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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                                714-781-9521
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

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ  
THÁNG 12 CỦA CỘNG ĐOÀN

• Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Lễ Trọng)
      Thứ Hai ngày 9 tháng 12 năm 2019    
               Thánh  Lễ 8:15 Tối

• Giải tội mùa vọng 
 * Thứ năm  5-12-2019 giải tội Giáo Xứ
bằng Tiếng Việt và Mỹ, các bạn trẻ nói tiếng 
Mỹ nên đi ngày này,có nhiều Cha giải tội 
tiếng Mỹ

 *  Thứ ba 17-12-2019
Thánh Lễ lúc 6:30PM Giải tội sau Thánh Lễ 
có rất nhiều Cha VN 

•  Lễ Vọng Giáng Sinh  
 *  Thứ Ba 24-12-2019 lúc 6:00 Chiều

•  Lễ Giao Thừa
 *  Thứ Ba 31-12-2019 lúc 6:30 Chiều

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 03-12-2019    Kinh nguyện        6:30PM
                                 Thánh Lễ            7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 06-12-2019
                                          Thánh Lễ   8:00PM

Thứ Bảy 07-12-2019      Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 07/12/19 Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CÁC TỬ ĐẠO NHẬT 
TẠI ĐỀN THÁNH CÁC NGÀI Ở NAGASAKI

   Theo Vatican News, giải giới hạch nhân và phúc 
tử đạo là hai chủ đề bàng bạc trong ngày thứ hai của 
Đức Phanxicô trên đất Nhật. Ngài bay tới hai thành 
phố Nagasaki và Hiroshima, vượt hơn 1,500 cây số. 
Mưa như trút đã đã đón rước ngài tại thành phố nơi 
các Kitô hữu đã ẩn núp suốt trong 250 năm! 
 Và cũng chính ở Nagasaki, Thánh Phanxicô Xavier 
đã tìm thấy mảnh đất mầu mỡ nhất cho hạt giống 
Kitô giáo nẩy mẩm sinh hoa kết trái năm 1550. Ngài 
làm cho hàng ngàn người trở lại Đạo Công Giáo chỉ 
trong vòng vài tháng. Cũng chính những người tân 
tòng này phải đi hầm trú khi hàng loạt cuộc bách hại 
xẩy ra khiến họ phải bỏ trốn để duy trì đức tin, họ 
được mệnh danh là “các Kitô hữu hầm trú”. Như một 
hậu duệ của họ phát biểu, di sản của họ là hồng ân 
đức tin.
 Chính tại đây, bất chấp mưa rơi, Đức Giáo Hoàng 
đã lớn tiếng ca ngợi 26 Kitô hữu đó, những người đã 
cương quyết không từ bỏ đức tin dù phải chết: 

Anh chị em thân mến,

Chào anh chị em buổi sáng!
 Tôi rất mong chờ thời điểm này. Tôi đến đây như 
một người hành hương để cầu nguyện, để củng cố 
anh chị em trong đức tin, và để được củng cố bởi 
đức tin của những anh chị em này, những người, 
bằng chứng tá và lòng tận tụy của họ, đã thắp sáng 
đường đi của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em 
đã chào đón tôi nồng nhiệt.
 Ngôi đền này mang hình ảnh và tên của các Kitô 
hữu đã tử đạo lâu rồi, bắt đầu với Thánh Phaolô Miki 
và các bạn đồng hành của ngài vào ngày 5 tháng 2 
năm 1597, và một loạt các vị tử đạo khác đã thánh 
hiến mặt đất này bằng sự đau khổ và cái chết của 
họ.
 Tuy nhiên, ngôi đền này không chỉ nói về cái chết; 
nó cũng nói về chiến thắng của sự sống trên cái chết. 
Thánh Gioan Phaolô II đã xem nơi này không chỉ 
đơn giản là đồi tử đạo mà là Đồi Bát Phúc thực sự, 
(Xin xem tiếp trang sau)

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 12 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Xin cho hết mọi xứ sở biết dứt khoát dấn thân 
thực hiện những biện pháp cần thiết, trong 
việc ưu tiên cho tương lai của giới trẻ nhỏ, 
nhất là những em khổ đau.

