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BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tich:                   A. Phạm Minh Hiếu        714--553-6639
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PT Phó Nội Vụ:           A.Phạm Thiên Triều      714-553-7581
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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 11-06-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM
Thứ Bảy 15-6-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 15/06/19 Các em ra Trường

Thứ Bảy 22/06/Thừa Tác Viên Thánh Thể
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

GA 20,19-23
NHẬN LẤY TINH THẦN ĐỨC KI-TÔ

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần,… Chúa Giê-
su hiện đến, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình 
an cho anh em.”… Nói xong, Người thổi hơi trên 
các ông và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh 
em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em 

cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 
(Ga 20,19.22-23)

Suy niệm: Chúa Giê-su ban Thánh Thần cho 
các tông đồ ngay trong ngày Chúa phục sinh. 
Như một cuộc sáng tạo mới, Chúa Ki-tô phục 
sinh ban Thánh Thần qua việc “thổi hơi” trên các 
ông, một hình ảnh nói lên việc Chúa truyền “tinh 
thần” của Ngài cho các tông đồ. Nhờ cùng một 
“tinh thần” với Chúa, các tông đồ trở nên giống 
Chúa, nên một với Ngài, và nhờ đó, các tông đồ 
được nên một với nhau. Chúa Thánh Thần, “tinh 
thần” của Đức Ki-tô chính là Đấng nối kết, hiệp 
nhất mọi người trong thân thể mầu nhiệm Chúa 
Ki-tô. Nhờ sống trong Thánh Thần, chúng ta có 
được cảm thức về Hội Thánh.

Mời Bạn:  Bạn đã có cảm thức về Hội Thánh ở 
giáo xứ bạn đang sống chưa? Nghĩa là bạn có 
cảm thấy “tinh thần” của Đức Ki-tô hoạt động 
nơi các tín hữu là chi thể của Hội Thánh tại giáo 
xứ của bạn không? Sống theo “tinh thần của 
Đức Ki-tô” là thực hiện sứ mạng của mình theo 
những đòi hỏi của bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

Sống Lời Chúa: – cầu nguyện cho Hội Thánh 
tại giáo xứ luôn được hiệp nhất; - cuối mỗi 
ngày xét mình để kiểm điểm xem mình có 
sống theo tinh thần của Đức Ki-tô không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng 
con nên một trong tình yêu Chúa. Xin Chúa 
Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mọi hành 
động của con, để con có thể góp phần xây dựng 
sự hiệp nhất trong Hội Thánh Chúa. Amen.

Trích trong Thánh Linh.net 

 Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành 
cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chuá xin 
chúc mừng: 
    Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt. 
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông 
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân 
xuống trên qúi Anh Chị và gia quyến. 

CHÚC MỪNG
LỄ BỔN MẠNG 

CA ĐOÀN HƯƠNG VIỆT

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

$25,107.36 và 34phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu cửa sổ $1,677.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

bất lợi cho các hãng bảo hiểm được thông qua. Ngay cả 
những ứng cử viên phụ trách về bảo hiểm tiểu bang (in-
surance commissioner) cũng được “rà soát” rất cẩn thận. 
 Còn đa số người Công Giáo chúng ta, rất hăng say 
trong các công tác tông đồ và từ thiện nhưng việc 
người ta đang muốn biến tòa giải tội thành một đồn 
công an, một trụ sở điều tra, thậm chí thành một cơ 
quan gián điệp của FBI. Họ (những người chống 
Công Giáo) đang muốn đánh phá nền móng đức 
tin, Giáo hội thân yêu, vậy mà chúng ta lại làm ngơ!
 2) Chúng ta chưa biết tận dụng sức mạnh của mạng 
lưới xã hội.
 Cách đây khoảng 7, 8 năm trong một buổi tiếp tân tại 
tư gia, Đức Giám Mục địa phận Patrick J. McGrath đã 
thông báo sẽ thiết lập một mạng lưới xã hội cho đia phận, 
nhờ vào đó giáo dân sẽ biết những gì giáo phận đang 
quan tâm, sẽ có tiếng nói chung để hỗ trợ địa phận nếu 
cần. Chúng tôi sau đó lên địa phận thảo luận về vấn đề 
này một buổi. Nhưng đến nay thực tình chúng tôi không 
biết mạng lưới này đã hoàn chỉnh chưa. Thưc ra những 
vấn đề như dự luật SB-360 (báo chí mới thêm đuôi: Con-
fession law) nếu được phổ biến rộng rãi thì lời kêu gọi 
của Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez sẽ có ít nhất 
130,000 người hưởng ứng (thay vì chỉ có 1,300 người.)
 Tuy như cha phó nói trong bài giảng, các linh mục thà 
chấp nhận vào tù chứ không bao giờ chấp nhận một 
đạo luật vô lý, phản giáo lý Công Giáo như vậy. Dù sao 
chúng ta cũng cần đồng loạt lên tiếng để dự luật này 
không thể thành luật. Bây giờ vẫn chưa muộn, dự luật 
SB-360 “confession law” sau khi thông qua tại Thương 
viện tiểu bang sẽ phải mang ra biểu quyết tại Hạ viện 
TB (Assembly). Đây là lúc hơn bao giờ hết, người Công 
Giáo chúng ta cần bày tỏ quan điểm với những vị Dân 
biểu đại diện khu vực mình ở. Hội nghị Công Giáo Tiểu 
bang California (the California Catholic Conference), đã 
thiết lập một website dưới đây, chúng ta chỉ cần vào 
điền tên tuổi, địa chỉ, email, số phôn rồi gửi đi là xong:

