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

$23,331.00 và 34 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

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

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
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GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - TNTT

       

 3 Chương Trình  sẽ nhận đơn 
ghi danh cho niên học 2019-2020 

Vào 3 Thứ Bảy. 
Ngày 3,17 vá tháng 8 Năm 2019

từ 1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.  

CÁM ƠN  
 Ban Chấp Hành Cộng Đoàn  cùng Hội các bà 
Mẹ Công Giáo. CÁM ƠN Ông Bà

Nguyễn Văn Khẩn
đã tặng Cộng Đoàn và HCBMCG một bếp ga 
mới ($600.00) để chuẩn bị cho hội chợ Giáo Xứ 
2019 Chân Thành Cám Ơn.

XIN CỘNG ĐOÀN LƯU Ý 
TRONG MÙA HÈ CÁC EM THIẾU NHI KHÔNG 
SINH HOẠT, XIN QUÍ CỤ QUÍ ÔNG BÀ ANH CHỊ 
EM LÊN PHÍA TRÊN CÁC HÀNG GHẾ ĐẦU,  
ĐỂ THAM DỰ  THÁNH LỄ  ĐƯỢC THÊM 
LONG TRỌNG VÀ SỐT SẮNG 

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
  

   Hay  đến văn phòng Giáo Xứ để nhận và điền 
đơn gia nhập. Đơn có tiếng Việt và tiếng Anh.
 Sau đó chúng ta sẽ tham gia các sinh hoạt của 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim.
Văn Phòng Giáo Xứ mở cửa từ:
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30AM-8:00PM.
Thứ Bẩy 8:30AM-12:00AM & 1:00PM-5:00PM. 
Điện Thoại liên lạc 714-956-3110.

CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – C
LC 10,25-37

HÃY LÀM Y NHƯ VẬY
Đức Giê-su bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm 

như vậy.” (Lc 10,37)

Suy niệm: Xét về mặt lý thuyết thì thầy thông 
luật đã trả lời rất rành rẽ: muốn được sống đời 
đời phải mến Chúa hết lòng và yêu người thân 
cận như chính mình. Thế nhưng đi vào thực tế 
thì không đơn giản: Nhưng ai là người thân cận 
của tôi mới được chứ?! Bằng một câu chuyện 
minh hoạ Chúa Giê-su cho thấy người thân cận 
mà tôi phải yêu thương không được xét theo tiêu 
chuẩn “nhất thân nhì thế,” cũng không phải là 
người có thể “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại”. 
Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ, thậm 
chí đối nghịch với ta – điều đó không quan trọng 
– nhưng chắc chắn đó là người đang cần được 
cảm thông chia sẻ hic et nunc (ở đây và ngay 
bây giờ), là người cô thân cô thế không có khả 
năng đền ơn đáp nghĩa. Thậm chí, yêu người 
còn là việc ưu tiên trên cả việc thờ phượng 
Thiên Chúa nữa, và phải xắn tay áo lăn xả vào 
hành động cụ thể với tất cả mọi hệ luỵ phiền toái 
chứ không chỉ đứng bên lề bàn góp lý thuyết 
suông. Câu chuyện minh hoạ đã rõ, chỉ còn mỗi 
một việc: “Hãy đi và làm y như vậy.”
Mời Bạn: Yêu người một cách vô danh (như: 
cứu trợ bão lụt, quyên góp từ thiện…) xem ra 
gọn nhẹ dễ làm hơn yêu người cách cụ thể (ăn 
nói tử tế, phục vụ cách vui vẻ với những người 
trong gia đình của bạn…). Cả hai trường hợp 
đều là bác ái, nhưng trường hợp sau xem ra 
giống hơn với mẫu “người thân cận” mà Chúa 
mô tả, phải không bạn?
Sống Lời Chúa: Thực hành bác ái như câu tục 
ngữ sau đây đề nghị: “Charity begins at home” 
(Đức bác ái bắt đầu từ nhà mình trước).
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến. Hoặc hát “Đâu 
có tình yêu thương”.

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: A Nguyễn Đình Long
                                                                   714-623-0034 

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 16-07-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 20-7-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 20/07/ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Thứ Bảy 27/07/ 

CURSILLO  
 Cursillo sẽ có họp vào sáng mai Chúa Nhật, 
ngày 14 tháng 7 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. Kính mời cha quản nhiệm và các 
anh chị Cursillistas đến tham dự buổi sinh hoạt 
chia sẽ đời sống đạo. 
 Xin vui lòng đến trước 7:45am.

