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CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – C
GA 14,23-29

HIỆN DIỆN TRONG TÌNH YÊU
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy 
sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ 

đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)

Suy niệm: Có ai nghe những lời yêu đương 
mà dùng tam đoạn luận để phân tích lý sự đâu, 
phải không bạn? Vì thế khỏi cần cắt nghĩa dài 
dòng, bạn chỉ cần lắng nghe, cảm nghiệm để 
thấm thía càng lúc càng sâu và để lòng tràn 
ngập niềm vui hạnh phúc về lời tâm tình này 
của Chúa Giê-su: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 
lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 
của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” 
Vâng, Thiên Chúa chỉ yêu thích đến và ở lại với 
ai biết mở lòng ra đón nhận lời Ngài và tuân giữ. 

Mời Bạn: Bạn là người đang được Chúa yêu 
và được Chúa đến cư ngụ, mời bạn đưa những 
tâm tình nồng nàn, thắm thiết của người đang 
yêu và được yêu đó vào khung cảnh gia đình 
bạn, cộng đoàn bạn để biến những nơi đó thành 
những tổ ấm mọi người yêu thương, hoà hợp 
với nhau, sống trung thành hy sinh cho nhau để 
mọi người cùng hạnh phúc vì được hiện diện 
trong tình thương mến nhau. Còn lời chứng nào 
cho tình yêu Chúa hùng hồn hơn cảnh một cộng 
đoàn hiện diện trong tình yêu Thiên Chúa, phải 
không bạn?
Sống Lời Chúa: Ôn lại tâm tình nồng nàn yêu 
thương mà bạn có được trong giờ suy niệm và 
chia sẻ với tha nhân qua một nghĩa cử bác ái 
phục vụ.
Cầu nguyện: Ôi Giê-su, cám ơn Chúa về bài học 
yêu thương Chúa dạy con hôm nay: Chúa không 
ưa thích ngự nơi các đền thờ bằng gỗ đá quý mà 
chỉ ưa thích ở lại trong tâm hồn con, khi con biết 
yêu thích sống Lời Chúa! Xin cho ánh sáng sự 
hiện diện của Chúa trong nhiều người biết sống 
lời Chúa ngày một nồng nhiệt và toả sáng hơn.

Trích trong Thánh Linh.net 

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:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Liên Lạc BCH
Việt Ngữ: cô Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
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 28-05-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 01-6-2019        Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 01/06/19 Ban Giáo Lý

Thứ Bảy 08/06/19 Ca Đoàn

TIỆC GÂY QUỸ
GIÁO XỨ ST.BONIFACE

  

 Giáo xứ sẽ tổ chức một bữa ăn tối với  các 
phẩm vật được đấu giá vào lúc: 
6:00 chiều thứ Sáu tuần này, ngày 31 tháng 5, 

tại Anaheim Downtown Community Center.  
 Văn phòng giáo xứ mời cộng đoàn Viêt Nam 
tham dự bữa ăn này với ít nhất là 2 bàn tiệc 
(20 vé). Giá vé đồng hạng $50/người. Đồng 
thời giáo xứ cũng xin các mạnh thường quân 
trợ giúp các phẩm vật, vé (giải trí, xi-nê, v.v), gift 
card, tượng ảnh, hoặc bất cứ thứ gì giá trị để có 
thể bán đấu giá.  
 Xin liên lạc các anh chị trong BCH để biết 
thêm chi tiết.  Kính xin quý ông bà cô bác anh 
chị ủng hộ để bữa tiệc có kết quả đóng góp của 
cộng đoàn Việt Nam chúng ta.

CHƯƠNG TRÌNH TIVI 57.5 
LÚC 9:30 SÁNG CHÚA NHẬT

“NGƯỜI CÔNG GIÁO HIỆN ĐẠI”
 Kính mời Cộng Đoàn vào mỗi sáng chúa nhật 
đón xem Chương Trình TV do Cha Quản Nhiệm 
Phụ trách. Quí vị có thể vào youtube “ Người 
Công giáo hiện đại để xem thêm. Xin Kính Mời

ST.BONIFACE CHURCH
TÔN KÍNH THÁNH TÍCH 

CỦA 2 VỊ THÁNH 
TRONG 3 NGÀY 

28, 29 VÀ 30 THÁNG 5, 2019
   Giáo Xứ St. Boniface của chúng ta sẽ có 
cơ hội tôn kính thánh tích của hai vị thánh,
Thánh Gabriel Lalemant, S.J., Liệt sĩ Bắc Mỹ 
và Thánh Andrew Dũng-Lạc, Liệt sĩ Việt Nam.

