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BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch A. Nguyễn Năng Chí 714-572-1502
Phó CT Nội Vụ C. Nguyễn Thùy Linh 714-520-0834
Phó CT Ngoại Vụ C. Trần Bạch Yến 714-283-0633
Tổng Thư Ký C. Phan Bích Huyền 714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ A. Dương Hưng Tony 714-983-2521
PT Phó CT Nội Vụ A. Trần Minh Hoàng 714-757-5658
PT Phó CT Ngoại Vụ A. Phạm Hữu Triết 714-612-3052
PT Tổng Thư Ký A. Lê Thanh Quang 714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ C. Phạm Thị Minh Hải 714-234-3353

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
THÁNH LỄ 

Chúa Nhật: 6:30 PM Thứ Bảy 
Thứ Ba 7:00 PM  
Thứ Sáu Đầu tháng 8:00 PM

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 

•  3:30PM Chúa Nhật đầu tháng 2, lễ Phục Sinh, 6, 8, 10, & 12. 
(Sẽ không có Rửa Tội trong mùa chay)

•  Lớp Hướng Dẫn: Chúa Nhật đầu tháng 3:30PM tại phòng E. 
(Cha Mẹ có con rửa tội và Người Đỡ Đầu bắt buộc phải tham 
dự lớp này.)

•  Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai vào lúc 3:30 PM 
trong nhà thờ. (Ghi Chú: Xin ghi danh trước một tháng)

• Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6654

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:
 Sr. Đào Thu Hồng, LHC: 714-956-3110 x 120
Trao Mình Thánh Chúa:  
 Ô. Điện 714-533-2468 
 Ô. Minh 714-548-7550 
 Ô. Thư  714-635-8967
Thăm Viếng: Legiô Mariae
 Chị Thanh 714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền 714-533-2126
Việt Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyến 
Giúp Lễ: Nguyễn Kevin 714-248-6840 
Phụ Huynh Học Sinh:
 Anh Trần Minh Hoàng 714-757-5658
Thiếu Nhi Thánh Thể:
 Trưởng  Nguyễn Phan Hoài Long 714-468-7729
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp 909-595-5237

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH
Thứ Ba Tuần Thánh ngày 15 tháng 4

Chặng Đàng Thánh Giá lúc 6:30PM  
và tiếp theo là Thánh Lễ

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17 tháng 4 
Thánh Lễ với 4 sắc dân lúc 7:30PM

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 18 tháng 4
Tưởng Niệm Cuộc Thương khó lúc 6:30PM

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh ngày 19 tháng 4
Thánh Lễ lúc 10:15PM 

Chúa Nhật Phục Sinh ngày 20 tháng 4
Thánh Lễ lúc 3:00PM

Các Anh Chị Dự Tòng 
được chuẩn bị sẵn sàng 

đón nhận Chúa  
vào ngày Phục Sinh.

Anh Đỗ Chí Thành
Chị Võ Thị Kim Chi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Bà Cố Phạm Thị Tin là thân mẫu Sơ 
Thu Hồng luôn bình an, đầy nghị lực 

khỏe mạnh để cuộc giải phẩu được tốt 
đẹp và mau chóng bình phục.

Linh Hồn Maria Lê Thị Đạt  
vào ngày 03-05-2014 lễ giỗ 100 ngày 

Xin Cộng Doàn Cầu Nguyện Cho-

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ 
CỦA CHÚA MT 21,1-11

   BÀI THƯƠNG KHÓ: MT 26,14-27-66

ÁNH SÁNG LÒNG THƯƠNG XÓT
Các môn đệ dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo 

choàng của mình trên lưng chúng, và Đức 
Giê-su cỡi lên... Đám đông reo hò vang dậy: 
“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức 

Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.”     
(Mt 21,7.9)

