 
Canvariô”. Vị linh mục này suy niệm về 30 năm giảng 
dạy các linh mục, sống với các linh mục “và gian khổ 
vì các ngài, yêu thương các ngài và cùng đau khổ với 
các ngài”. 
 Ngài viết thêm: “hết vị thánh này đến vị thánh 
khác đều đã quả quyết rằng mục tiêu chính của ma 
quỉ ở trên thế gian này là linh mục Công Giáo. Các 
linh mục cần, lạy Chúa các ngài cần xiết bao, các ơn 
thánh đặc biệt của Thiên Chúa. Chúng ta tự hỏi, tại 
sao cần phải cầu nguyện cho các ngài? Chúng ta phải 
cầu nguyện cho các linh mục và giám mục vì đây là 
thực hành của Giáo Hội đã có từ thời các Tông Đồ. Nó 
là một vấn đề chân lý mặc khải. Nó là lệnh truyền của 
Thiên Chúa”.
 Chúng tôi nghĩ đến việc cầu nguyện cho các 
linh mục sau khi nghe hai Đức Cha đến từ Việt Nam, 
nơi vẫn nổi danh là “xuất cảng ơn gọi”, than phiền về 
độ xuống dốc của ơn gọi tại đó. Lopez nghĩ đến việc 

Xin xem tiếp trang sau

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

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 
NÀY NGÀY 07-6-2019 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 04-06-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 07-06-2019
                                         Thánh Lễ   8:00PM

Thứ Bảy 08-6-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 08/06/19 Ca Đoàn

Thứ Bảy 15/06/19 Đoàn TNTT

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

$22,908.10 và 36 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

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

KHOÁ THÁNH LINH   
  Khóa Thánh Linh CTĐS thứ 27 sẽ tổ chức 3 
ngày: 

Cuối tuần tháng Sáu ngày 28, 29, 30 
Địa Điểm: TT Công Giáo.  

Chủ đề khóa “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là 
Đấng Thánh” 1 Phêrô 1:16 

 

 Để đổi mới trong Chúa Thánh Linh qua tâm 
tình cầu nguyện, tĩnh tâm, ca nguyện, chữa lành.  
Khóa có 6 đề tài thuyết giảng, hội thảo do: 

LM Martin Trần Đức, LM Paul Vũ (Rome), 
LM Sỹ Hanh, LH Trưởng.  

 Xin coi thêm chi tiết trong mạng trang nhà 
www.cddmmtanaheim.org, www.thanhlinhgpo-
range.com; 
Hay liên lạc AC Sơn &Yến 714-728-2657.

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm,  
Ban Chấp Hành  cùng toàn thể  

Cộng Đoàn Dân Chúa 
Chúc Mừng đến tất cả các em đã được
THÊM SỨC ngày hôm nay 01-06-2019

Cầu chúc các em luôn được 
Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho 

các em trong đời sống.
Nhân dịp bế giảng các lớp Giáo Lý, 

Kính chúc Sơ , quí Thầy Cô cùng các 
em một mùa hè Bình An trong Ơn Chúa 

CURSILLO
Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật ngày 9 

tháng 6 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. 

 Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị Cur-
sillistas đến tham dự buổi cầu nguyện, để chào 
mừng hai Cursillistas tân khoa, chụp hình lưu 
niệm và potluck party.  Xin vui lòng đến trước 
7:45am.

THÔNG BÁO CỦA BAN 
THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

  

   Ngày 22 tháng 6 năm 2019 là ngày Lễ Mình 
Máu Thánh Chúa và cũng là ngày Lễ Bổn Mạng 
của Ban TTV Thánh Thể, 
 Ban TTVTT sẽ họp Ban, vào thứ bẩy ngày 22 
tháng 6 năm 2019 lúc 2:30 tại phòng họp 
Guadalupe , xin quý TTVTT tới họp đúng giờ.