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

Tuần:  6/7/2019
148.  Ẩn Danh $   100
TỔNG CỘNG:          $ 18,060

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ ÂN NHÂN 

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Kính Mời  
các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp 
thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào 
Chúa Nhật  21-07-2019 lúc 7:45AM. Tại 
trung tâm mục vụ Giáo Xứ (Pastoral center) 
,để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng Cộng Đoàn và 
các sinh hoạt trong các tháng kế tiếp. cũng là buổi 
họp đầu tiên với Linh Mục Quản Nhiệm 
Xin Kính Mời.
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 7 tuần thứ 5 cầu cho ƠN GỌI

 

      Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện theo ý
Đức Giáo Hoàng 

 Xin cho những người có bổn phận thực thi 
công lý biết tận tuỵ chu toàn bổn phận và không 
còn những bất công đang lan tràn trên thế giới 

  Các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của 
Chúa cho cánh đồng truyền giáo.

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

  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.”

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 đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI

VATICAN KHẲNG ĐỊNH: CÁC LINH MỤC 
KHÔNG ĐƯỢC TIẾT LỘ ẤN TÍN TÒA GIẢI TỘI 

TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO

 Vatican đã tuyên bố rằng các linh mục không 
bao giờ có thể được tiết lộ những gì các ngài 
nghe được trong tòa giải tội.

 Phản ứng với các đề xuất pháp lý yêu cầu các 
linh mục báo cáo về các lạm dụng tình dục nghe 
được trong tòa giải tội, Tòa Ân Giải Tối Cao 
đã ra thông báo chính thức vào hôm thứ Hai 1 
tháng Bẩy, nói rằng trong khi Giáo hội cam kết 
chống lại lạm dụng, ấn tín Tòa Giải Tội không 
thể được đánh đồng với các bí mật nghề nghiệp 
khác, như các bí mật nghề nghiệp của luật sư 
và khách hàng, là những điều có thể được tiết lộ 
trong một số trường hợp. 

 Tuyên bố của Vatican khẳng định rằng Giáo 
hội sẽ làm mọi cách “để ngăn chặn luật pháp thế 
tục được áp dụng lên ấn tín tòa giải tội, là điều 
bất khả xâm phạm.”

 Thông báo của Tòa Ân Giải Tối Cao, đã được 
ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa 
Ân Giải Tối Cao, nhấn mạnh rằng “Bí mật [trong 
tòa giải tội] không phải là một nghĩa vụ được áp 
đặt từ bên ngoài, nhưng là một yêu cầu nội tại 
của bí tích và, do đó, không thể bị giải thể ngay 
cả bởi hối nhân.” Nói cách khác, cho dù chính 
người xưng tội đồng ý cho cha giải tội nói ra 
những gì nghe được trong tòa giải tội, ngài vẫn 
bị buộc phải giữ bí mật không được tiết lộ những 
gì đã nghe được.

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO XƯNG TỘI 
VỚI MỘT LINH MỤC THAY VÌ TRỰC TIẾP 

VỚI THIÊN CHÚA.

 Thiên Chúa biết là tôi hối lỗi, như vậy đã đủ 
chưa?

 Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh 
mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa? Câu trả 
lời ngắn gọn bởi vì đó là cách của Thiên Chúa 
muốn chúng ta làm như vậy. Trong thư Thánh 
Giacôbê (Gc 5:16) qua Kinh Thánh, Thiên Chúa 
dạy rằng “Anh em hãy thú tội với nhau.” Nên 

nhớ, Kinh Thánh không dạy hãy xưng tội của 
con trực tiếp với Thiên Chúa và chỉ với Thiên 
Chúa thôi – nhưng dạy hãy xưng tội của con với 
người khác.

 Trong Phúc Âm Thánh Matthêu, chương 9, 
câu 6 (Mt 9:6), Chúa Giêsu đã nói rằng “ Vậy, 
để các ông biết: ở dưới đấy này, Con Người có 
quyền tha tội.”. Và rồi Kinh Thánh tiếp tục nói 
với chúng ta trong câu 8 rằng (Mt 6:8) “Thấy 
vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa 
đã ban cho loài người được quyền năng như 
thế.”

 Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 20:21-23) kể rằng 
khi các môn đệ tụ tập nhau vào đêm Chúa Phục 
Sinh, Chúa đã hiện ra và nói với các ông “Bình 
an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 
Thầy cũng sai anh em.” Chúa Cha đã sai Chúa 
Giêsu như thế nào? Chúng ta tìm thấy trong 
Phúc Âm Matthêu, chương 9 rằng Chúa Cha 
đã ban cho Chúa Giêsu quyền tha tội dưới đất. 
Bây giờ Chúa Giêsu lại sai các môn đệ của Ngài 
đi giống như Chúa Cha đã sai Ngài. Như vậy 
hẳn là Chúa sai các môn đệ của Ngài ra đi phải 
với quyền năng gì đó? Đó là quyền tha tội dưới 
đất. Nếu trong trường hợp ai đó vẫn chưa hiểu 
được, thì đây câu 22-23 là thế này : Nói xong, 
Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em 
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.”

