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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: Michelle Đỗ                                714-782-9521
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 22-10-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 26-10-2019      Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 26/10/19 CT Việt Ngữ

Thứ Bảy 02/11/19 Hội các Bà Mẹ Công Giáo
CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – C

LC 18,1-8

CỨ KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho 

những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu 
cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi 

mãi?” (Lc 18,7)

Suy niệm:  Các sách Tin Mừng nói rất nhiều về 
việc cầu nguyện, không chỉ thuật lại những lời 
giáo huấn của Chúa Giê-su thúc giục chúng ta 
cầu nguyện, mà còn cho thấy chính Ngài là mẫu 
gương cầu nguyện cho các môn đệ. Ngài dạy 
chúng ta cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện cách 
kiên trì. Và chính Ngài nêu gương cầu nguyện 
trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trước 
những biến cố quan trọng của đời sống. Ngài cầu 
nguyện không chỉ để cầu xin nhưng để kết hiệp 
mật thiết với Cha, để nhận biết thánh ý Cha, để 
chúc tụng, ngợi khen Cha… Ngài cầu nguyện 
không chỉ cho bản thân mình nhưng còn cho các 
môn đệ và những người khác, kể cả những người 
thù nghịch, những kẻ bắt bớ và giết hại Ngài. Có 
thể nói rằng, trong suốt cuộc sống tại thế của 
Chúa Giê-su từ đầu cho đến những giây phút cuối 
cùng trên thánh giá, Chúa vẫn coi cầu nguyện là 
chính lẽ sống của Ngài.

Mời Bạn: Đức tin và sự kiên trì cầu nguyện liên 
hệ mật thiết với nhau và cũng là điều kiện tiên 
quyết để lời cầu nguyện được nhậm lời. Bạn 
hãy dành ít phút kiểm điểm lại việc cầu nguyện 
của bản thân và ý thức tầm quan trọng của cầu 
nguyện trong đời sống của người Ki-tô hữu như 
thế nào.
Sống Lời Chúa: Kiên trì cầu nguyện trong việc 
đọc kinh sáng tối, mà còn trong cả cuộc sống 
bằng việc hướng lòng lên Chúa với một lời 
nguyện tắt trước khi bắt đầu một công việc gì.

 Cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con kiên trì cầu 
nguyện cách chân thành, với tất cả tấm lòng của 
con. Amen.

Trích trong Thánh Linh.net 

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

$22,506.38  
Ngân sách Giáo Xứ cần hàng tuần

$25,500.00   

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ: $1,592.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

 CHÚC MỪNG
Cha Quản Nhiệm &  

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin chúc mừng
EM MICHELLE ĐỖ

 Đã nhậm nhiệm vụ
 TRƯỞNG BAN GIÚP LỄ

 Cộng Đoàn Cám Ơn EM vừa là Huynh 
Trưởng TNTT, cô giáo Việt Ngữ, còn là giáo lý 
viên lớp 8 trong chương trình Giáo Lý của cộng 
đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông 
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống với 
Em 

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
 Cộng đoàn sẽ có Thánh Lễ và nghi thức cầu 
cho các Linh Hồn đã qua đời vào 

Thứ Ba ngày 5 tháng 11 lúc 7:00 tối 
 Xin quý cụ, ông bà và anh chị em gởi tên 
thánh và tên gọi các linh hồn của gia đình đã 
qua đời ở bất cứ mọi nơi từ tháng 11 năm 2018 
đến nay, cho Ban Chấp hành Cộng Đoàn hoặc 
qua email quangkatiele@gmail.com để được 
đọc trong thánh lễ, trễ nhất là Thứ sáu 25-10-
2019.
 Khi quý vị ghi tên, xin tham dự thánh lễ trên.

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 Cộng Đoàn dân Chúa 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. 

Lễ Các Thánh
LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC

   Thứ Sáu ngày 1 tháng 11 lúc 8:15 tối 

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
 Xin 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.
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TIN GIÁO HỘI
 