THỨ BA TUẦN NÀY NGÀY 4 THÁNG 6, TUY 
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ, NHƯNG THẦY SÁU 

MINH TỐNG SẼ CỬ HÀNH NGHI THỨC 
LỜI CHÚA VÀ  CHO RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
{CHA QUẢN NHIỆM ĐI TĨNH TÂM TRONG TUẦN}
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TIN GIÁO HỘI
CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN VÀ 

  LINH HOẠT GIÁO HỘI
 

   Trong giờ kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” 
(Regina Coeli) vào Chúa Nhật cừa qua, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cách Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và Giáo hội để 
chúng ta sống chứng tá cho Chúa Kitô Phục sinh.
Suy tư về Lời Chúa trong Tin mừng Chúa Nhật 
thứ 6 Phục sinh (Phúc âm thánh Gioan 14: 23-29), 
Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết rằng Chúa 
Giêsu không bao giờ để các Tông đồ mồ côi, khi 
Ngài đối diện với Cuộc Khổ Nạn và Thập Giá.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh lời Ngài bảo 
đảm Chúa Thánh Thần mà Cha Ngài sẽ sai đến 
đến nhân danh Ngài - Ngài sẽ nhắc nhở cho các 
Tông đồ nhớ lại tất cả những gì Ngài đã giảng dậy.
Danh từ “Chúa Thánh Linh” (Paraclete) - trong 
tiếng Hy Lạp - có nghĩa là một người song hành 
bên cạnh người khác, để hỗ trợ và nhắc nhở... “

   Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về lời dạy 
của Chúa Giêsu
     Theo cách này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, 
Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn và tác động các tông 
đồ của mình qua sự linh hoạt của Chúa Thánh thần 
(Paraclete), Đấng giúp chúng ta thực thi sứ mệnh 
loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.
Chúa Thánh Linh không giảng dậy và mặc khải thêm 
điều gì, vì Chúa Giêsu đã truyền dậy tất cả những gì 
Ngài muốn ủy thác cho các Tông đồ.
Nói cách khác, nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là 
nhắc nhớ hay nói cách khác là Ngài làm cho các tông 
đồ thấu hiểu đầy đủ những lời giảng dạy của Chúa 
Giêsu và thúc đẩy họ đem ra thực hành một cách cụ 
thể.

   Chúa Thánh Linh (Paraclete) hướng dẫn Giáo hội
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sứ mệnh 
của Giáo hội, được Chúa Thánh Linh thúc đẩy 
thực hiện thông qua một lối sống đích thực...
Nếp sống đó được đặc trưng sống theo sự thúc 
đẩy linh hoạt của Chúa Thánh Thần, sống theo 
niềm tin vào Chúa và tuân giữ Lời Ngài; sống sự 
sống của Chúa Phục sinh được thể hiện trong 
hoàn cảnh hiện tại; thể hiện sự bình an của 
Chúa Phục sinh hứa ban và làm nhân chứng cho 
Chúa qua thái độ rộng mở và gặp gỡ tha nhân...

   Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng 
Giáo hội không thể giẫm chân tại chỗ mà phải 
được linh hoạt qua những dấn thân tham gia 
tích cực của mỗi người đã được thanh tẩy.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay chúng ta được kêu xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

gọi, để giải thoát bản thân chúng ta khỏi những quan 
điểm, thủ đoạn và mục tiêu tầm thường làm cản bước 
tiến của niềm tin và tâm lòng rộng mở vâng theo sự linh 
hoạt của Chúa Thánh thần, để sống theo Lời Chúa, 
hầu làm cho diện mạo đích thực của Giáo hội được trở 
nên xinh đẹp và tỏa sáng theo ý muốn của Chúa Kitô.

Noi gương Đức Maria
   Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời 
các tín hữu hãy chạy tới Đức Trinh Nữ Maria, 
xin Mẹ bảo vệ Giáo hội và cầu bàu cho toàn thể 
nhân loại, nhất là trong tháng Năm này, tháng mà 
chúng ta dành tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt.
Đức Maria, người nữ của niềm tin yêu khiêm hạ và can 
cường đã rộng mở tâm lòng trọn vẹn theo sự hướng 
dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc đón nhận Con 
Thiên Chúa nhập thể, sẽ giúp chúng ta sống theo sự 
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (Paraclete) hầu 
chúng ta có thể đón nhận Lời Chúa và sống chứng 
tá cho Chúa trong cuộc sống của chính chúng ta.

