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QUỸ MỤC VỤ
2017

GIÁO PHẬN ORANGE

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

GIÁO PHẬN ORANGE TỔ CHỨC 
THÁNH LỄ MỪNG KỶ NIỆM THÀNH HÔN

 Kính mời tất cả quý vị tham dự Thánh lễ mừng 
kỷ niệm Thành Hôn. Đặc biệt là cho những cặp 
đã kết hôn được trên 15 năm vào ngày 
 Thứ sáu, ngày 10 tháng Hai, 2017 lúc 7:00 p.m.     
 Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô. 
   Chủ tế: Đức Cha Kevin Vann, Giám mục 
Giáo phận Orange. 
 Những cặp hôn phối sẽ có cơ hội chụp hình
chung với Đức Cha Kevin Vann. Mỗi cặp hôn phối 
sẽ được cấp một giấy chúc mừng kỷ niêm thành
hôn . Lệ phí ghi danh: $20 mỗi cặp vợ chồng. Một 
bữa tiệc trà dành cho các cặp hôn phối và quan
khách của họ sẽ được tổ chức sau Thánh lễ tại 
Tầng Chính của Cultural Center. Xin đóng $10 
cho mỗi vị khách (trên 16 tuổi) mà quý vị muốn 
mời đến chung vui trong buổi tiệc trà. Chúng tôi 
chỉ nhận những người đã ghi danh trước mà thôi. 
Quý vị có thể ghi danh online:
http://bit.ly/2fhPwYY. Hay bằng thư– xin điền vào 
đơn ghi danh ở trang sau: http://bit.ly/2jjqPBn.
    Mọi thắc mắc xin liên lạc cô Esther Ramirez at 
(714) 282-6001 Hoặc email về: eramirez@rcbo.
org.

 QUĨ MỤC VỤ 2017
XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA QUẢNG 
ĐẠI ĐÓNG GÓP CHO QUĨ MỤC VỤ NĂM 
NAY, ĐỂ GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ THỰC 
HIỆN ĐƯỢC NHỮNG MONG MUỐN, 
HẦU PHÁT TRIỂN CÁC MỤC VỤ CỦA 
GIÁO PHẬN, CŨNG NHƯ SỬA SANG 
THÁNH ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 07-02-2017      Kinh nguyện       6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 11-02-2017                                6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 11/02/2017: Ban Việt Ngữ

Thứ Bảy 18/02/2017: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

(Xin xem tiếp trang sau)

CN V TN / A
Bài đọc 1 : (Is 58:7-10). Bài đọc 2 : ( 1Cr 

2:1-5). Tin Mừng : ( Mt 5:13-16)

KITÔ HỮU, NGƯƠI LÀ AI?
 

   Sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Đức Giêsu 
đòi hỏi các môn và những người đi theo Ngài: “ 
Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là 
ánh sáng cho trần gian.” Hai hình ảnh muối và ánh 
sáng cũng là một, và cả đều nói lên vài trò của các 
môn đệ và của các Kitô hữu hôm nay là truyền bá 
lý tưởng chân lý mà Ngài đã truyền dạy. Khi nói: 
“ Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em la 
ánh sáng cho thế gian”, Đức Giêsu không muốn 
nói lên một niềm mong ước phải làm; nhưng Ngài 
khẳng định với các môn đệ và những người đi theo 
Ngài phải trở nên muối cho đời và ánh sáng cho 
thế gian. Nhưng muối và ánh sáng phải như thế 
nào để ướp cho đời, để chiếu sáng cho trần gian?

   Muối thì phải còn vị mặn; muối mà nhạt đi thì 
lấy gì làm cho nó mặn lại; nó đã trở thành vô dụng. 
Ánh sáng thì phải đặt trên cao để có thể chiếu 
sáng cho cả nhà; đèn thắp sáng mà đặt dưới đáy 
thùng thì chẳng chiếu sáng được bóng tối chung 
quanh; vì thế, muối phải còn vị mặn, ánh sáng 
phải tỏa sáng để xóa tan bóng tối, phải chiếu 
giãi trước mặt thiên hạ, để cho họ thấy những 
công việc tốt đẹp của các môn đệ và của chúng 
ta làm để tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời.
 

