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Lễ CHÚA BA NGÔI
Bài đọc 1: ( Xh 34: 4b-6). Bài đọc 2 : (2 Cor 13: 

11-13). Tin Mừng: (Ga 3:16-18)
CON NGƯỜI, ĐỐI TƯỢNG CỦA 

TÌNH YÊU BA NGÔI

 Ba biến cố quan trọng trong cuộc đời của 
Đức Giêsu cũng là ba lần mặc khải rõ ràng 
về Thiên Chúa Ba Ngôi; đó là sự kiện Đức 
Giêsu thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần 
trong lòng Trinh nữ Maria, sự kiện Ngài được 
ông Gioan làm phép rửa trong sông Giođan 
và sự kiện Ngài hiển dung trên núi Tabôrê.
  

   Ba Ngôi có cùng một bản thể, nhưng Ba Ngôi 
chỉ là Một Chúa. Bản tính của Thiên Chúa là tình 
yêu. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cũng là mầu 
nhiệm hiệp nhất của tình yêu; vì Thiên Chúa là 
tình yêu, là ra khỏi bản thân mình để hiến thân 
cho Ngôi khác, vì thế Chúa Cha là Đấng yêu 
mến, Chúa Con là Đấng được yêu mến và yêu 
mến Cha mình, và Chúa Thánh Thần là Đấng 
hiệp nhất Chúa Cha và Chúa Con bằng tình yêu. 
Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con. Chúa 
Con dâng tất cả cho Chúa Cha. Chúa Thánh 
Thần là sự thông hiệp giữa Chúa Cha và Chúa 
Con. Cả Ba Ngôi hiệp nhất với nhau trong hành 
động và lời nói. Khi  ông Philipphê xin tỏ cho thấy 
Chúa Cha, Đức Giêsu đã nói: “ Ai thấy Thầy là 
thấy Cha Thầy...Anh không tin rằng Thầy ở trong 
Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời 
Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. 
Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính 
Ngưới làm nhưng việc của mình.”( Ga 14:9-10)

   Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên trong tình yêu 
của Thiên Chúa, không có giận ghét mà chỉ có 
yêu và tha thứ. Con người được tạo dựng theo 

(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI
 

 

ĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ CỬ HÀNH 
THÁNG ĐẶC BIỆT VỀ TRUYỀN GIÁO

   VATICAN. ĐTC kêu gọi toàn thể Giáo Hội chuẩn 
bị và cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo sẽ tiến 
hành vào tháng 10 năm 2019.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 
sáng ngày 3-6-2017, dành cho 170 tham dự viên 
Đại hội của các Hội Giáo Hoàng truyền giáo kết thúc 
hôm qua sau 6 ngày tiến hành tại Roma. Phần lớn 
các vị tham dự là Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo 
Hoàng truyền giáo ở các nước, trong số này có Cha 
Đa Minh Ngô Quang Tuyên từ Việt Nam.

ĐTC cho biết ngài quan tâm về các Hội Giáo Hoàng 
truyền giáo, nhiều khi bị biến thành một tổ chức chỉ 
quyên góp và phân phối nhân danh ĐGH tài trợ kinh 
tế cho các Giáo Hội túng thiếu. Vì thế ngài khuyến 
khích các Hội này tìm những con đường mới và 
phương thế thích hợp hơn, có tính chất Giáo Hội 
hơn, để chu toàn công tác phục vụ sứ mạng truyền 
giáo của Giáo Hội.

ĐTC đặc biệt hài lòng và hoàn toàn hỗ trợ đề nghị 
của các Hội Giáo Hội truyền giáo dành tháng 10 
năm 2019 làm tháng đặc biệt suy tư và đào sâu sứ 
mạng truyền giáo, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tông 
thư Maximum illud của ĐGH Biển Đức 15. ĐTC nói: 
”Trong văn kiện giáo huấn rất quan trọng này, ĐGH 
Biển Đức 15 nhắc nhớ rằng đời sống thánh thiện là 
điều rất cần thiết cho hiệu năng của việc tông đồ, và 
thế Người cổ võ một sự kết hiệp ngày càng mạnh 
mẽ hơn với Chúa Kitô, và dấn thân đầy xác tín và 
vui mừng vào sự hăng say loan báo Tin Mừng cho 
tất cả mọi người, thi hành lòng thương xót với mọi 
người.”