h t t p s : / / c q r c e n g a g e . c o m / c a c a t h o l i c / a p p /
w r i t e - a - l e t t e r ? 0 & e n g a g e m e n t I d = 4 9 8 3 0 6

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo thân 
yêu của chúng ta luôn đứng vững trước mọi bách hại.xa này.

DỰ LUẬT SB-360 CỦA CALIFORNIA
Tiếp Theo

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
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

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 ba ngày 11-06-2019.
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TIN GIÁO HỘI
DỰ LUẬT SB-360 CỦA CALIFORNIA – 

VI PHẠM QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO
 San Jose 28/5/2019.- Trong Thánh lễ Chúa Nhật vừa 
qua (26 tháng 5, 2019) tại nhà thờ Saint Maria Goretti. 
cha phó Lương Đạt đã báo một tin buồn khiến cả cộng 
đoàn giáo dân sửng sốt: Thượng viện tiểu bang Califor-
nia vừa thông qua một đạo luật buộc các linh mục phải 
thông báo với chính quyền những điều nghe được trong 
tòa giải tội, nếu điều đó liên quan đến việc xâm phạm tình 
dục trẻ em. Tờ báo địa phương San Jose Mercury News 
cùng ngày cũng cho đăng trên trang nhất tựa đề “Tiểu 
Bang California có nên buộc các linh mục phải khai báo 
lời xưng tội lạm dụng tình dục trẻ em” (Should California 
force priests to report child-molestation confessions?). 
Tờ SJMN cũng cho biết Thượng viện tiểu bang CA hôm 
thứ Sáu (24 tháng 5, 2019) đã thông qua dự luật SB 360 
buộc các linh mục phải làm việc này (với đa số đáng 
ngại 30-4). Đây quả thực là một sự vi phạm thô bạo của 
tiểu bang CA vào những quyền tự do căn bản của con 
người, Những quyền đã được minh định trong hiến pháp 
Hoa Kỳ: Quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận.
 Được biết thượng nghị sĩ tiểu bang - ông Jer-
ry Hill thuộc đảng Dân chủ của San Mateo – khi 
đề nghị đạo luật này đã đưa ra 2 lập luận chính:
 1)Ngay cả bác sĩ, thầy giáo, cán bộ xã hội, …khi biết 
có trẻ em bị ngược đãi sẽ phải báo cáo với chính quyền.
 Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, khi một 
bác sĩ biết một đứa trẻ bị ngược đãi thường đứa trẻ đó 
không tự ý nói ra, hay có khi không biết mình đang bị 
ngược đãi mà khai. Còn một linh mục khi xưng tội của 
mình là một người lớn, tự ý nói ra. Một khác biệt quan 
trọng khác là văn phòng bác sĩ hay trường học, ngay cả 
tại gia đình là một môi trường xã hội, sinh hoạt thường 
ngày, những nơi đó không mang tính tôn giáo, các bác 
sĩ hay thầy giáo trong trường hợp này không bị ràng 
buộc bởi lời thềnhư trong tòa giải tội của một linh mục. 
 Cha giáo Pius Pietrzyk, cũng là một luật sư dân sự 
đang dậy tại đại chủng viện St. Patrick’s Seminary & 
Universitycho rằng việc so sánh của ông Hill rất khập 
khễnh. Trong khi những bác sĩ, luật sư, cán bộ xã hội, 
… là những người cần được chính quyền tiểu bang cấp 
giấy hành nghề, họ có thể bị buộc tuân theo những đòi 
hỏi của chính quyền, còn các linh mụckhông là một nhân 
viên của tiểu bang, không cần bằng hành nghề của tiểu 
bang, thế tại sao lại đòi hỏi họ phải tuân theo những điều 
vô lý như vậy. Hơn nữa quyền bảo mật của một linh mục 
trong tòa giảng đối với người đến xưng tội cũng giồng 
quyền của một luật sư đối với thân chủ của mình (attor-
ney – client privilege), cần phải được luật pháp tôn trọng.
 Đối với tín lý Công Giáo, việc xưng tội và giải tội 
là một trong bảy bí tích thiêng liêng và căn bản. Việc 
bảo mật những lời xưng tội (the seal of confession)
được coi là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Điều 
này khuyến khích việc tự do thú nhận, chân thành 