   Muối và ánh sáng mà Đức Giêsu muốn nói 
đến là những công việc tốt lành, đặc biệt là những 
công việc bác ái và yêu thương. Khi bảo chúng 
ta hãy để ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước 
mặt mọi người, Ngài không bảo chúng ta quảng 
cáo, phô trương những việc tốt chúng ta làm; 

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

$23,611.81 và 32 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử  

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

CHÂN THÀNH CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm cùng Ban Thường 
Vụ Cộng Đoàn chân thành cám ơn đến 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, các 
ban ngành đoàn thể, ca đoàn Hương 
Việt, cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa 
đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức lo cho 
Thánh Lễ, buổi tiệc và văn nghệ mừng 
Xuân Đinh Dậu 2017 năm nay.  
 Cũng không quên Cám Ơn toàn thể 
quí vị và gia quyến đã tham dự Thánh Lễ 
và dự tiệc tất niên.

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường 
Vụ Cộng Đoàn xin chân thành tri ân 
đến các ban ngành đoàn thể, hội 
đoàn, cùng toàn thể cộng đoàn dân 
Chúa, trong năm qua đã đóng góp 
công của trong tất cả các sinh hoạt 
của cộng đoàn và Giáo Xứ.
 Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, kính chúc 
quý vị và gia quyến tràn đầy hồng ân, 
bình an của Thiên Chúa và một năm 
mới vạn sự như ý.
        Xuân Đinh Dậu 2017

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 02 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn.

SINH HOẠT CURSILLO
“Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ họp 
Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM sáng 
Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2017 tại phòng 
họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ.  POT LUCK 
--  Ăn Tết .   Thân mời quý anh chị Cursillistas và các 
bạn muốn tìm hiểu Cursillo  đến tham dự đông đủ 
để chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong 
tinh thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan 
đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.” 
De Colores.     BĐHLN Anaheim
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 Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào 
Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà  

www.cddmmtanaheim.org 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2016-2017

Đợt Thứ 6 :  1/21/2017:
Hội Đền Tạ Trái Tim Chúa & 
TT Đức Mẹ Anaheim   $100
Ô/B Lã Văn Nguyên $100
Ô/B Lê Văn Hùng $100
Ô/B Trần Hữu Thành $100
Ô/B Nguyễn M. Kim $100
Bà Trần Văn Chức $100
Ô. Nguyễn Ngọc Hiển $100
Ô/B Phạm Văn Lợi $100
A/C Tống Trinh $100
Bà Phạm Sửu $100
Ô/B Nguyễn Phương $100
Ô/B Lê Tony & Tuyết                 $100  
Tổng cộng đợt 6  :                    $1,200

Đợt Thứ 7: 1/21/2017:
Ô/B Vũ Ngọc Óanh $100
Ô/B Tạ Văn Bẩy $100
A/C Phạm M. Hiếu $100
Ô/B Hùynh K. Hòang $100 
Ô/B Cao Thanh Danh $100
Ô/B Dương M. John $100
Ô/B Hòang Duy Hòa $100
A/C Vũ Phan $100
Ô.   Nguyễn Paul $100
Ẩn danh $50
Ẩn danh $40  
   
Tổng cộng đợt 7  :                    $990
 

Đợt Thứ 8:  2/4/2017:
Bà   Nguyễn Thịnh      $100
A/C Phạm Thông  $100
A/C Nguyễn T. Vu $100
Nguyễn Hồng Hòa $100
   

Tổng cộng đợt 8  :                    $400   
  
Tổng cộng 8 đợt:                                 $13,035

LM Trịnh Ngọc Danh

SAVE THE DATE 
FIESTA WITH FRIENDS

APRIL 21 - 23, 2017

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                    A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:            A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:        A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký               C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ              C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:      A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ    A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký          A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:         C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Tư  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)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554

