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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: 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 15-10-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM

Thứ Bảy 19-10-2019      Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 19/10/19 Thiếu Nhi Thánh Thể

Thứ Bảy 26/10/19 CT Việt Ngữ
CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C

LC 17,11-19

ĐỀ CAO LÒNG BIẾT ƠN
Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền 

quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
(Lc 17,15)

Suy niệm:  Mười người phong cùi được Chúa 
chữa lành cách nhẹ nhàng qua một câu nói: “Hãy 
đi trình diện các tư tế.” Phải chăng vì thế mà “chín 
người kia” nghĩ rằng mình khỏi bệnh là chuyện “tự 
nhiên” chứ không phải là một “ơn” do sự can thiệp 
siêu nhiên của Chúa Giê-su? Chỉ có một người 
biết mình được khỏi bệnh là một “ơn”, anh “biết 
ơn” và “quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa.” Thật 
phũ phàng, số người biết tạ ơn Thiên Chúa chỉ có 
1/10! Mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri, vốn bị 
người Do Thái cho là quân ngoại đạo!

Mời Bạn: Biết ơn là một trong những đức tính 
cao quý nhất của con người. Ông bà chúng ta 
dạy: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Người có lòng 
biết ơn như được tăng thêm giá trị cho chính 
họ, dù họ là ai, thuộc quốc gia hay tôn giáo nào. 
Không ai có thể tự lo cho mình mọi thứ mình 
cần. Nói cho thấu đáo, tất cả những gì chúng 
ta đang có, kể cả sự hiện hữu của mình, chúng 
ta đều đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tất cả, từ 
những thứ rất nhỏ bé, vô hình, ngay cả không 
khí hằng ngày mình hít thở, tất cả đều là hồng 
ân của Thiên Chúa. Tôi có nhận ra hồng ân của 
Ngài tặng ban cho tôi không? Và tôi có ở trong 
số người quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa hay trong 
số “chín người kia”?

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ một ơn mình nhận 
trong ngày hôm nay mà mình cho là có giá trị to 
lớn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng 
con và ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc. 
Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của ơn Chúa, 
nhất là Đấng ban ơn cho chúng con để chúng con 
thường xuyên nói lời tạ ơn Chúa.
Trích trong Thánh Linh.net 

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

 

10-2019
THÁNG MÂN CÔI

 Cộng đoàn sẽ đọc kinh và 
hát mừng Đức Mẹ vào lúc 6:10 
chiều trong mỗi thánh lễ Thứ 
Bảy của tháng 10.  Kính mời 
cộng đoàn xắp xếp thời gian đến 
cùng cầu nguyện và Kính Mừng 
Mẹ trong suốt tháng Mân Côi

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
 Xin 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.

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 quangkatiele@gmail.com
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy. Xin Cộng Đoàn dân Chúa ủng hộ mua 

phiếu thực phẩm nơi Hội Các Bà Mẹ Công 
Giáo, nhằm giúp đỡ quĩ của Hội, cũng như 

các sinh hoạt Cộng Đoàn. 

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

$32,012.10 và 34 phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Ngân sách Giáo Xứ cần hàng tuần
$25,500.00   

Trùng tu cửa sổ Nhà Thờ: $2,251.00
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 

CHÚC MỪNG

 Cha Quản Nhiệm &  
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin chúc mừng

HỘI ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ 
ANAHEIM

       Nhân ngày mừng Bổn Mạng Hội 
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu 
chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên Gia 
Đình quí Hội Viên.