 Tại sao Chúa Giêsu ban cho các môn đệ 
quyền tha tội hay cầm buộc tội nếu Ngài không 
mặc nhiên cho rằng người ta đến xưng thú tội 
với các ngài? Và là sao các môn đệ có thể tha 
hay cầm buộc tội nếu không ai đến thú tội với 
họ?

 Kinh Thánh dạy chúng ta hãy xưng tội của 
chúng ta với nhau, và rằng Chúa ban cho các 
người môn đệ quyền tha tội dưới đất. Chúa 
Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi với năng 
quyền ấy. Khi người Công Giáo xưng tội với 
một linh mục, chúng ta chỉ đơn giản là đi theo kế 
hoạch đã được đặt ra bởi Chúa Giêsu Kitô. Ngài 
tha tội qua các linh mục… đó chính là quyền 
năng của Thiên Chúa, nhưng Ngài thực hiện 
quyền ấy qua thiên chức linh mục.

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. 

LẼ SỐNG
14 Tháng Bảy

TỰ DO ÐÍCH THỰC 
    Trong tập thơ mang tựa đề Gitanjali, thi hào 
Tagore đã có bài thơ về tù nhân như sau:
 

“Hỡi tù nhân, hãy nói cho ta hay ai đã xiềng xích 
ngươi. Tù nhân đáp, thưa chính là chủ tôi. Tôi đã 
muốn thắng vượt mọi người, bằng của cải và quyền 
lực, cho nên tôi đã vơ vét vào kho tàng của tôi tất cả 
tiền bạc của chủ. Mệt mỏi vì cuộc chạy đua theo tiền 
của tôi, cuối cùng tôi đã thiếp ngủ ngay trên chính 
giường của chủ tôi. Khi thức dậy, tôi thấy mình đã bị 
giam hãm ngay trên kho tàng của tôi.
 

    Hỡi tù nhân, hãy nói cho ta hay ai đã rèn chiếc 
xích sắt này cho ngươi. Tù nhân đáp: tôi đã muốn 
giam hãm tất cả thế giới, vì như thế tôi sẽ được tự 
do và không còn ai quấy rầy. Ngày đêm, tôi đã dùng 
lửa, búa và chiếc dũa để rèn sợi xích này. Khi nó 
được hoàn thành, và chiếc mốc cuối cùng được nối 
lại, tôi đã để cho sợi xích giam hãm cả cuộc đời của 
tôi, khiến không có gì bẻ gãy được”.
 

    Năm 1989, nước Pháp đã mừng kỷ niệm 200 năm 
cuộc cách mạng 1789. Cùng với việc lật đổ chế độ 
quân chủ, bản tuyên ngôn nhân quyền được công bố 
ngày 04 tháng 8 năm 1789 đã đánh dấu một bước 
dài của nhân loại tiến đến tự do, dân chủ.
 

    Nhưng oái oăm thay, người ta đã nhân danh tự do 
để chống lại tự do và phạm không biết bao nhiêu tội 
ác đối với con người. Nhân danh tự do, Robespierre 
đã giết hại 25 ngàn người cũng như cấm chế nhiều 
quyền tự do trong đó cơ bản nhất là quyền tự do tôn 
giáo.
 

    Lịch sử cũng đã được lập lại trong rất nhiều cuộc 
cách mạng sau này. Mới đây tại Trung Quốc, người 
ta đã nhân danh tự do dân chủ để đạp đổ Nữ Thần 
Tự Do và sát hại không biết bao nhiêu người đòi tự 
do.
 

    Nhân danh tự do để chối bỏ tự do của người khác, 
nhân danh quyền con người để chà đạp quyền sống 
của người khác: đó là thảm trạng của không biết 
bao nhiêu cuộc cách mạng trong thời đại ngày nay. 
Chính khi con người chối bỏ tự do và chà đạp quyền 
sống của người khác là cũng chính lúc con người tự 
giam hãm mình trong nô lệ, nô lệ cho quyền lực, nô 
lệ cho tiền bạc, nô lệ cho bất an... Lắm khi con người 
tự rèn lấy cho mình xích xiềng để tự chói lấy mình. 
Nhà tù ấy, sợi xích ấy chính là lòng tham lam nơi con 
người: tham lam tiền của, tham lam quyền lực, tham 
lam danh vọng.
 Trích sách Lẽ Sống
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