CỘNG ĐOÀN CGVN TẠI HONGKONG 
         DÂNG HOA BẾ MẠC THÁNG HOA

 

HỒNG HÔNG - Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh 
(26/05/2019), CĐCGVN tại Hongkong đã cung 
nghinh tượng Mẹ Maria và dâng hoa bế mạc tháng 
Hoa. Bắt đầu từ 12 giờ, mặc dù trời mưa, nhưng 
đoàn con cái Mẹ Maria tại Hongkong đã tề tựu tại 
Giáo xứ Thánh Giuse để cùng hiệp ý với nhau và với 
cha chủ tế dâng lên Đức Trinh Nữ Maria tâm tình yêu 
mến.
 Đúng 12 giờ 30 phút, đoàn rước bắt đầu tiến về 
cung thánh trong tâm tình trang nghiêm và cung 
kính. Mặc dù thời thời tiết xấu và quãng đường cung 
nghinh kiệu hoa ngắn hơn so với ngày khai mạc 
nhưng ai nấy đều thể hiện nét tươi vui, phấn khởi. 
Vừa rước kiệu hoa cung nghinh Mẹ, cộng đoàn vừa 
đồng thanh cất cao lời bài hát: “Nữ Vương Mân Côi”. 
Bài ca là tâm tình chung của cả cộng đoàn dâng lên 
Mẹ để thể hiện lòng tôn kính cũng như tâm tình tạ 
ơn vì muôn ơn lành Mẹ đã thông ban trong suốt một 
mùa Hoa và suốt cuộc đời mỗi người.

Kết thúc cung nghinh kiệu Hoa, cộng đoàn cùng 
nhau quy tụ bên tượng Mẹ và đội đồng tiến đại diện 
cho cộng đoàn cùng dâng lên mẹ những đóa hoa 
tươi tượng trưng cho tấm lòng thành của đoàn con 
cái Việt nơi đất Hương Cảng. Kết thúc chương trình 
vãn hoa, mọi người cùng ổn định chỗ ngồi và chuẩn 
bị tâm hồn cùng cha chủ tế hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. 
Trong và sau thánh lễ, cha Đa Minh Nguyễn Tuấn 
Anh (Giáo phận Hongkong) đã thay mặt cộng đoàn 
cảm ơn đội Đồng tiến hoa và đội Dâng hương.

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 6 tuần thứ 1  

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

 Đức Giám Mục,các Linh Mục trong giáo 
phận Orange sẽ đi tĩnh tâm trong tuần này 
được nhiều ơn Chúa soi sáng cho các Ngài

 Các em thêm sức hôm nay, luôn được 
Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho các 
em trong đời sống. Giữ vững Đức tin Công 
Giáo

 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng 
góp cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng 
đoàn.

 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 Phục Sinh , và vững tin theo 
Thánh ý Chúa

THÁNH LỄ CHO CÁC HỌC SINH
RA TRƯỜNG NĂM 2019 

 Cộng đoàn sẽ có Lễ Tạ Ơn cho các em ra 
trường từ mẫu giáo đến đại học năm 2019. 
Vào Thánh Lễ 
Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 lúc 6:15 PM
 Xin quý phụ huynh và các em ghi danh nơi 
Ban Chấp Hành &  
    Cô Anh 714-224-9281 
để Cha Quản Nhiệm và BCH làm bằng khen 
chúc mừng các em. Hạn chót ghi danh:  Thứ 
bẩy ngày 11-06-2019.