 Suy niệm: Ngày Lễ Lá khởi đầu bằng một niềm 
vui, niềm vui rước Chúa vào thành như một vị 
vua, và kết thúc bằng một nỗi buồn, nỗi buồn 
Chúa chịu khổ nạn. Bài Thương Khó ngày Lễ 
Lá còn đem đến cho ta bao điều tương phản 
khác: môn đệ hèn nhát chạy trốn, Phi-la-tô hèn 
nhát rửa tay, Thầy can đảm bình thản đón nhận; 
tương phản với lửa hận thù hừng hực, Đức Giê-
su luôn tỏa ánh sáng dịu dàng của lòng thương 
xót: thương xót Phê-rô, thương xót người trộm 
hối cải, thương xót tha thứ cho quân lính độc 
ác, và cho cả người Do-thái đang nhạo cười; 
đối diện với những bạo tàn đến cực độ của con 
người, Đức Giê-su lại bày tỏ lòng yêu mến cho 
đến tận cùng của mình.
Mời Bạn: cảm nhận được lòng thương xót của 
Chúa dành cho bạn. Bạn đừng sống tuần thánh, 
những ngày khổ nạn của Chúa, như một khách 
qua đường, như đang xem một cuộn phim, mà 
hãy sống với cả tâm tình yêu mến của mình.
Chia sẻ: Trong Tuần Thánh này, tôi, gia đình tôi, 
nhóm của tôi sẽ làm gì để chia sẻ đau khổ của 
Chúa nơi những anh chị em chung quanh?
Sống Lời Chúa: Dành thời gian đọc cả bài hoặc 
một phần bài Thương khó, để nhận ra và cảm 
nếm tình thương của Chúa qua từng hoạt cảnh 
ấy.

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

$25,353.96 và 13 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử.

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

 LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
TUẦN TỚI

Thứ Ba 15-4-2014 Kinh nguyện 6:30PM
 Thánh Lễ 7:00PM
Thứ Bảy 19-4-2014 10:15PM

Lời Nguyện: Ban Giáo Lý
 Dâng Của Lễ: Ban Giáo Lý     

HỘI CHỢ GIÁO XỨ 
 NGÀY 25, 26, 27 THÁNG 4 NĂM 2014
 Giáo xứ đã gửi vé số đến các gia đình trong 
Cộng đoàn, xin quí vị ủng hộ bằng cách mua các 
vé số đó và gửi tiền cùng cuống vé lại cho Ban 
Thường Vụ hay Văn phòng Giáo xứ. Vé được sổ 
trong ngày hội chợ, quí vị nào muốn mua thêm 
xin liên lạc văn phòng giáo lý. Các giải trúng như 
sau:
Giải nhất: $10,000.00, Giải Nhì :$2,000.00, 
Giải ba: $1,000.00

CẦN NGƯỜI GIÚP GIAN HÀNG VIỆT 
NAM TRONG HỘI CHỢ GIÁO XỨ

 Xin các Hội Đoàn, Ban Ngành, Phong Trào 
và quý Ông Bà Anh Chị Em giúp đỡ Cộng 
Đoàn bằng cách hy sinh bỏ thời giờ đến phụ 
giúp gian hàng thức ăn Việt Nam trong 3 ngày 
Hội Chợ:
 •  Thứ Ba và Thứ Tư ngày 22-23 từ 8:30AM-

5PM tại phòng Basement (dưới hầm nhà 
thờ)

 • Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 25-
27 từ 8:30AM-10PM
 Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Hội CBMCG 
hoặc Ban Thường Vụ. Chân thành cám ơn.

PHONG TRÀO CURSILLO
 Liên Nhóm Anaheim sẽ không có buổi họp 
ngày 13 tháng 4, 2014.
 Thay vào đó, xin mời quý Anh Chị Cursillitas 
tham dự Đại Ultreya đón khóa sinh tại TTCG từ 
8:30 AM đến 12:00 PM ngày 13 tháng 4, 2014.
 BĐH LN Anaheim kính mời.