 Thánh tích sẽ đến Nhà Thờ vào thứ ba, 
ngày 28 tháng 5, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ 30 

và sẽ ở đây để được Tôn Kính cho đến 
thứ năm

 Cộng Đoàn sẽ có thánh lễ hàng tuần vào 
thứ ba đúng ngày trên.
 Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa đến tham 
dự Thánh Lễ và Tôn Kính các Ngài

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
  

   Hay  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.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM  
  Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu 
tháng, ngày 1 tháng 6 năm 2019 vào lúc 5 giờ 
chiều ở phòng Guadalupe. 
  Xin kính mời quý đoàn viên cùng quý gia 
trưởng đến tham dự đông đủ.
BTS Đoàn LMTT xin trân trọng thông báo.

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 4 Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 1



CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA TIN GIÁO HỘI
CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI THẾ GIỚI NĂM 2021

 VỀ GIA ĐÌNH SẼ LÀ: TÌNH YÊU GIA ĐÌNH. 
MỘT ƠN GỌI VÀ MỘT HÀNH TRÌNH 

ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN.

 Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trường Bộ 
về Giáo dân, Gia đình và Đời sống chính thức 
thông báo về chủ đề của Đại hội Thế giới về Gia 
đình: Tình yêu gia đình: một ơn gọi và một hành 
trình đến sự thánh thiện. Đó là chủ đề do Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho dịp Đại hội 
Thế giới về Gia đình sẽ được tổ chức tại Roma 
từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021. Nhân dịp 
5 năm kỷ niệm Tông huấn Niềm vui Yêu thương 
(Amoris Laetitia) và 3 năm ngày công bố Sứ điệp 
Vui mừng và Hân hoan (Gaudete et Exultate), 
mục tiêu là nhấn mạnh tình yêu gia đình như là 
một ơn gọi và một hành trình đến sự thánh thiện, 
và để hiểu biết và chia sẻ ý nghĩa cứu chuộc của 
liên hệ gia đình trong đời sống hằng ngày. Để 
đạt được mục đích này, Đại hội đề nghị đọc lại 
Tông huấn Niềm vui Yêu thương trong ánh sáng 
của ơn gọi nên thánh được nói đến trong Sứ 
điệp Vui mừng và Hân hoan. 
   Tình yêu vợ chồng và tình yêu gia đình biểu 
lộ món quà quí giá của đời sống nơi đó hiệp 
thông được nuôi dưỡng và văn hóa cá nhân chủ 
nghĩa, tiêu thụ và lãng phí bị đảo ngược. “Kinh 
nghiệm thẩm mỹ về tình yêu được diễn tả qua 
cái nhìn của người khác như kết thúc nơi chính 
họ (AL 128), và cùng lúc nhận ra nơi người khác 
căn tính thiêng liêng của gia đình thánh như là 
chồng, vợ, cha, mẹ, con trai, con gái, ông bà. 
    Như hôn nhân và gia đình hình thành một trải 
nghiệm cụ thể về tình yêu, tình yêu vợ chồng và 
tình yêu gia đình chứng mình ý nghĩa quan trọng 
của mối quan hệ con người, trong đó niềm vui và 
sự tranh đấu được chia sẻ trong cuộc sống hằng 
ngày khi mọi người được hướng tới một cuộc 
gặp gỡ với Thiên Chúa. Cuộc hành trình này, khi 
sống với trung thánh và kiên nhẫn, tăng cường 
tình yêu và thực hiện ơn gọi nên thánh mà mỗi 
người đã chiếm hữu và được diễn tả trong liên 
hệ vợ chồng và gia đình. Theo nghĩa này, gia 
đình Kitô là một ơn gọi và một hành trình đến sự 
thánh thiện, một diễn tả về khuôn mặt hấp dẫn 
của Giáo hội (GE 9).
     Theo Đức Hồng Y Farrell, hàng ngàn gia 
đình đến Đại hội Thế giới về gia đình để chia sẻ 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

niềm vui của Tin mừng. Họ đến trong tình hiệp 
thông của Giáo hội và bạn hữu. Kinh nghiệm 
tham dự Đại hội Thế giới Gia đình sẽ là nguồn 
hứng khởi cho gia đình và con cái của họ sẽ là 
những người ý thức hơn về ý nghĩa của ơn gọi 
vợ chồng và gia đình trong Giáo hội khi trở lại 
sống tại các cộng đoàn và giáo xứ của họ. 
nam nữ tận hiến, và anh chị em giáo dân đều có 
thể vang vọng tiếng nói của Chúa Giêsu, Đấng 
kêu gọi những người nam phục vụ trong chức tư 
tế thánh như những mục tử tốt lành và trung tín.”

