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CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – C
LC 12,32-48

NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy 

làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi 
chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” 

(Lc 12,35-36)

Suy niệm: Một triết gia nọ nói rằng “Con người 
sinh ra để chết”. Chúng ta không nghĩ như ông, 
vì con người sinh ra ở đời để sống, cái chết chỉ 
là một khoảnh khắc chấm dứt sự sống này và 
chuyển tiếp sang một sự sống mới, chứ không 
phải là cùng đích của kiếp người. Cái chết chắc 
chắn sẽ đến với từng người, nhưng lại đến cách 
bất ngờ, rất bất ngờ. Trong cuộc sống, để tránh 
những điều bất ngờ, chúng ta thường có sự 
chuẩn bị trước: binh lính tập trận, lính cứu hỏa 
thực tập chữa cháy… Trong bài Tin Mừng, để 
giúp ta chuẩn bị trước bất ngờ của sự chết, để 
khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa làm như 
một người chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng 
như người đầy tớ ban đêm đợi chủ trở về, không 
phải với tâm trạng sợ sệt, nhưng tin tưởng và hy 
vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng hài lòng vì thấy 
người tôi trung đang chu toàn nhiệm vụ.

Mời Bạn:  Đừng chia cuộc sống thành những 
giây phút có Chúa hiện diện và Chúa đi xa. Bạn 
lúc nào cũng đang sống, đang làm việc dưới cái 
nhìn yêu thương chăm sóc của Chúa.

Sống Lời Chúa:  Dù học hành tại trường, lao 
động tại xí nghiệp, buôn bán giữa chợ đời, thư 
giãn nơi giải trí, nghỉ ngơi tại gia đình, hãy luôn 
nhớ rằng mình đang hoạt động trong Chúa, theo 
tinh thần của con cái trung tín với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con 
trưởng thành như những con người tự do thật sự, 
vì thế, Chúa ẩn mình mặc dù vẫn hiện diện bên 
chúng con. Xin cho chúng con luôn trung tín và 
sẵn sàng theo tinh thần của 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: Ông Điện Lê                              714-420-6329
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

THÁNH LỄ VỌNG  ĐỨC MẸ  HỒN XÁC LÊN TRỜI
LỄ TRỌNG LỄ BUỘC 

Thứ tư tuần này ngày 14 tháng 8 năm 2019  lúc 5:30 chiều 
tại Thánh Đường Giáo Xứ  St. Boniface, CĐ Anaheim

Thứ Bảy Ngày 17 tháng 8 năm 2019 
Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 15 chiều có 

Rước Kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ 

Văn Nghệ và Tiệc Mừng sau Thánh Lễ 
tại Hội Trường Giáo xứ 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ  
MÔNG TRIỆU ANAHEIM

 MỪNG LỄ BỔN MẠNG LẦN THỨ 44

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

$23,734.97 và 38 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Ngân sách Giáo Xứ cần hàng tuần
$25,500.00   

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ: $2,164.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 13-08-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Tư 14-08-2019   LỄ TRỌNG LỄ BUỘC
Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
                                      Thánh Lễ       5:30PM
Thứ Bảy 17-8-2019  Bổn Mạng Cộng Đoàn      
                                       Thánh Lễ     6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 17/08 Ban Chấp Hành

Thứ Bảy 24/08 Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

THAM DỰ RƯỚC KIỆU TRONG LỄ 
MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 

  Kính  Mời các Hội Đoàn và Phong trào mặc 
đồng phục và có mặt lúc 6 chiều ngày 17 tháng 
8 năm 2019 ở cuối nhà thờ, để cùng cung 
nghinh Đức Mẹ tiến lên Cung Thánh

THÔNG BÁO VỀ LUẬT ỨNG VIÊN PHÓ TẾ
Diocese of Orange

Ứng viên Phó Tế Tom Caso, thành viên của 
Giáo xứ, là ứng viên để lãnh nhận chức Phó Tế. 
 Nếu ai biết vì bất cứ lý do nào ứng viên này 
không thể lãnh nhận chức Phó Tế, xin thông 
báo ngay cho Phó Tế Frank Chavez, Giám Đốc 
Chương Trình Phó Tế của Giáo Phận Orange ở 
số (714) 282-3000
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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 Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ....................................... (657)345-0682
Chị Jenifer                                     (714)732-2750
Chị Kim Anh                                  (714)661-0135

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

TIN GIÁO HỘI
TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 

HOA KỲ VỀ VỤ THẢM SÁT VỪA DIỄN RA 
TẠI EL PASO, TEXAS.