TRONG MÙA CHAY, CA ĐOÀN KHÔNG 
HÁT KẾT LỄ. XIN CỘNG ĐOÀN DÂN 
CHÚA RA VỀ TRONG THINH LẶNG.

VIỆT NGỮ - THIẾU NHI - GIÁO LÝ
SẼ NGHỈ SINH HOẠT HAI TUẦN 

 Chương trình VN-TN-GL sẽ không sinh hoạt 
vào ngày 19-4-2014 và 26-4-2014. Các em sẽ 
trở lại vào ngày 3-5-2014. 
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của Chúa Thánh Thần. Sau nghi lễ này, tất cả 
cộng đoàn nhắc lại các lời hứa rửa tội mà cha 
mẹ hay người đỡ đầu đã nói thay họ.
 Sau cùng là phụng vụ Thánh Thể: thánh lễ tiếp 
tục. Mọi người tín hữu và tân tòng cùng dâng lên 
Thiên Chúa Cha Chiên Con vẹn sạch, hy tế của 
ơn cứu rỗi. Trong kinh nguyện Thánh Thể, Giáo 
Hội cầu cho các tân tòng. Thánh lễ là hy tế vượt 
qua, và hôm nay trong đêm Vọng phục sinh, 
thánh lễ này mang một tầm quan trọng đặc biệt, 
vì là tột đỉnh của tất cả nghi thức vọng Vượt qua.
Niềm hân hoan phục sinh còn được cử hành 
trong ngày Đại lễ Phục sinh và trong cả Mùa 
Phục sinh, cho đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
xuống, tất cả được coi như là một Đại lễ Phục 
sinh. Alleluia!
 Đức Ông Phanxicô Borgia Trần-Văn-Khả

SUY NIỆM Ý NGHĨA TUẦN THÁNH
(tiếp theo)

Thứ năm Tuần thánh
 2. Lễ tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu
Với thánh lễ tưởng niệm bữa Tiệc ly này, Giáo 
Hội bắt đầu Tam nhật thánh. Ban chiều, vào giờ 
thuận tiện, cử hành thánh lễ tưởng niệm bữa 
Tiệc ly của Chúa Giêsu.
Trong thánh lễ này Giáo Hội tưởng niệm ba sự 
việc sau đây:
- lập phép Thánh Thể
- lập chức linh mục
- ban giới răn mới.
 Các bài đọc Sách thánh nói lên ba yếu tố trên 
đây và gợi ý tới mầu nhiệm vượt qua của Chúa 
Kitô (bài đọc I: Xh 12,1-8.11-14), việc lập bí tích 
Thánh Thể và chức linh mục (bài đọc II: 1Cr 
11,23-26) và ban giới răn mới và cử chỉ khiêm 
nhường nêu gương cho tất cả, qua nghi thức 
rửa chân (bài Phúc âm: Ga 13,1-15). Nghi thức 
rửa chân cũng cho thấy việc Con Thiên Chúa hạ 
mình cho đến chết để nên hiến tế cho nhân loại, 
nêu gương cho các môn đệ đi theo Chúa Giêsu.
Sau thánh lễ có việc kiệu Thánh Thể sang một 
nhà tạm để chầu. Đây là việc kiệu Thánh Thể và 
chầu Thánh Thể duy nhất trong phụng vụ đã có 
từ lâu đời. Về sau mới có việc rước kiệu và tôn 
thờ Thánh Thể qua các hình thức tôn thờ khác. 
Việc chầu Thánh Thể công cộng kéo dài cho tới 
nửa đêm, sau đó có thể tiếp tục chầu riêng cho 
tới lễ nghi ngày hôm sau.
Thứ sáu Tuần thánh
 Trong lễ nghi hôm nay Giáo Hội tưởng niệm 
cuộc Thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên 
Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại, qua việc 
đọc Lời Chúa và tôn vinh thánh giá. Đồng thời 
Giáo Hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình 
phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên thập 
giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa 
Kitô, Giáo Hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân 
loại. Nếu có thể được thì nên cử hành lễ nghi 
này vào lúc 3 giờ chiều, nếu không thì cử hành 
vào giờ thuận tiện sau đó.
 Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây:
 1. Đọc lời Chúa: bài sách ngôn sứ Isaia 52,13-
53,12 (bài ca IV về Người tôi tớ Đức Giavê); bài 
đọc II: Dt 4, 4-16: Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu 
chết để thể hiện việc tuân phục Thiên Chúa Cha; 
và bài Thương khó theo thánh Gioan 18,1-19,42.
 2. Lời nguyện chung trọng thể: đây là Lời 