ĐTC nói thêm rằng: ”Tháng đặc biệt cầu nguyện và 
suy tư về truyền giáo như công tác rao giảng Tin 
Mừng cho dân ngoại sẽ giúp canh tân đức tin Giáo 
Hội, để sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
Cứu Thế duy nhất luôn hiện diện và hoạt động nơi 
con tim của Giáo Hội”. (SD 3-6-2016)

TIN THÊM VỀ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS 
BỊ KHỦNG BỐ HỒI GIÁO TẤN CÔNG

    Paris, 06/06/2017 (16 giờ 30): Một tên hồi giáo 
cực đoan đã dùng búa tấn công một cảnh sát viên 
tuần hành trước Vương cung Thánh đường Notre-
Dame de Paris. Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collonb 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

có mặt tại hiện trường cho biết tên khủng bố người 
Algérie hô hoán hành động cho đồng đạo ở Syrie. 
Sở Cảnh sát Paris cho biết tên khủng bố bị bắn 
trọng thương đã được đưa đến một bệnh viện ở 
Paris.

Theo bộ trưởng Nội vụ, tên khủng bố khoảng 40 
tuổi trang bị nhiều con dao. Điều này chứng tỏ lực 
lượng an ninh đã vô hiệu hóa và tịch thu nhiều vũ 
khí và đạn dược của bọn khủng bố.

Biện lý chống khủng bố đã mở cuộc điều tra về hành 
động quả tang bạo hành. Nhà báo David Métreau 
có mặt tại chỗ cho biết nhiều tiếng súng nổ trước 
tiền đình Nhà Thờ Đức Bà Paris khiến đám đông 
nhốn nháo, vào tá túc trong nhà thờ. Ngay sau đó, 
lực lượng an ninh hoàn toàn làm chủ tình thế. 

Chánh văn phòng Vương cung Thánh đường Paris 
Lê Đình Thiên Ân có mặt tại chỗ cho biết thêm cảnh 
sát viên bị thương nhẹ ở cổ, tên khủng bố bị trúng 
đạn ở lồng ngực.

ĐHY André Vingt-Trois, Tổng Giám mục Paris, vừa 
xuất viện sau khi bị hội chứng Guillain-Barré khiến 
cử động khó khăn. Hai vị giám mục phụ tá đã có 
mặt tại chổ để theo dõi biến chuyển tình hình.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐTC THÁNG SÁU 
2017: CHẤM DỨT BUÔN BÁN VŨ KHÍ

 

   VATICAN. Trong tháng sáu 2017, Đức Thánh 
Cha đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện để có 
thể loại bỏ việc buôn bán vũ khí. Bởi lẽ việc buôn 
bán vũ khí cho thấy sự giả dối của những người 
dân danh hòa bình nhưng lại làm giàu trên xương 
máu của người dân. Và thực tế, biết bao người dân 
vô tội tiếp tục bị giết hại. Đức Thánh Cha chia sẻ 
trong Video rằng:

Thật là mâu thuẫn một cách vô lý, khi vừa nói về 
hòa bình và các đàm phán hòa bình, lại vừa thúc 
đẩy và cho phép việc buôn bán vũ khí.

Có phải cuộc chiến này hay cuộc chiến kia là chiến 
tranh theo nghĩa giải quyết các vấn đề, hay cuộc 
chiến ấy chính là cuộc chiến buôn bán vũ khí bất 
hợp pháp để làm giàu cho những kẻ buôn bán sự 
chết chóc?

Chúng ta hãy chấm dứt tình trạng này. Chúng ta 
hãy cùng nhau cầu nguyện, để các nhà lãnh đạo 
các quốc gia có thể cam kết chấm dứt việc buôn 
bán vũ khí vốn sát hại biết bao người dân vô tội.

Cha Quản Nhiệm
Ban Thường Vụ

Các Ban Ngành Đoàn Thể
cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa 

HÂN HOAN CHÚC MỪNG 
Tân Linh Mục

TRẦN XUÂN HOÀ 
Đã được truyền chức LINH MỤC sáng nay 

 Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ 
Mông Triệu luôn luôn gìn giữ 
CHA  trên con đường phục vụ. 
   Cộng Đoàn cũng không quên 
     CHÚC MỪNG đến toàn gia quyến        
         của CHA luôn được nhiều  
               hồng ân Thiên Chúa

 Cùng với Linh Mục quản nhiệm, 
Linh Mục Hoà sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn 
vào thứ bẩy tuần tới ngày 17/6/2017, 
xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu 
nguyện cho Ngài .