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:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                  657-201-3415
Việt Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyến           714-396-1988 

Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann                              714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

nhưng qua đó, chúng ta làm chứng cho thế gian 
về Thiên Chúa.  Khi sống đạo mà phân cách đạo 
khỏi đời sống thì chẳng khác nào muối đã nhạt, 
ánh sáng đã bị che khuất. Sống và thực hành lý 
tưởng tôn giáo,người ta đem đến cho đời, cho tha 
nhân một chứng từ của niềm tin. Khi mối và ánh 
sáng trở nên chúng từ để tôn vin Thiên Chúa thì 
tự chúng đã trở thành một lời công bố Tin Mừng

   Một ngày nọ, có một vị khách đến thăm ngôi 
nhà mà Mẹ Têrêsa dành cho người nghèo và 
người hấp hối ở Calcutta. Khi ông vừa tới thì 
các nữ tu đưa vào một vài người đang hấp hối 
từ ống cống về, mình dính đầy bụi đất và đang 
đau đớn. Một chị đang chăm sóc cho người sắp 
chết mà không để ý đến người đang quan sát 
mình. Chị tắm rửa và  mỉm cười với người ấy.

   Nhìn thấy thế, ông khách quay lại với Mẹ Têrê-
sa và nói: “ Hôm nay, khi đến đây, tôi đã không tin 
Thiên Chúa, vì lòng tôi đầy thù hận. Nhưng giờ 
đây, tôi ra về với lòng tin Thiên Chúa. Tôi đã thấy 
tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động. Qua 
đôi bàn tay của chị nữ tu kia, qua sự dịu dàng, 
qua cử chỉ đầy thương yêu của chị đối với người 
bất hạnh ấy, tôi đã nhìn thấy tình yêu của Thiên 
Chúa xuống trên người ấy. Bây giờ thì tôi tin.”

   Sau khi truyền cho các môn đệ và những 
người đi theo phải trở thành muối cho đời và ánh 
sáng cho trần gian, Đúc Giêsu đã đưa ra một số 
công việc nhân đức mà những ai tin và theo Ngài 
phải làm là sống theo những gì Ngài truyền dạy,  
phải ăn ở theo đức công chính, không giận ghét, 
không trả thù, phải yêu kẻ thù, bố thí, cầu nuyện, 
ăn chay cách kín đáo...Qua miệng ngôn sứ Isaia, 
Thiên Chúa đã cho biết cách ăn chay đẹp lòng 
Ngài nhất là “chia cơm cho người đói, rước vào 
nhà nhưng người nghèo không nơi trú ngụ; thấy 
ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh 
mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. 
Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như 
rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức 
công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh 
quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.”(xem  
Is 58:7-8) Đó là muối, là ánh sáng cho đời.

   Thực thi những nhân đức ấy là thực hành Tám 
Mối Phúc Thật, là trở nên muối cho đời và ánh 

KITÔ HỮU, NGƯƠI LÀ AI?
Tiếp Theo

sáng cho trần gian.  Đức Giêsu là muối cho đời, 
là ánh sáng thế gian, thì đến lượt các môn đệ 
và những ai tin và theo Ngài cũng phải là muối, 
là ánh sáng cho thế gian. Muối và ánh sáng là 
đức tin thể hiện qua hành động và cuộc sống. 

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ
Xin vui lòng liên lạc:  
Chị Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (714) 932-9688
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

 GÂY QUĨ GIÚP GIÁO XỨ CHO 
CHƯƠNG TRÌNH

INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
       Thứ bẩy ngày 25 tháng 2 năm 2017 Cộng 
Đoàn sẽ bán Phở mang về hay ăn tại Giáo Xứ, 
giá một tô $9.00, ăn tại chổ hay togo đồng giá
 

      Rất mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ       

** Vé ăn PHỞ và mang về, được bán trước và 
sau các Thánh Lễ ngày hôm nay, và ngày 11 
&18 tháng 2 năm 2017, ở 2 bên hông nhà Thờ 

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)

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email thongtincdanaheim@gmail.
com,
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.