 2. Đọc Lời Chúa
 3. Phụng vụ cử hành các bí tích Khai tâm kitô 
giáo, hoặc Rửa tội
 4. Phụng vụ Thánh Thể
 Sau những tuần ăn chay, hãm mình, cầu 
nguyện, thực hành việc lành bác ái, bây giờ tới 
lúc Giáo Hội cùng con cái vui mừng cử hành 
cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Nghi thức công 
bố Phục sinh này thật trọng thể, với việc làm 
phép lửa mới, việc rước nến phục sinh, tượng 
trưng cho Chúa Kitô, và thày phó tế công bố Tin 
mừng Phục sinh, kêu gọi mọi người vui mừng 
hân hoan vì Chúa đã sống lại! Mọi người cầm 
nến cháy sáng trong tay để chia sẻ niềm vui với 
Giáo Hội và đón nhận Chúa Kitô là ánh sáng của 
mọi người và của thế gian.
 Sau khi đã công bố Tin mừng Phục sinh, phần 
Lời Chúa cho đọc 9 bài sách thánh (St 1,1-2,1; 
St 22,1-18; Xh 14,15-15,11 (bài này không bao 
giờ được bỏ); Is 54,5-14; Is 55,1-11; Br 3,9-
15.32 - 4,4; Ed 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-1), nói 
lên những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, kể 
từ việc tạo dựng, cứu thoát Dân Israel khỏi biển 
đỏ, thiết lập giao ước mới, những ơn huệ của 
thời kỳ giao ước mới và lề luật của giao ước 
mới; sau đó là lời mời gọi sống công chính như 
tạo vật mới theo ơn sủng của Chúa Kitô sống lại. 
Sau cùng là những bài tường thuật biến cố sống 
lại (Năm A: Mt 28,1-10; Năm B: Mc 16,1-17: 
Năm C: Lc 24,1-2).
 Phần thứ ba của Nghi thức Vọng Vượt qua là 
Phụng vụ cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, 
hoặc Rửa tội. Sau thời gian học đạo và cử hành 
thời gian dự tòng (chầu nhưng) trong suốt Mùa 
Chay, lúc này các dự tòng lãnh nhận các bí tích 
khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm sức và Thánh 
Thể, để được cùng chết với Chúa Kitô và sống 
lại với Người, nên tạo vật mới. Họ là thành phần 
Dân Chúa, và lần đầu tiên họ được cùng mọi 
người đọc lời nguyện giáo dân. Nếu không có 
việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, thì 
nên cử hành lễ nghi rửa tội cho trẻ con. Nếu có 
giếng rửa tội, thì làm phép giếng và nước rửa 
tội. Lời kinh làm phép này nói lên lịch sử Thiên 
Chúa cứu độ con người qua các biến cố, trong 
đó Thiên Chúa dùng nước để thực hiện việc cứu 
rỗi. Ngày nay sức mạnh của nước này là chính 
nước rửa tội đổ trên dự tòng cùng với sức mạnh 