cầu nguyện cho các linh mục vào lúc này vì nay đã 
gần tháng Sáu, mà tháng Sáu ở Hoa Kỳ gần Lễ Thánh 
Tâm và Ngày của Cha, rất thích hợp cho việc nhớ đến 
các linh mục, “mục tiêu chính của ma qủi”. 
 Đặc biệt vì mới đây có tin một linh mục nổi danh 
vừa tuyên bố đang nộp đơn xin hoàn tục. Lopez cho 
hay: mỗi lần nghe tin như thế, bà đều có chung một 
phản ứng: trái tim tan nát và hối hận vì đã không cầu 
nguyện đủ cho vị linh mục này hoặc cho toàn bộ các 
linh mục nói chung. Và bà đặt câu hỏi: ai trong chúng ta 
cầu nguyện đủ?
 Có, có một số người đang phổ biến sứ điệp cầu 
nguyện khẩn thiết cho các linh mục hơn những người 
khác. Kathleen Beckman, chẳng hạn, đã đáp lại lời kêu 
gọi cầu nguyện cho các linh mục bằng cách thành lập 
Thừa Tác Vụ Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục. Trong 
cuốn sách của bà tựa là “Praying for Priests: An Urgent 
Call for the Salvation of Souls,” Beckman trích dẫn lời 
Thánh Gioan Vianney: “khi người ta muốn triệt hạ tôn 
giáo, họ bắt đầu bằng việc tấn công linh mục; vì khi 
không còn linh mục, thì không còn lễ hy sinh; và khi 
không còn lễ hy sinh, thì không còn tôn giáo”. 
 Đã gần một năm kể từ ngày các tin tức đầu tiên 
về các tố cáo chống lại cựu Hồng Y Theodore McCa-
rrick xuất hiện. Beckman viết: “thời khắc quyết định này 
trong Giáo Hội khẩn thiết đòi các cải tổ thuộc trật tự trần 
thế, nhưng các cải tổ này cùng lắm cũng chỉ mạnh mẽ 
như các đáp ứng thiêng liêng như cầu nguyện, thống 
hối và đền tạ, những đáp ứng phải nâng đỡ các cải tổ 
kia. Cần phải yêu cầu việc đền vì tội lỗi trong Giáo Hội 
trong quá nhiều thập niên qua... Tình yêu Thiên Chúa 
và Giáo Hội sẽ giúp chúng ta chống lại cơn cám dỗ 
thích ném đá vào các giáo sĩ, mà đại đa số vẫn là các 
mục tử tốt lành. Thánh Kinh đề nghị cách đáp ứng tốt 
hơn: chia sẻ nỗi đau của dân tội lỗi của Thiên Chúa và 
dấn thân cầu nguyện, ăn chay và bố thí nhiều hơn để 
đền vì tội lỗi tập thể”. 
 Trong số tháng Sáu năm 2019 của tạp chí At-
lantic, trên tờ bìa, có hàng chữ “Abolish the Priesthood” 
(Hãy Bãi Bỏ Chức Linh Mục). Trên một “Tweet”, một 
nữ tu Dòng Thánh Phaolô (#MediaNuns) có một đáp 
ứng tuyệt vời chống lại ý kiến thế tục đó. Nữ tu Andrew 
Marie (@SrAndrewFSP) gửi qua Twitter bản sao các 
thiệp thụ phong linh mục bà đã nhận được. Bà tin rằng 
bà có ơn gọi “trong một ơn gọi” cầu nguyện cho các linh 
mục và bà vốn kêu gọi các linh mục gửi thiệp thụ phong 
cho bà. Bà lưu giữ các thiệp này trong sách nguyện để 
luôn có thể cầu nguyện cho các ngài. Một số thiệp có 
hình cảnh đóng đinh và hình Thánh Tâm Chúa Giêsu 
bừng lửa. Trong một “tweet” khác, bà đề nghị: “Đọc 
kinh mân côi cho vị linh mục đã rửa tội cho bạn. Có thể 
bạn không biết rõ tên ngài, nhưng Chúa biết! Nhưng 
nếu tìm được chứng chỉ rửa tội, bạn có thể cầu nguyện 
cho ngài đích danh!”. Bà quả đang cổ động cho công 
trình khẩn thiết của Cha Hardon.

xin đọc tiếp trên Website:vncatholic.net
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