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng 
góp cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng 
đoàn.Cùng tất cả 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

Thứ Hai 
ngày 09 tháng 12 năm 2019 

lúc 8:15 PM  tại 
Thánh Đường 

Giáo Xứ St. Boniface,  

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI  
LỄ TRỌNG

CHA CHÁNH XỨ VÀ CHA QUẢN NHIỆM SẼ 
LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG 

SAU THÁNH LỄ THỨ BẢY, 
NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2019. 

   XIN CỘNG ĐOÀN TIẾP TỤC CẦU NGUYỆN 
CHO MỌI CÔNG VIỆC ĐƯỢC TIẾN TRIỄN 
TỐT ĐẸP THEO Ý ĐỊNH.
SAU THÁNH LỄ XIN MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN 
CHÚA  ĐẾN CẦU NGUYỆN, DƯỚI CHÂN 
TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG TRONG 
NGÀY GIỜ NÓI TRÊN.

LỜI HAY Ý ĐẸP
 Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu 
niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên 
Chúa – T Phanxicô Salêsiô.

Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó 
thác tất cả cho Thiên Chúa – T. Sophle Barat.
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 Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào 
Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà  

www.cddmmtanaheim.org 

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

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

$25,622.13 và 35 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2019-2020

TUẦN THỨ 1: 16/11/2019
1.Ô/B Nguyễn Văn Phương $ 100
2.Ô/B Nguyễn H.Nguyên & Mai Đặng   $ 100 
3.A/C Phạm Johnny  & Annemarie        $ 150 
4.Ô/B Nguyễn M. Kim & Nga Cao $ 100
5.Bà Nguyễn Ngọc Duyên $ 100
6.A/C Nguyễn Tây & Ngọc Nữ $ 300
7.A/C Nguyễn Long & Thùy Linh            $100
8.Bà Võ T. Kim Luyến $ 100
9.Ô/B Lã Văn Nguyên $  100
10. Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Fullerton 
                                                              $  100
11.A/C Đỗ Minh Tuấn & Katherine  $100
12.Ô/B Nguyễn Văn Thưởng $100
13.Ô/B La Hảo $100
14.Chị Nguyễn Ánh Hồng $ 100
15.A/C Phạm Linh & Ánh $100
16.Ô/B Phạm Khắc Huân $ 70
17.Ô/B Hoàng Trọng Thụy & Lucie $ 50
18.Ô/B Bùi Văn Giang       $100

TỔNG CỘNG TUẦN 1    $   1,970

TUẦN THỨ 2:   23/11/2019
19.Ô/B Đỗ Văn Thiệu $     100
20.A/C Trần Viết Hồng $     100
21.Ô/B Dương Minh John $     150
22.Bà Pham Sửu $     100
23.Ô/B Phạm Văn Hồng $     100
24.A/C Lê Thanh Quang & Katie $     150
25.Ô/B Nguyễn Đức Tân $     100
26.A/C  Nguyễn Quốc Trung James $       50
27.Bà Nguyễn Văn Biệt $     100
28.Bà Tạ Bảy $     100
29.A/C Dương Anthony $     100

QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN ANAHEIM 

 Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
đang thâu nhận sự đóng góp quỹ sinh hoạt 
để chi phí trong năm 2019-2020. Xin quý cụ, 
quý ông bà và anh chị em quảng đại giúp đỡ, 
để cho các chương trình sinh hoạt được phát 
triển. Đóng góp của quý vị sẽ được đăng trên 
bản tin cộng đoàn hằng tuần.