nguyện chung có từ lâu đời và còn tồn tại mãi, 
trong khi đó trong các thánh lễ, lời nguyện chung 
này đã biến đi từ xưa và chỉ được lấy lại từ cuộc 
cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticanô II.
 3. Suy tôn thánh giá
 4. Rước lễ với Mình thánh đã được truyền 
ngày thứ năm hôm trước.
 Ý nghĩa và liên hệ của 4 phần nghi thức này 
được diễn tả như sau: Với phần Lời Chúa, nhất 
là qua bài Thương khó, Giáo Hội tưởng niệm 
biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con 
người do Chúa Kitô thực hiện. Qua việc đọc Lời 
nguyện chung trọng thể, Giáo Hội cầu bầu cho 
các hạng người khác nhau trong Giáo Hội và 
cho các nhu cầu khác nhau của nhân loại, như 
thế Giáo Hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được 
thể hiện trên thập giá cho tất cả mọi người. Sau 
đó với Lễ nghi tôn thờ thánh giá, Giáo Hội biểu 
lộ lòng tôn kính đối với Đấng đã thực hiện ơn 
cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục 
thánh giá Chúa Kitô như là giá chuộc nhân loại. 
Sau cùng, với việc rước lễ, Giáo Hội làm cho tín 
hữu tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu chuộc của 
Chúa Kitô.
 Ngày hôm nay, Giáo Hội giữ thinh lặng tưởng 
niệm cuộc Thương khó của Chúa. Lễ nghi rất 
đơn giản, ngay từ đầu linh mục đã thinh lặng 
tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ 
cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ thánh 
giá.
 Ngoài nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc 
thương khó này, Giáo Hội buộc tín hữu ăn chay 
và kiêng thịt; đồng thời khuyến khích họ đi đàng 
thánh giá và đọc cũng như suy niệm các bài 
Thương khó của Chúa Giêsu trong sách Phúc 
âm.
Thứ bảy Tuần thánh
Trong ngày hôm nay Giáo Hội còn thinh lặng 
ở bên mộ Chúa để cùng tưởng niệm Chúa 
chôn trong mồ, xuống ngục tổ tông; đồng thời 
trong đêm canh thức, Giáo Hội đợi chờ vị Phu 
quân của mình là Chúa Kitô sống lại. Phụng vụ 
khuyên, nếu có thể thì cũng nên kéo dài việc ăn 
chay cả ngày hôm nay.
Nghi thức Vọng Vượt qua
Qua nghi thức Vọng Vượt qua, Giáo Hội canh 
thức chờ Chúa Kitô sống lại.
Nghi thức này gồm có các phần sau đây:
 1. Làm phép lửa mới và công bố Tin mừng 
Phục sinh (Exsultet)

ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG 
XÓT NGÀY 27-04-2014  

Tại khuôn viên nhà thờ Chánh tòa Chúa Kitô
thuộc thành phố Garden Grove

Phần 1: Khai Mạc & Giảng Thuyết
9AM-10:45AM Khai Mạc, Đội Trống, Rước 
10:45AM-11:30AM Giảng Thuyết
 Cha Nguyễn Uy Sỹ
11:30AM-11:45AM Vũ Phụng Vụ 
11:45AM-12:30PM Nghỉ trưa & Văn Nghệ

Phần 2: Thánh Lễ 
1PM-2:30PM Thánh Lễ
 Đức Cha Tod Brown chủ tế
2:30PM-3:15PM Chầu Thánh Thể
3:15PM-4PM Khấn Lòng Chúa Thương Xót 
4:00PM-5:00PM Nghi Thức Chữa Lành

TRANG TRÍ THÁNH ĐƯỜNG
 Để trang trí thánh đường trong dịp lễ Phục 
Sinh, giáo xứ rất cần đến những chậu hoa Lily 
Phục Sinh.  Những ai muốn  dâng hiến hoa cho 
cung thánh,  xin liên lạc với chị Thùy Linh  
714-520-0834

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
 Canh Tân Đặc Sủng sẽ họp nhóm cầu nguyện 
vào Chúa Nhật, ngày 13, lúc 10g sáng, tại phòng 
Guadalupe.  Xin thành viên và cộng đoàn dân 
Chúa tham dự buồi cầu nguyện và chia sẻ Lời 
Chúa.