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



KHOÁ HUẤN LUYỆN MIỄN PHÍ CHO 
BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

 Kính gởi Ông Bà và Anh Chị Em,
Con là Soeur Phượng-Linh. Con đang là tập 
sinh của chương trình Doctor of Nursing Prac-
tice (DNP Doctoral Student) của trường đại học 
Brandman University. 
 Con sẽ mở khóa học / huấn luyện miễn phí 
trong sáu tuần cho các bệnh nhân tiểu đường 
loại II (diabetes type 2) để bệnh nhân hiểu thêm 
về bệnh, tự kiểm soát, và hạn chế lượng đường 
trong cơ thể. Chương trình này chỉ dành cho 
những bệnh nhân trên 18 tuổi và các bệnh nhân 
sẽ tình nguyện tham gia khóa học của con. Các 
lớp học sẽ bao gồm về bệnh tiểu đường, quan 
trọng của thuốc men, tập thể dục, cách thử máu 
tiểu đường ,và xài cái app của bệnh tiểu đường 
trong điện thoại di động. 
 Khóa huấn luyện bắt đầu ngày 05 tháng 10 
vào lúc 10 giờ sáng tại phòng Bethany Hall, của 
giáo xứ St Boniface. Thời gian học là một giờ 
mỗi tuần. Tất cả thông tin của quí vị sẽ được giữ 
kín. Mọi chi tiết xin Ông Bà và Anh Chị Em liên 
lạc với con qua điện thoại (408) 368-6880. Con 
chân thành cảm ơn quí vị. 

Trong Chúa Kitô,
Soeur Phượng-Linh

TIN GIÁO HỘI
 

 EMILY ZAMOURKA, NGƯỜI NỮ 
KHÔNG NHÀ, HÁT OPERA, MẶC ÁO ĐỨC BÀ
   Chỉ qua một đêm Emily Zamourka bỗng được 
“đổi đời”. Từ 3 năm nay, chị chỉ là một homeless vô 
danh, ngày ngày hát opera nhạc của Giacomo Puc-
cini kiếm sống dưới đường xe điện ngầm Los Angeles

30 năm trước, mới vào tuổi đôi mươi, như rất nhiều người 
khác trên khắp thế giới, Emily bỏ lại sau lưng nước Nga 
để đến Mỹ. Nhưng American Dream có khi rất nghiệt ngã. 

Sau một cơn bạo bệnh, Emily bị bankruptcy. Tài 
sản duy nhất còn lại là cây đàn violin trị giá 10 
ngàn dollars. Nhờ nó chị tạm kiếm sống qua ngày. 
Bất hạnh thay, vào ba năm trước, nó bị kẻ trộm 
cuỗm mất. Mất việc làm, chị không còn đủ tiền 
để thuê phòng, phải ra ngủ tại một parking lot và 
xuống đường xe điện ngầm hát opera kiếm sống.

Một đêm kia Emily vẫn đứng đó hát, lặng lẽ cô 
đơn, không còn chút hy vọng gì cho tương lai, 
thì có một anh cảnh sát cảm kích trước giọng hát 
thiên thần của chị, xin phép được quay phim. Chị 
từ chối, nhưng anh vẫn năn nỉ nên Emily ra điều 
kiện là không được post online. Nhưng anh cảnh 
sát vẫn post lên Twitter của Sở cảnh sát LOS. Cho 
đến 6-10-2019 đã được trên 1 triệu lượt vào xem. 

Ngày 6-10-2019 quỹ GoFundMe đã quyên được 
68 ngàn dollars để giúp chị làm lại cuộc đời.

Ngày 5-10-2019, chị được vinh dự khai mạc buổi hoà 
nhạc New Little Italy tại Los Angeles giữa vòng vây 
người hâm mộ mộ. Có người viết comment: Chị vẫn 
mặc cái áo cũ giống như trong các lần trước. Nên 
tìm cho chị một bộ trang phục mới. Chị cũng nên 
trang điểm lại. She’s been wearing the same clothes 
in her past interviews. C’mon folks, get her new 
clothes. She should have had a makeover by now.

Cái áo cũ kỹ xấu xí của chị có gì 
đặc biệt khiến chị vẫn muốn mặc? 

