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CHÚA NHẬT THỨ XVI QUANH NĂM •  07THÁNG 21 NĂM 2019

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

$23,090.25 và 42 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu cửa sổ  $1,904.00
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  
Email: quangkatiele@gmail.com

Đặc trách trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

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.  

CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – C
LC 10,38-42

VIỆC DỄ BỎ QUA NHẤT
“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi… và sẽ 

không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Việc chị Ma-ri-a “ngồi bên chân Chúa 
mà nghe lời Người dạy”  tưởng chừng như 
chuyện vô tích sự, vậy mà lại được Chúa Giê-
su khen là biết chọn phần việc tốt nhất. Tốt nhất 
vì trên đời này, không gì cao trọng bằng việc ta 
phải thực hiện ý Chúa thay vì ý mình, sống cho 
Chúa thay vì cho mình, hướng về Chúa thay vì 
hướng về cái tôi của mình. Muốn thực hiện ý 
Chúa, ta phải có những giây phút ở bên Chúa, 
có mối tương giao thân thiết với Ngài, để lắng 
nghe, lĩnh hội ý Ngài trước khi hành động. Chúa 
Giê-su không cho rằng việc hiếu khách của Mác-
ta là không cần thiết, nhưng trước hết, phải có 
tâm tình như Ma-ri-a. Hơn nữa, ta dễ bị cám dỗ 
bỏ qua việc phải làm để chỉ làm việc mình thích, 
chỉ làm những việc bề ngoài, dễ được thiên hạ 
thấy mà khen tặng. Cám dỗ chạy theo công việc 
như thế khiến người ta đặt giá trị ưu tiên cho 
hình thức bên ngoài, tâm hồn dần dần trở nên 
trống rỗng; hệ quả là người ta sẽ đánh mất nhân 
cách của chính mình, một thứ tha hoá cần phải 
tránh.
 Mời Bạn: Tựa như chị Ma-ri-a, bạn hãy xác 
tín mối tương quan với Chúa là cần thiết nhất 
trong cuộc đời bạn. Xác tín thứ hai là Chúa biết 
rõ bạn, tỏ tường hơn là chính bạn. Thế nên, bạn 
hãy sống và làm theo những gì Ngài dạy bảo để 
mãi được bước đi trong ánh sáng của Ngài, đạt 
đến cùng đích cuộc đời.

 Sống Lời Chúa: Anh/chị lo lắng về nhiều 
chuyện; nhưng hãy xét xem: chuyện nào đáng 
để bạn quan tâm nhất hiện nay?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con phân định 
các bậc thang giá trị trong cuộc sống làm người 
và làm con Chúa. Amen.
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 23-07-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 27-7-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 27/07 Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton

Thứ Bảy 3/08 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

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  NGÀY MAI 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.

MỪNG LỄ BỔN MẠNG LẦN THỨ 44
CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM 

NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2019

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. 

TÌM NHÂN TUYỂN 
 Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp 
Cộng Đoàn phụ trách Trưởng ban Tang Lễ. xin 
quí Ông Bà Anh Chị Em liên lạc Ban Chấp Hành 
để biết thêm chi tiết 
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 7 tuần thứ 3 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

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) 926-3400xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
ĐGH PHANXICÔ: 

HÃY XÉT LẠI LÒNG MÌNH TRƯỚC, 
ĐỪNG XÉT ĐOÁN NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHÓ. 

 Vatican City, Jul 14, 2019 / 05:36 am (CNA).- 
Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã 
nói rằng để giúp đỡ một người khốn khó, cần 
phải có lòng thương cảm với hoàn cảnh của họ. 
Ngài khuyến khích người tín hữu trước hết hãy 
nghĩ về sự chai cứng của tâm hồn mình, chứ 
đừng xét đóan tội lỗi của người khác.

 “Nếu trên đường phố, con gặp một người vô 
gia cư nằm bên lề đường mà con không quan 
tâm gì đến người ấy, rồi lại cho rằng ‘Ồ, tên nát 
rượu ấy mà, hắn say rồi’ thì con nên tự xét lại 
xem lòng con đã ra chai đá, đã trở nên băng 
giá chưa,chứ đừng hỏi là người ấy có say hay 
không.”