NẰM MƠ VẪN KHÔNG THẤY NỔI: 
THỐNG ĐỐC KAY IVEY BAN HÀNH LUẬT 
CẤM PHÁ THAI TRIỆT ĐỂ TẠI ALABAMA

 Trong khi tại New York và Virgina, các nhà lập pháp 
không ngừng cố gắng mở rộng việc cho phép phá thai, 
thậm chí chính vào lúc sản phụ hạ sinh thai nhi, trong 
một diễn biến bất ngờ và đáng mừng, Thượng viện 
Alabama đã phê chuẩn một biện pháp có hiệu lực cấm 
gần như tất cả các vụ phá thai trong tiểu bang, đặt ra một 
thách thức trực tiếp với phán quyết Roe chống Wade, 
của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào năm 1973 công nhận 
quyền của một người phụ nữ được chấm dứt thai kỳ.
     Đây là một diễn biến mà các nhà hoạt động phò 
sinh lạc quan nhất nằm mơ cũng không thấy nổi 
trước các trào lưu tại Hoa Kỳ.
     Luật mới cấm phá thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ 
và truy tố tất cả các bác sĩ tham gia vào phẫu thuật phá 
thai. Những bác sĩ này có thể bị buộc tội hình sự và 
phải đối mặt với 99 năm tù. Ngoại lệ duy nhất là trong 
trường hợp khi cuộc sống của người mẹ có nguy cơ 
nghiêm trọng. Các trường hợp phá thai vì bị hãm hiếp 
hoặc loạn luân đã là một chủ đề gây tranh luận gay 
gắt giữa các nhà lập pháp tiểu bang Alabama trong 
những ngày gần đây. Tuy nhiên, vào giờ chót, ngay cả 
các trường hợp này cũng không được phép phá thai. 
     Hạ viện đã phê chuẩn dự luật này. Đó là nỗ lực 
sâu rộng nhất trong toàn cõi Hoa Kỳ cho đến nay để 
hạn chế quyền phá thai. 

   Luật mới sau đó đã được chuyển đến bàn của 
Thống đốc Kay Ivey, một người Cộng hòa. Trong 
một email vào tối thứ ba, Lori Davis Jhons, một 
phát ngôn viên của thống đốc, cho biết nữ thống 
đốc Ivey sẽ không đưa ra lời bình luận nào cho 
đến khi bà có cơ hội xem xét kỹ lưỡng phiên 
bản cuối cùng của dự luật đã được thông qua.

    Lori đã ban cho những người phò phá thai vài giờ hy 
vọng mong manh nữa. Sáng thứ Tư, 15 tháng Năm, 2019, 
Thống đốc Kay Ivey đã chính thức ký ban hành luật mới.

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

$24,158.58 và 40 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

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

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

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành 

cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa 
CHÂN THÀNH TRI ÂN đến tất cả 

Quí Thầy Cô, các em phụ giáo, đã kiên 
trì dậy tiếng Việt, cho các em trong 
Cộng Đoàn trong suốt 35 năm qua 

(1984-2019)
Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh, 

cùng Đức Mẹ Mông Triệu, ban nhiều 
Hồng Ân trên Quí Thầy Cô và các em 

phụ giáo.
Thân Chúc các em học sinh, quí Thầy 
Cô và các em Phụ Giáo một mùa hè 

luôn vui khoẻ 

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO   
   HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 01 tháng 06 năm 2019 lúc 5:00 
PM chiều tại phòng Bethany Hall. 
   Thân mời tất cả các hội viên HCBMCG tham 
dự buổi họp mặt cho đông đủ.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

KHOÁ THÁNH LINH   
  Khóa Thánh Linh CTĐS thứ 27 sẽ tổ chức 3 
ngày: 

Cuối tuần tháng Sáu ngày 28, 29, 30 
Địa Điểm: TT Công Giáo.  

Chủ đề khóa “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là 
Đấng Thánh” 1 Phêrô 1:16 

 

 Để đổi mới trong Chúa Thánh Linh qua tâm 
tình cầu nguyện, tĩnh tâm, ca nguyện, chữa lành.  
Khóa có 6 đề tài thuyết giảng, hội thảo do: 

LM Martin Trần Đức, LM Paul Vũ (Rome), 
LM Sỹ Hanh, LH Trưởng.  

 Xin coi thêm chi tiết trong mạng trang nhà 
www.cddmmtanaheim.org, www.thanhlinhgpo-
range.com; 
Hay liên lạc AC Sơn &Yến 714-728-2657.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 5 tuần thứ 4  

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 ***29 em trong Cộng Đoàn sắp lãnh nhận 

Bi Tich Thêm Sức 
vào thứ bảy ngày 1/6/19 lúc 10 sáng do 

Đức Giám Mục Tim Freyer chủ tế.

***Tất cả các Chiến Sĩ đã hy sinh gìn giữ hoà 
bình và bảo vệ Tổ Quốc. Cầu cho thế giới 
đươc an bình, hạnh phúc

 **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 Phục Sinh , và 
vững tin theo Thánh ý Chúa

CANH TÂN ĐẶC SỦNG   
   “CTĐS sẽ họp nhóm cuối tuần này vào Chúa 
Nhật ngày 26, lúc 10g sáng, phòng Guadalupe.   
   Xin thành viên và cộng đoàn tới tham dự buổi 
ca nguyện, và tiếp tục học hỏi Phúc Âm Luca.” 
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