GHI CHÚ:
  Mọi đóng góp bằng Check xin qúy Ông Bà 
Anh Chị Em để St. Boniface Church
với ghi chú “Quỹ Sinh Họat CĐ VN”, và dùng 
bì thư đính kèm để gởi trực tiếp đến Linh 
Mục Quản Nhiệm, hay các Anh Chị trong Ban 
Chấp Hành

30.Ô/B Nguyễn Ngọc Hiển $     100
31.Ô/B Lưu Văn Thuần $     100
32.Ô/B Phạm Thông $     200
33.A/C Nguyễn Thịnh $     100
34.A/C Đỗ Anne Marie $     100
          TỔNG CỘNG TUẦN 2 $   1,750

           TỔNG CỘNG 2 TUÂN    $3,720

nơi trái tim của chúng ta có thể được khuấy động bởi 
chứng tá của những người đàn ông và đàn bà lòng 
đầy Chúa Thánh Thần và được giải thoát khỏi mọi ích 
kỷ, tự mãn và kiêu căng (x. Gaudete et Exsultate, 65). 
Vì ở đây, ánh sáng Tin mừng rạng chiếu vào tình yêu 
chiến thắng bách hại và gươm giáo.
 Ngôi đền này trên hết là một tượng đài Phục sinh, 
vì nó công bố rằng lời cuối cùng - bất chấp mọi bằng 
chứng ngược lại - không thuộc về cái chết mà thuộc 
về sự sống. Số phận của chúng ta không nằm trong 
cái chết mà trong sự sống viên mãn. Đây là thông điệp 
mà các vị tử đạo đã công bố. Vâng, ở đây chúng ta 
thấy bóng tối của cái chết và việc tử đạo, nhưng cũng 
là ánh sáng của sự phục sinh, khi máu của các vị tử 
đạo trở thành hạt giống của đời sống mới mà Chúa 
Giêsu muốn ban cho chúng ta. Các chứng tá của họ 
củng cố chúng ta trong đức tin và giúp chúng ta đổi 
mới lòng tận tụy và cam kết của chúng ta đối với việc 
làm môn đệ truyền giáo vốn cố gắng tạo ra một nền 
văn hóa có khả năng bảo vệ và bênh vực mọi sự sống 
qua việc hàng ngày âm thầm phục vụ mọi người, nhất 
là những người có nhu cầu lớn nhất.
 Tôi đến tượng đài tử đạo này để tỏ lòng tôn kính 
những người đàn ông và đàn bà thánh thiện này. 
Nhưng tôi cũng đến một cách khiêm nhường, như 
một tu sĩ Dòng Tên trẻ tuổi từ “tận cùng trái đất”, tìm 
thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong câu chuyện của 
những nhà truyền giáo đầu tiên và các vị tử đạo Nhật 
Bản. Mong chúng ta đừng bao giờ quên sự hy sinh 
anh dũng của họ! Có thể nó không còn là một di tích 
vinh hiển của quá khứ, được lưu giữ và tôn kính trong 
một viện bảo tàng, mà đúng hơn là một ký ức sống 
động, một nguồn cảm hứng cho các công trình tông 
đồ và là một thúc đẩy việc truyền giảng tin mừng đổi 
mới ở vùng đất này. Mong sao Giáo hội tại Nhật Bản 
thời ta, giữa mọi khó khăn và dấu hiệu hy vọng của 
nó, cảm thấy được kêu gọi để nghe lại mỗi ngày thông 
điệp của Thánh Phaolô Miki tuyên bố từ trên thập giá, 
và chia sẻ với mọi người đàn ông và đàn bà niềm vui 
và vẻ đẹp của Tin mừng vốn là đường sự thật và sự 
sống (x. Ga 14: 6). Mong sao chúng ta hàng ngày 
được giải thoát khỏi bất cứ điều gì đè nặng chúng ta 
và ngăn cản chúng ta tiến bước trong khiêm nhường, 
tự do, mạnh bạo và bác ái.
 Anh chị em thân mến, ở nơi này, chúng ta hợp nhất 
với những Kitô hữu trên khắp thế giới, trong thời đại 
của chúng ta, đang chịu tử đạo vì đức tin. Họ là những 
vị tử đạo của thế kỷ hai mươi mốt và việc làm chứng 
của họ mời gọi chúng ta lên đường một cách can đảm 
theo đường Bát Phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện với 
họ và cho họ. Chúng ta hãy lên tiếng và nhấn mạnh 
rằng tự do tôn giáo phải được bảo đảm cho mọi người 
ở mọi nơi trên thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng 
hãy lên án sự thao túng của các tôn giáo qua “các 