 Khuôn mặt của tình yêu thực sự là lòng 
thương xót dành cho người cùng khổ. Đó là 
cách để một người trở thành môn đệ đích thực 
của Chúa Giêsu.
 Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa 
Nhật, ĐGH Phanxicô đã phản ánh dụ ngôn về 
người Samaritan nhân hậu, mà ngài gọi là “một 
trong các dụ ngôn đẹp nhất của Tin Mừng” và 
đã trở thành khuôn mẫu cho đời sống của người 
Kitô hữu, là cách thức mà mỗi người tín hữu 
phải hành xử mỗi ngày.
 ĐGH nói rằng dụ ngôn cho thấy có lòng trắn ẩn 
là yếu tố chính. ”Nếu con không có lòng thương 
cảm trước một người khốn khổ, nếu con không 
động lòng thì hẳn có điều gì đó không ổn rồi. 
Hãy cẩn thận” Ngài cảnh báo như thế.
 Trích đoạn Tin Mừng của Thánh Luca, ĐGH 
nói rằng “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha 
anh em là Đấng nhân từ.” Thiên Chúa là Cha 
của chúng ta, là Đấng nhân từ bởi vì Ngài có 
lòng xót thương; Ngài đã mang nỗi xót thương 
này đến với nỗi đau của chúng ta, tội lỗi của 
chúng ta, thói xấu của chúng ta và nỗi khốn khổ 
của chúng ta. 
 ĐGH cũng nhắc đến một chi tiết trong dụ ngôn 
người Samaritan nhân hậu là người Samari-
tan này là một người không tin. Chúa Giêsu 
dùng người không có đức tin như một khuôn 
mẫu bởi vì trong “việc yêu thương anh em như 

chính mình’ của người này chứng tỏ người ấy 
yêu mến Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà anh 
không biết, với hết tâm hồn và bằng hết sức lực 
của mình”
 Cuối cùng ĐGH Phanxicô cầu nguyện rằng 
“ Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin giúp chúng con 
hiểu được và trên hết mọi sự là biết sống ngày 
càng gắn bó với nhau hơn để giữa tình yêu 
dành cho Thiên Chúa là Cha của chúng con và 
tình yêu cụ thể và rộng lượng dành cho anh chị 
em của chúng con mãi tồn tại và ban cho chúng 
con ơn sủng để có lòng xót thương và lớn lên 
trong lòng xót thương ấy.”

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC JOSEPH KURTZ, 
NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
HOA KỲ BỊ UNG THƯ, XIN CẦU NGUYỆN

 Hôm thứ Tư 10 tháng Bẩy, Đức Tổng Giám 
Mục Joseph Kurtz của tổng giáo phận Louisville, 
nguyên chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ 
cho biết ngài đã được chẩn đoán mắc bệnh ung 
thư bàng quang và sẽ sớm được điều trị. Đức 
Tổng Giám Mục cho biết thêm ngài sẽ phải rời 
khỏi tổng giáo phận trong vòng ba tháng trong 
khi được điều trị tại bệnh viện.
 “Tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư 
biểu mô đường tiết niệu ở bàng quang và tuyến 
tiền liệt và sẽ tham gia vào một kế hoạch điều trị 
bao gồm liệu pháp miễn dịch và hóa trị trong ít 
nhất 12 tuần,” Đức Tổng Giám Mục Kurtz nói.
 Các bác sĩ cho biết sau khi trải qua hóa trị, họ 
sẽ phẫu thuật cắt bỏ bàng quang và tuyến tiền 
liệt của ngài. Chẩn đoán này được đưa ra sau 
vài tháng Đức Tổng Giám Mục gặp vấn đề về 
sức khỏe và đã trải qua nhiều xét nghiệm y tế.
 Đức Tổng Giám Mục Kurtz từng là chủ tịch Hội 
đồng Giám mục Hoa Kỳ từ năm 2013 đến 2016. 
Đức Cha nói ngài rất biết ơn bác sĩ ung thư của 
mình, bác sĩ Dan George, và các nhân viên y tế 
tại Viện Ung thư Đại học Duke, là những người 
nói ngài còn nhiều lý do tốt để lạc quan.
 Ngài nói: “Tôi cảm thấy an tâm, và với sự 
khuyến khích của bác sĩ George, tôi đã duy trì 
các hoạt động thường lệ trong thời gian này.” 
 Tuy nhiên, trong thời gian tới ngài sẽ phải ở lại 
Bắc Carolina trong suốt quá trình điều trị. Ngài 
sẽ cố gắng liên lạc với các viên chức của tổng 
giáo phận khi ngài đi vắng.