 HÀNG NGÀN NGƯỜI CÔNG GIÁO HOA KỲ 
TRỞ LẠI VỚI THÁNH LỄ SAU KHI XEM CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
   Sau 20 năm, Tông đồ “Catholics Come Home – 
Người Công Giáo Trở Về Nhà” tiếp tục truyền cảm 
hứng cho những người Công Giáo không linh hoạt 
nắm lấy đức tin của họ. Trong 20 năm qua, Tông đồ 
“Catholics Come Home – Người Công Giáo Trở Về 
Nhà” (CCH) đã đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II về “một cuộc truyền giáo mới” 
bằng cách tạo ra những quảng cáo truyền hình mời gọi 
những người Công Giáo không linh hoạt trở về nhà. Với 
nhiều năm kinh nghiệm truyền thông chuyên nghiệp 
về quảng cáo, Tom Peterson, người sáng lập CCH đã 
cầu nguyện, ‘Lạy Chúa, Chúa muốn sử dụng cuộc đời 
con như thế nào?’ Ông tin rằng Chúa đã chuẩn bị cho 
ông để truyền giáo cho mọi người, nhưng không phải 
trong nhà thờ. Do đó, ông đã sản xuất một chương 
trình truyền thông cho Giáo phận Phoenix, kết quả là 
92.000 người đến hoặc quay trở lại Giáo hội.” 
    Điều làm nên sự khác biệt của chương trình truyền 
thông Peterson, là chất lượng và khả năng mô tả Giáo 
Hội Công Giáo theo một chiều hướng tích cực. Như 
trang mạng của nó giải thích, “Được truyền cảm hứng 
bởi các lời kêu gọi của các Đức Thánh Cha chúng 
ta hướng đến việc Truyền Giáo Mới và tái đề xuất 
Tin Mừng, tông đồ “Người Công Giáo Trở Về Nhà” 
tiếp cận với người những Công Giáo không linh hoạt 
bằng cách sử dụng quảng cáo truyền hình truyền cảm 
hứng và một trang mạng tương tác. Không có áp lực 
hay bó buộc nào, Catholic Come Home.org cung cấp 
một cơ hội để tìm hiểu chân lý về đức tin Công Giáo 
trong một bầu không khí yêu thương, không phán xét. 
Chúng tôi cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ cho những 
người Công Giáo tách rời và những người ngoài Công 
Giáo tìm hiểu về việc trở lại Giáo Hội Công Giáo. 
Trở về nhà chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!” Kết quả 
của những nỗ lực của Peterson đã nói lên điều đó.
   Đức Tổng Giám Mục Carlson của St. Louis lưu 
ý, “Chúng tôi may mắn có khoảng 37.000 linh hồn 
đã trở lại với đức tin (tăng số người tham dự thánh 
lễ thêm 8,3% / Mùa Vọng 2011). Giám Mục Michael 
Sheridan của Colorado Springs tuyên bố rằng “Chiến 
dịch truyền hình này có tác động đáng kể trên hàng 
trăm ngàn người xem trong khu vực của chúng tôi. 
Tại Sacramento, Đức Giám Mục Jaime Soto tiết lộ 
số người tham dự thánh lễ tăng 16,05% (20.800 linh 
hồn trở lại Giáo hội). Quảng cáo truyền hình nổi tiếng 
nhất của họ (xem bên dưới) rất đơn giản, nó làm nổi 
bật niềm vui và vẻ đẹp của đức tin Công Giáo. Có 
thể tìm thấy tất cả các “evangomercial – quảng cáo 
Tin mừng” trên trang mạng, trong đó có một loạt các xin đọc tiếp theo trên Website:vncatholic.net

quảng cáo truyền cảm hứng và nhiều người cung 
cấp chứng từ cá nhân. Thậm chí tông đồ còn có một 
nhánh giới trẻ với nội dung đặc biệt hướng tới giới trẻ.

PHI LUẬT TÂN HOÀN THÀNH TƯỢNG ĐÀI              
  ĐỨC MẸ CAO NHẤT THẾ GIỚI 
   Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Rạng Ngời cho biết 
Phi Luật Tân, hay còn gọi là Philippines, vừa hoàn 
thành tượng đài Đức Mẹ cao nhất thế giới, cao hơn 
gấp đôi tượng đài Đức Mẹ từng được coi là cao nhất 
thế giới ở Venezuela. Bức tượng cao đến 100m này 
đã được hoàn thành và đã bắt đầu đón tiếp các tín 
hữu đến hành hương như quý vị và anh chị em có 
thể thấy trong video này. Tuy nhiên, đến năm 2021 
bức tượng mới được chính thức khánh thành để 
trùng vào dịp kỷ niệm 500 năm đạo thánh Chúa đến 
với quốc gia này.
   Tác giả của bức tượng này là ông Eduardo De 
Los Santos Castrillo, một nhà điêu khắc nổi tiếng 
khắp Phi Luật Tân. Ông mắc một căn bệnh hiểm 
nghèo nhưng đã cầu nguyện để có thể sống cho đến 
khi hoàn tất các hạng mục căn bản của bức tượng 
này. Ông sinh ngày 31 tháng 10 năm 1942, và đã 
được Chúa gọi về vào ngày 18 tháng Năm, 2016. 
Những người kế thừa ông đã có thể hoàn thành bức 
tượng như lòng mong muốn của ông.
   Dưới chân bức tượng là đền thánh “Đức Mẹ là 
Mẹ Toàn Cõi Á Châu” với diện tích hơn 12,000 mét 
vuông. Tượng được xây trên núi Monte María, nghĩa 
là Núi Đức Mẹ Maria, thuộc thành phố Batangas của 
Phi Luật Tân.
   Sau khi hoàn tất tượng đài, hiện nay các hạng 
mục khác đang được xây dựng bao gồm đền thờ 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và 12 nhà 
nguyện Thánh Mẫu ở tầng ba; một nhà hàng ở tầng 
bốn; một nhà hát nhỏ và các phòng hội nghị, và thậm 
chí có cả một trung tâm thương mại và khách sạn từ 
tầng 5 đến tầng 16. Ở tầng 17 là một đài quan sát có 
thể nhìn toàn cảnh thành phố Batangas. 
   Trước khi bức tượng Đức Mẹ này được hoàn 
thành, tượng đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa bình tại 
thành phố Trujillo, Venezuela, được xây dựng năm 
1983 được kể là cao nhất thế giới với chiều cao là 
47m. Như thế, tượng đài “Đức Mẹ là Mẹ Toàn Cõi Á 
Châu” cao hơn gấp đôi tượng đài của Venezuela.
   Sau khi thoát được đại họa cộng sản, trong một 
hành động để tạ ơn, tôn vinh, và đền tạ trái tim Đức 
Mẹ người dân Bulgaria hay còn gọi là Bảo Gia Lợi, 
đã cùng nhau xây dựng lên tượng đài Đức Mẹ là 
Mẹ Thiên Chúa cao đến 31m và được khánh thành 
vào năm 2003. Tượng đài này là tượng đài cao thứ 
ba trên thế giới sau tượng đài của Venezuela và Phi 
Luật Tân.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 tuần thứ 3 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