sám hối và tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa. 
 Đức cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá của Tổng 
giáo phận Los Angeles, tuyên bố “Chúng ta đang phải đối 
đầu với với một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tự 
do tôn giáo” (We are dealing here with an egregious viola-
tion of the principle of religious liberty.)Thực vậy, nếu so 
sánh với trường hợp một bác sĩ, chắc chắn chính quyền 
không bao giờ ra luật buộc một bác sĩ phải khai ra bệnh 
tật của bệnh nhân, vì như vậy là bắt họ vi phạm lời thề bảo 
mật “Hippocrate” (to preserve a patient’s privacy) của họ.
 2) Ông Jerry Hill cũng cho rằng viện dẫn Tu Chính 
Án Thứ Nhất (First Amendment) về quyền tự do tôn 
giáo để bảo vệ sự bảo mật trong tòa giải tội là sai, tiểu 
bang California từng ra luật cấm đoán chế độ đa thê, 
tuy chế độ này được một vài giáo phái áp dụng. Ông 
ta nói thêm: “Chẳng có quyền tự do nào của chúng 
ta là tuyệt đối!” (None of our freedoms is absolute). 
 Việc so sánh này của ông Hill cũng lại không chính 
xác, chế độ đa thê đã bị luật pháp liên bang Mỹ loại 
khỏi vòng pháp luật qua nhiều phán quyết của Tối Cao 
Pháp Viện (www.americanbar.org/groups), nó cũng 
đi ngược lại quyền bình đẳng ghi trong Tu Chính Án 
XIV. Chế độ này cũng bị những cơ quan quốc tế như 
“UN Human Rights Committee” và “The UN Commit-
tee on the Elimination of Discrimination against Wom-
en (CEDAW)” lên án, hoàn toàn khác hẳn với quyền 
được giữ im lặng trong tòa giải tội của Công Giáo.
 Qua việc dự luật SB-360 được thông qua tại thương 
viện tiển bang California, chúng ta thấy hai điều: 

1) Người Công Giáo tại tiểu bang California đông 
nhưng cũng quá … thờ ơ 
 Với hơn 10 triệu, người Công Giáo tại California 
chiếm gần 1/3 dân số nhưng nói chung không mấy 
quan tâm đến những vấn đề của giáo hội, tuy sẽ 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đức tin của mình. 
Trước ngày dự luật SB-360 được mang ra biểu quyết 
tại thương viện tiểu bang CA, Đức Tổng Giám Mục 
Jose H. Gomez (tổng giáo phận Los Angeles) lên 
tiếng kêu gọi giáo dân: “Hãy tiếp tục cầu nguyện và 
làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe về vấn đề 
này, điều này rất quan trọng đối với đức tin và tự do 
tôn giáo của chúng ta” (Continue to pray and make 
your voices heard on this issue, which is so vital to our 
faith and religious freedom.) Nhưng cuối cùng chỉ vỏn 
vẹn có khoảng 1,300 người vào website đã thiết lập 
sẵn (https://cqrcengage.com/ cacatholic/app/write-a-
letter?3&engagementId=498306) để lên tiếng với nghị 
sĩ của mình!
 Đối với những đoàn thể, tổ chức hay ngành nghề khác 
– Thí dụ như trong lãnh vực bảo hiểm – trước khi một dự 
luật nào được mang ra trước quốc hội tiểu bang, dự luật 
đó được các hãng bảo hiểm nghiên cứu và phân tích rất 
kỹ, sau đó được gởi tới từng agent, broker, và nhân viên 
bảo hiểm yêu cầu lên tiếng với vị đại diện cử tri khu vực 
mình. Kết quả chúng ta thấy rất hiếm có đạo luật nào 