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 13-06-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                  Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Bảy 17-06-2017        Thánh Lễ   6:15PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 17/06/2017 Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Bảy 24/06/2017PT Cusilo
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LỜI HAY Ý ĐẸP
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em  

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế con người cũng 
mang bản tính yêu thương. Con người là đối 
tượng  của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài 
tôn trọng và ban cho con người tự đo; nhưng vì tự 
do, con người đã bao lần phản bội lại tình thương 
và sư tôn trọng của Ngài. Dầu con người bội phản 
với tình yêu và lòng thương xót của Ngài thế nào, 
Ngài vẫn không bỏ mặc hay oán ghét thù hận con 
người. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chỉ có yêu 
thương và tha thứ. Tình yêu nơi Ba Ngôi Thiên 
Chúa không hạn hẹp, đóng kín nơi bản thân mình, 
cũng không chỉ dừng lại ở một số đối tượng nào đó, 
nhưng vượt qua mọi ranh giới, lan tỏa khắp vũ trụ.

   Một người nọ đi hành hương Thánh Địa. Một 
đêm kia, ông mơ thấy mình đang ở trong vườn 
Cây Dầu. Bầu trời đêm rất đẹp, đầy trăng sao, vạn 
vật rất yên tĩnh và thanh vắng. Người khách hành 
hương cảm thấy vô cùng xúc động; ông ứa nước 
mắt và sấp mình xuống đất cầu nguyện: “ Lạy Chúa, 
xin đừng bao giờ để con phạm tội mất lòng Chúa.”

   Bỗng có một tiếng nói vang lên: “ Hỡi con, 
con xin Cha đừng bao giờ để con phạm tội mất 
lòng Cha nữa. Giả như Cha ban ơn ấy cho tất cả 
mọi người, thì làm sao Cha có thể minh chứng 
lòng thương xót vô bờ bến của Cha được!”

   Ngay cả những tội lỗi, những thất bại và sa 
ngã trong quá khứ cũng có thể trở thành điều ích 
lợi cho chúng ta; vì nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm 
được tình yêu  và lòng thương xót bao la của Thiên 
Chúa, giúp chúng ta nhớ đến thân phận tội lỗi yếu 
hèn của mình và bắt chúng ta  phải tỏ lòng cảm 
thương và nhân ái đối với tha nhân. Thánh Gioan 
đã viết: “ Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng 
ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 
đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người 
đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.”( 1 Ga 4:10) 
và “ Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như 
thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.” Chúng 
ta sẽ mãi mãi xa rời Thiên Chúa nếu chúng ta xa 
lạ với tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân.
 

   Nhưng tình yêu của con người chưa hoàn 
hảo vì còn chen lẫn những ích kỷ, thù hận, ghen 
ghét. Càng yêu thương con người càng giống 
Thiên Chúa. Càng tha thứ quảng đại con người 

CON NGƯỜI, ĐỐI TƯỢNG CỦA 
TÌNH YÊU BA NGÔI

Tiếp Theo

LM Trịnh Ngọc Danh

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                  714-414-3918
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

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 Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (657) 345-0682
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

càng đến gần với lòng thương xót của Thiên 
Chúa. Càng quên mình vì yêu thương con người 
càng tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.

   Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu 
nhiệm hiệp thông, mầu nhiệm chia sẻ và đặt 
biệt là mầu nhiệm tình yêu: “ Ai ở lại trong 
tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên 
Chúa ở lại trong người ấy,” ( 1 Ga 4:16b)

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 6 tuần thứ 2 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

 Tất cả 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

KHÓA THÁNH LINH CTĐS
Khóa Thánh Linh CTĐS hằng năm sẽ tổ chức 3 ngày cuối tuần 23-25, tháng Sáu,

 tại Trung Tâm Công Giáo 
trong chủ đề “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” Matt 28,18.  

Một trong 5 Linh Mục thuyết giảng có Cha TrịnhNgọc Danh, và Cha Nguyễn Uy Sỹ. 
Xin ghi danh qua AC Sơn & Yến  715-728-2584.

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

     $24,596.33 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.    

CHÚC MỪNG
Trường Việt Ngữ 
Phan Bội Châu 

 Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ và Cộng 
Đoàn chân thành cám ơn quí Thầy Cô và 
các em phụ giáo đã giúp đỡ cộng đoàn trong 
chương trình Việt Ngữ. 
 Nhân ngày Bế Giảng niên khóa 2016-2017 
thân chúc qúy Thầy Cô, các em phụ giáo cùng 
toàn thể học sinh một mùa hè An Vui. 

SINH HOẠT CURSILLO
 “Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ 
họp Ultreya Liên Nhóm  và Potluck từ 
       7:45 AM đến 9:30 AM sáng 
      Chúa Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017 
tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ. 
  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

          PHÂN ƯU 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anaheim xin thành kính Phân Ưu cùng 
tang quyến vể sự ra đi của
 

             Bà Magdalena Phùng Thị An
 
 Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh cùng Đức 
Mẹ Mông Triệu sớm đưa linh hồn Magdalena  
về hưởng nhan Thánh Chúa.