chính sách của chủ nghĩa cực đoan và chia rẽ, bởi các 
hệ thống tìm lợi nhuận không hạn chế hoặc bởi các 
khuynh hướng ý thức hệ đầy hận thù luôn thao túng 
các hành động và tương lai của mọi người nam nữ” 
(Văn kiện về Tình Huynh Đệ Nhân Bản, Abu Dhabi, 4 
tháng 2 năm 2019).
 Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, Nữ vương các Thánh 
Tử đạo, Thánh Phaolô Miki và mọi bạn đồng hành của 
ngài, những người suốt trong lịch sử đã tuyên xưng 
bằng cuộc sống của họ các kỳ công của Chúa, cầu 
nguyện cho đất nước của anh chị em và cho cả Giáo 
hội. Ước mong chứng tá của họ đánh thức và duy trì 
trong mọi người chúng ta niềm vui của việc truyền 
giáo.

ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI CÁC TỬ ĐẠO NHẬT 
TẠI ĐỀN THÁNH CÁC NGÀI Ở NAGASAKI

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT

HẠNH CÁC THÁNH
1 Tháng Mười Hai
Thánh Mary Joseph Rosello  (1811-1880)
  Thánh Mary Joseph sinh ở làng ven biển Albisso-
la, nước Ý, trong một gia đình Công Giáo đông con. 
Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã có ý định đi tu, nhưng 
dù lòng khao khát ấy mãnh liệt đến đâu đi nữa, ngài 
đã bị từ chối chỉ vì quá nghèo, không có của hồi môn. 
Ðôi vợ chồng đạo đức nhưng hiếm muộn mà ngài 
giúp việc trong bảy năm, lẽ ra đã có thể giúp ngài thể 
hiện giấc mơ ấy, nhưng họ không muốn làm như vậy 
chỉ vì quá yêu quý thánh nữ và họ muốn nhận ngài 
làm con nuôi.
  Nhưng Thiên Chúa Quan Phòng đã can thiệp qua 
vị giám mục địa phương, là người biết đến tài dạy 
giáo lý của thánh nữ, nên đã cung cấp cho ngài và 
các cô dạy giáo lý một ngôi nhà để làm lớp học. Từ 
một khởi đầu khiêm tốn ấy đã phát triển thành tu hội 
Nữ Tử của Ðấng Nhân Hậu vào năm 1837.
  Vài năm sau, nhóm phụ nữ đạo đức ấy tuyên 
khấn, và Mary Joseph làm bề trên của tu hội ấy trong 
40 năm, ngài đặt cộng đoàn dưới sự bảo trợ của Ðức 
Mẹ Từ Bi và Thánh Giuse. Câu nói thời danh của 
thánh nữ là, “Ðôi tay để làm việc, trái tim để dâng cho 
Chúa.”
  Ngài muốn cảm nghiệm cay đắng của ngài khi 
còn nhỏ sẽ không cản trở các thiếu nữ muốn dâng 
mình cho Chúa. Do đó, bất cứ thiếu nữ nào cũng 
được nhận vào cộng đoàn của ngài mà không cần 
của hồi môn.
  Các nữ tu nào bị đau yếu đều cảm nhận sự chăm 
sóc đặc biệt của ngài, như được bày tỏ trong lời nói 
sau đây: “Qua sự kiên nhẫn, sự đau khổ và lời cầu 
nguyện của họ, toàn thể cộng đoàn này đã sống còn 
cho đến ngày nay, nhờ bởi họ luôn luôn tìm kiếm và 
đạt được những ơn sủng cho chúng ta từ Cha Nhân 
Lành.”
 Sơ Mary Joseph từ trần vào tháng Mười Hai năm 
1880 và được phong thánh năm 1949.
Trích từ NguoiTinHuu.com
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