LẼ SỐNG
21 Tháng Bảy

LÚA MÌ VÀ HOA MỒNG GÀ
      Hòa Lan là một nước nổi tiếng về hoa. Ở 
phía bắc Hòa Lan, có những cánh đồng hoa 
chạy dài tắp tít vượt cả tầm nhãn giới. Nhiều loại 
hoa sặc sỡ tuyệt đẹp làm say mê khách du lịch. 
Phía nam của Hòa Lan, trái lại, chỉ có những 
cánh đồng lúa mì bát ngát và khi lúa chín thì 
khắp nơi chỉ còn là một màu vàng ối làm nổi bật 
màu đỏ tím của những bông hoa mồng gà.
 

     Cảnh đó đẹp với thi sĩ và họa sĩ nhưng rất 
đáng buồn đối với nông gia vì mồng gà càng sặc 
sỡ thì vụ lúa càng kém. Chẳng có cách nào nhổ 
hết được những cây mồng gà này mà không làm 
hư hại lúa, đằng khác hoa mồng gà càng nhiều 
và càng đẹp thì khách du lịch càng làm hư hại 
lúa nhiều, mỗi khi họ nhảy xuống ruộng để hái 
hoa.
 

    Sự chung đụng của lúa mì và hoa mồng gà: 
đó là bức tranh tuyệt hảo của nhân loại chúng 
ta. Thiên Chúa tạo dựng lúa mì để nuôi sống 
chúng ta, nhưng Người cũng cho hoa mồng gà 
mọc lên để làm vui mắt chúng ta. Có lúa mì thì 
cũng có hoa mồng gà. Có nhà nông thì cũng có 
thi sĩ, họa sĩ.
 

    Thiên Chúa cho nắng mưa hòa nhịp với nhau. 
Người nông gia không thể đòi hỏi chỉ có mưa 
cho lúa tốt. Người nghệ sĩ không thể đòi hỏi chỉ 
có ánh mặt trời... Sống là biết chấp nhận sự đa 
diện của vũ trụ như một bức tranh tuyệt hảo. 
Sống là biết lấy đau khổ, mất mát của mình làm 
hạnh phúc cho người khác.
 Trích sách Lẽ Sống

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta tránh né con mắt người đời, nhưng 
chúng ta lại phạm tội ngay trước mắt Thiên 
Chúa.  (Thánh Ambrose)

TIN BUỒN   
 Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin báo đến 
Cha, thầy Phó Tế, Sơ cùng Cộng Đoàn tin:

 Ông Giuse Vũ Đình Sỹ 
là Thân Phụ của Anh Chị Phương&Loan sinh 
hoạt trong Ca Đoàn Hương Việt và là Ông Nội 
của Đoàn Trưởng, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
Cộng Đoàn, Trưởng Christina Vũ đã được Chúa 
gọi về nhà Chúa, Vào 7 giờ sáng thứ tư, ngày 
17 tháng 07 năm 2019.  
 Thánh Lễ đưa chân vào lúc 7:00 tối 
thứ ba tuần này ngày 23 tháng 7 năm 2019.
Thánh Lễ an táng Thứ bẩy ngày 27/7/2019 
lúc 10:00 sáng tại Giáo Xứ ST.Boniface.
 Kính mời Cộng Đoàn dâng Chúa tham dự, 
và thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông 
Giuse Vũ Đình Sỹ 
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