  Ý Truyền Giáo: Xin Chúa ban mùa xuân truyền 
giáo cho Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần khơi 
dậy nơi Giáo Hội mùa xuân truyền giáo 
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
ƠN GỌI

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

 Quí Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn 
đang 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

THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
   Cộng Đồng có Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh 
Hồn vào:   ngày 2 tháng 11 năm 2019 

Lúc 12:00 pm – 2:30 pm 
Tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành 

Số 8301 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 

HẠNH CÁC THÁNH
20 tháng 10
Chân Phước James ở Strepar
(c. 1409?) 

    Chân Phước James sinh trưởng trong một 
gia đình quý tộc ở Ba Lan. Ngài gia nhập dòng 
Phanxicô từ khi còn nhỏ, giữ nhiệm vụ quản lý ở 
tu viện Lvov và đã hòa dịu sự căng thẳng giữa 
các tu sĩ dòng và giáo sĩ địa phận. Ngài rất thích 
hoạt động cho người Chính Thống Giáo, và đã 
phục vụ họ trong một thập niên. Ðược sai đến 
miền tây nước Nga, ngài giữ nhiệm vụ đại diện 
cho các tu sĩ Phanxicô ở đây, ngài rao giảng 
phúc âm và hoạt động để giữ vững đức tin của 
người tín hữu.
 
 Khoảng năm 1360, ngài giữ một vai trò trong 
nhóm truyền giáo đặc biệt, có tên là Lữ Khách 
Vì Ðức Kitô, gồm các tu sĩ Phanxicô và Ðaminh. 
Công việc rao giảng và tổ chức của Chân Phước 
James được coi là thành công. Sau đó ngài giữ 
nhiệm vụ Tổng Giám Mục Galich, xây dựng một 
vài nhà thờ mới ở những nơi hẻo lánh và bổ 
nhiệm các linh mục kinh nghiệm từ Ba Lan đến 
hoạt động; ngài cũng thành lập các dòng tu, xây 
cất trường học, và bệnh viện. Ngài rất bén nhạy 
về nhu cầu của người dân, nên thường trực tiếp 
đưa đề nghị lên quốc hội Ba Lan; bởi đó ngài có 
tước vị là “người bảo vệ vương quốc.”
 
 Ngài là tổng giám mục nhưng không giống 
như các giám mục khác trong thời ấy. Ngài thích 
mang y phục dòng Phanxicô hơn là phô trương 
bề ngoài và đi chân đất.
 
 Ngài có lòng sùng kính Ðức Mẹ một cách đặc 
biệt. Ảnh của Ðức Mẹ được khắc trên con dấu 
và trên nhẫn giám mục của ngài. Mỗi tối ngài 
đều cử hành nghi thức sùng kính Ðức Mẹ ở nhà 
thờ hoặc bất cứ đâu ngài đến.
 
 Sau 19 năm làm giám mục, Chân Phước 
James đã được phần thưởng nước trời. Ngài 
được chôn cất trong nhà thờ Phanxicô ở Lvov.

Trích từ NguoiTinHuu.com
LỜI HAY Ý ĐẸP

Phạm tội là con người, nhưng ngoan cố trong tội 
là ma quỉ.  (Thánh Catherine Siena) 

CÁM ƠN
 Cha Quản Nhiệm và  Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn CÁM ƠN: EM PAUL LÂM 
đã hy sinh trong vai trò Trưởng Ban Giúp Lễ 
từ năm 2014-2019.
 Nguyện xin Thiên Chúa & Đức Mẹ Mông Triệu 
luôn gìn giữ Em.
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