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 6 tuần thứ 2   

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

 THÔNG BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ  

 1.Tìm Hiểu Đạo Công Giáo: Nếu ai muốn 
tìm hiểu, muốn biết thêm về đạo Công Giáo, 
hoặc trên 18 tuổi mà chưa lãnh nhận Bí Tích 
Thêm Sức, xin liên lạc Sr. Phương Hồng * 
Điện thoại: (714) 956-3110 etx. 120 hoặc 
email: phuonghonglhc@gmail.com hoặc 
Anh Sơn (714) 728-2657. 
Chương trình sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy, 
7 tháng 9, 2019 từ 6:30 PM – 9:00 PM.

2. Tĩnh Tâm Giới Trẻ: Chương Trình 
Giáo Lý tổ chức cuối tuần Tĩnh Tâm từ 
Thứ Sáu, 9 đến Chúa Nhật, 11 tháng 8, 2019 
cho các bạn trẻ đã lãnh nhận Bí Tích Thêm 
Sức tuổi từ 16 đến 25 tại Irvine Outdoor Edu-
cation Center, Orange. 
Lệ phí: $120 (trước ngày 9 tháng 7). Nếu 
muốn ghi danh, xin email đến: vietfaithforma-
tion@gmail.com hoặc text 714-332-9081.

3. Cần Thêm Giảng Viên Giáo Lý:  
Chương trình cần thêm thiện nguyện viên 
dạy Giáo Lý Trẻ Em hoặc người lớn. Ai 
có lòng quan tâm đến đức tin của Giới trẻ, 
xin vui lòng liên lạc Sr. Phương Hồng tại: 
phuonghonglhc@gmail.com.

4. Ghi Danh Học Giáo Lý Trẻ Em: Chương 
Trình Giáo Lý sẽ nhận đơn ghi danh cho niên 
học 2019-2020 cho các trẻ em tuổi từ 6 đến 
18 vào 3 Thứ Bảy, ngày 3, 17 và 31 tháng 8 
từ 1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.  Trong 3 
ngày này cũng có nhận ghi danh cho chương 
trình sinh hoạt Thiếu Nhi và học Việt Ngữ.

(Xin xem tiếp trang sau)

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.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào cùng 
Cộng Đoàn Dân Chúa sắp xếp thời gian đến 
tham dự buổi họp HĐMV vào 
Chúa Nhật  16-06-2019 lúc 7:45AM. Tại 
trung tâm mục vụ Giáo Xứ (Pastoral center) 
,để chuẩn bị cho các sinh hoạt của Cộng Đoàn 
trong các tháng tới, cùng bàn về POTLUCK tiễn 
Cha sau 4 năm phục vụ CĐ trước khi đi nhận bài 
sai mới. xin Kính Mời.

CURSILLO
Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật 

ngày mai 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.

POTLUCK TIỄN CHA QUẢN NHIỆM
ĐI NHẬN BÀI SAI MỚI

 Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông triệu Anaheim sẽ tổ 
chức Potluck để tiễn Linh Mục Quản Nhiệm đi 
nhận bài sai mới, sau 4 năm phục vụ cho CĐ
 Buổi Potluck đươc tổ chức sau Thánh lễ cuối 
của Cha vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại 
Hội Trường Giáo xứ 
 Rất mong các Ban Nghành, Đoàn Thể cùng 
Toàn Thể Cộng Đoàn Dân Chúa tham dự, mỗi 
gia đình chúng ta cùng mang một món ăn mà gia 
đình thích và cùng gia đình đến Hội Trường, để 
cùng chung vui và tiễn đưa Cha,(chi tiết sẽ được 
đăng trong bản tin vào tuần tới)
Mọi đóng góp xin liên lạc BCH Cộng Đoàn hay 
Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207
Xin Trân trọng kính mời 
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