 Khoảng hơn 10g sáng thứ Bẩy 3 tháng Tám, 
Patrick Crusius, 21 tuổi, cư ngụ tại Allen, Texas, 
là một thanh niên da trắng quá khích, có đầu óc 
phân biệt chủng tộc, trang bị một khẩu tiểu liên 
tự động đã nổ súng bắn vào những khách hàng 
trong siêu thị Walmart trong Trung tâm thương 
mại Cielo Vista ở El Paso, Texas.
 Vụ nổ súng bi thảm này được coi là tai hại nhất 
trong nhiều năm qua tại Texas. Các phụ huynh 
tập trung rất đông tại siêu thị Walmart để mua 
sắm cho mùa tựu trường sắp tới. Ít nhất có 3,000 
người trong siêu thị và hàng trăm nhân viên bán 
hàng.
 Cảnh sát cho biết họ nhận được cú điện thoại 
đầu tiên liên quan đến vụ nổ súng này vào lúc 
10:39 và đã đến ngay hiện trường. Dù vậy, vẫn 
có đến ít nhất 20 người bị thiệt mạng và 26 người 
khác bị thương. Tổng thống Mễ Tây Cơ Andrés 
Manuel López Obrador nói rằng ba người Mễ Tây 
Cơ đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở thành phố 
biên giới El Paso, Texas. Trong khi, Bộ trưởng 
Ngoại giao Mễ Tây Cơ Marcelo Ebrard nói rằng 
sáu người Mễ Tây Cơ đã bị thương trong vụ này. 
 Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng 
Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), và Đức Cha Frank 
J. Dewane của giáo phận Venice, Florida, Chủ 
tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân văn của 
USCCB, đã đưa ra tuyên bố sau đây về vụ nổ 
súng bi thảm này:
 Thứ Bảy tuần này, chưa đầy một tuần sau 
những trường hợp bạo lực liên quan đến súng 
đạn khủng khiếp ở California, một vụ nổ súng kinh 
hoàng, vô nghĩa và vô nhân đạo khác đã diễn ra, 
lần này tại một trung tâm mua sắm ở El Paso, 
Texas.
 Có một cái gì đó thật xấu xa tận căn bản vẫn 
tại trong xã hội của chúng ta khi các địa điểm 
nơi mọi người tụ tập tham gia vào các hoạt động 
hàng ngày của cuộc sống có thể bất thình lình trở 
thành hiện trường của bạo lực và sự khinh miệt 
đối với cuộc sống của con người. Bệnh dịch bạo 
lực súng đạn vẫn tiếp tục vô phương kiểm soát và 
lan rộng khắp đất nước chúng ta.
 Mọi thứ phải thay đổi. Một lần nữa, chúng tôi 

GHI DANH THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 

“MẸ NGUỒN AN VUI “
    Xin mời các đoàn thể, ban ngành và Cộng 
Đoàn tham gia vào chương trình văn nghệ Lễ 
BMCĐ Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim hạn chót 
ghi danh vào ngày mai 11 tháng 8 -2019. cho 
tất cả CA, VŨ, NHẠC, KỊCH. Chúng ta cùng vui 
cùng hát. Xin liên lạc càng sớm càng tốt để 
MC .KIM LONG và KIM QUỲNH có thời giờ sắp 
xếp chương trình.
 Xin gọi hay Email
KIM LONG : 714-722-5768,
Email : kimlong_1901@yahoo.com
KIM QUỲNH : 714-307-9994,
Email : quynhktran@hotmail.com hay 
Anh Rinh nguyễn :714-829-0739,
Email :rinh72@sbcglobal.net

GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ - VIỆT NGỮ - TNTT

 3 Chương Trình sẽ nhận đơn ghi danh cho niên 
học 2019-2020 vào 
Thứ Bảy, ngày 17 và 31 tháng 8 năm 2019 từ 
1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.

kêu gọi phải có những luật lệ hiệu quả giải quyết 
đến nơi đến chốn lý do tại sao những vụ bạo lực 
súng giết người không thể tưởng tượng như thế 
này cứ lặp đi lặp lại, và tiếp tục diễn ra trong cộng 
đồng của chúng ta. Là những người có đức tin, 
chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các nạn 
nhân và xin ơn chữa lành cho tất cả các cộng 
đồng bị ảnh hưởng. Nhưng phải có các hành 
động cũng là điều cần thiết để chấm dứt những 
hành động ghê tởm này.

 + Đức Hồng Y Daniel DiNardo, 
Chủ tịch USCCB 

 + Đức Cha Frank J. Dewane
Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân văn 
USCCB

CÁC NHÀ KHẢO CỔ HỌC NGƯỜI MỸ VÀ 
ISRAEL TÌM ĐƯỢC NHÀ THỜ 

CỔ XÂY TRÊN NỀN NHÀ HAI THÁNH PHÊRÔ 
VÀ ANRÊ TÔNG ĐỒ

 

 Một nhóm các nhà khảo cổ học người Mỹ và 
Do Thái, đã tìm được Nhà thờ các Thánh Tông 
đồ, được xây dựng trên nền nhà của các Thánh 
Tông đồ Phêrô và Anrê, gần bãi biển Galilê.
 Các chuyên gia của Viện Khảo cổ Galilê của 
trường Đại học Kinneret, Israel và trường Đại 
học Nyack ở New York, đã khai quật một địa 
điểm tại el-Araj trên bờ phía bắc của Biển hồ 
Galilê. Các nhà khảo cổ tin rằng el-Araj là địa 
điểm của làng chài cổ Bethsaida của người Do 
Thái, sau này trở thành thành phố Julias dưới 
thời La Mã.
 Giáo sư Steven Notley của Đại học Nyack nói 
với Fox News rằng các cuộc khai quật đã được 
bắt đầu hàng năm trước đó của nhóm tại địa 
điểm này, và đã phát hiện ra những bằng chứng 
về sự tồn tại của ngôi nhà thờ này, chẳng hạn 
như những mảnh đá cẩm thạch và các khối 
thủy tinh gọi là tesserae được sử dụng để trang 
trí một cách công phu các bức tường nhà thờ. 
“Những khám phá này đã thông báo cho chúng 
tôi rằng nhà thờ đang chờ được tìm thấy ở đâu 
đó gần đây,” Giáo sư Steven Notley nói với Fox 
News.
 Lần theo manh mối, các nhà khảo cổ đã phát 
hiện ra sàn nhà thờ. “Thật ngoạn mục khi đưa 
được những sàn nhà được trang trí đẹp mắt này 
ra ánh sáng sau khi bị chôn vùi hàng mấy ngàn 
năm, Giáo sư Notley giải thích.”

 Nhà thờ các Thánh Tông đồ đã được đề cập 
đến bởi những người hành hương Kitô giáo 
trong những thế kỷ đầu tiên, đáng chú ý là vị 
Giám Mục người Bavaria, và cũng là Thánh 
Willibald vào năm 725 sau Chúa Giáng Sinh. 
“Thánh Willibald nói rằng nhà thờ ở Bethsaida 
được xây dựng trên ngôi nhà của hai Thánh 
Tông Đồ Phêrô và Anrê, là các môn đệ đầu tiên 
của Chúa Giêsu,” Giáo sư Steven Notley giải 
thích với Fox News.
 Giáo sư nói thêm rằng việc khám phá ngôi 
nhà thờ này rất có ý nghĩa vì ít nhất là hai lý do. 
Trước tiên, cho đến khi phát hiện ra nó, nhiều 
học giả đã đặt nghi vấn về sự tồn tại của ngôi 
nhà thờ này, mặc dù, ngôi nhà thờ được đề 
cập đến trong hầu hết các ký sự hành hương. 
Một tầm mức quan trọng không kém ngôi nhà 
thờ này cho thấy đã tồn tại một ký ức sống 
động trong các cộng đồng Kitô giáo về vị trí của 
Bethsaida, quê hương của các Thánh Tông Đồ 
Phêrô, Anrê và Philípphê như đã được đề cập 
đến trong Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 1:44).

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.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 8 tuần thứ 2 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
  Gia đình là kho báu của nhân loại: ĐTC mời 
gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu thế giới , cầu 
xin cho các lựa chọn kinh tế,chính trị che chở 
các gia đình như kho tàng của nhân loại

 

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

             CHIA BUỒN
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim xin Chia Buồn cùng tang 
quyến về sự ra đi của Bà 

MARIA PHẠM THỊ HINH
 Đã được tiễn đưa về nhà Chúa vào thứ tư vừa 
qua, hưởng thọ 84 tuổi.
   Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn MARIA  về hưởng 
nhan thánh Chúa.
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