   Áo Đức Bà Mầu Nâu phát sinh từ chiếc áo mà các 
tu sĩ trong các dòng tu mặc hàng ngày, bắt đầu với 
dòng tu Benedictines, rồi sau lan đến những dòng tu 
khác. Áo Đức Bà là một miếng vải mặc làm hai mảnh 
ở trước ngực và sau lưng. Đầu tiên, Áo Đức Bà trông 
giống như một cái yếm để làm bếp, hay làm việc ở 
nông trại. Sau thế kỷ thứ 9, mỗi tu sĩ khi tuyên hứa 
thì được mặc Áo Đức Bà tượng trưng cho “ách của 
Chúa Kitô” và là khiên thuẫn của Chúa Kitô. Sau đó 
người ta biến đổi tuỳ theo cộng đoàn dòng tu nên có 
nhiều loại Áo Đức Bà khác nhau. Từ đó, những giáo 
dân ngoan đạo cũng được mặc những Áo Đức Bà xin đọc tiếp theo trên Website:vncatholic.net

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 9 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.

 Cô Elizabeth Trần thị thanh Mai 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

 Ứng cử viên Tom Caso sắp được nhận chức 
Phó Tế hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo Hội giao 
phó 

Tuần thứ  6  (21/9/2019)
147.Ô/B  Đoàn Hữu Khang $ 1,000
148.A/C  Trần Hồng $    100
149. Ô/B Nguyễn Vinh & K. Nhung $    500
150.Ô/B  Kiều Jennifer & Sonny               $    200
TỔNG CỘNG TUẦN 6            $ 1,800            
      TỔNG CỘNG 6 TUẦN             $ 41,970

ĐÓNG GÓP QUỸ TRÙNG TU 
KHU VỰC ĐỨC MẸ LAVANG

nhỏ hơn gồm có hai mảnh vải nối liền bằng sợi dây 
đeo và được mặc nơi cổ. Rồi Áo Đức Bà trở thành 
một dấu hiệu của những thành viên tông đồ và tu sĩ. 
Dần dần, những Áo Đức Bà trở nên thông dụng trong 
giáo dân. Hiện nay có khoảng 18 loại Áo Đức Bà gồm 
nhiều mầu sắc khác nhau, tượng trưng cho các việc 
sùng kính khác nhau. Đa số các Áo Đức Bà có liên 
quan đến một dòng tu nào đó. (Nguồn: Đài Vatican)

   Áo Đức Bà của chị Emily ở bên ngực phải 
và phía sau có hình Đức Mẹ Guadalupe.

   Đức Mẹ vẫn luôn là nguồn chở che cho 
chị trong mọi bước đường thăng trầm. 
Không khi nào chị mất lòng phó thác nơi Mẹ.

   Nhiều người khác có lẽ không nhận được ơn tỏ 
tường to tát của Mẹ như thế. Nhưng nhờ có Mẹ, 
ai cũng được mặc vào Áo Đức Bà là ơn Cứu Độ 
của Giêsu Con Lòng Bà Gồm Phúc Lạ. Nhờ thế ta 
luôn bình an và hạnh phúc, không phải chỉ ở trong 
cuộc đời vắn vỏi này, mà còn đến thiên thu vô tận.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ XÁC QUYẾT: 
THIẾU NIỀM VUI TIN MỪNG, NGƯỜI TA 

KHÔNG THỂ TRUYỀN GIÁO

Ngày 30 tháng 9 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp 
gỡ đại diện nhiều Hội Dòng truyền giáo có nguồn gốc 
từ Ý và kêu gọi họ hãy tung cánh ra đi và vui mừng 
loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu.
RA ĐI 
Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 70 bề trên của các 
Tu hội vừa nam vừa nữ của các Hội dòng có gốc 
gác từ Italia như Dòng Comboni, Consolata, Pime và 
Xaverian. Ngài mời gọi họ hãy làm dấy lên một tâm 
thức và luồng sóng hăng say nhiệt thành trước sứ vụ 
truyền giáo trong nếp sống và hoạt động mục vụ của 
các Hội Dòng.
Các bề trên này đã gặp Đức Thánh Cha vào đêm 
vọng trước Tháng Truyền giáo đặc biệt bất thường là 
tháng 10 năm 2019 này mà Ngài đã thiết lập từ tháng 
10 năm 2017, và năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 
năm Tông thư “Maximum Illud” của Đức Giáo Hoàng 
Benedict XV, nhằm khởi sướng một động lực mới 
cho sứ vụ truyền giáo của Giáo hội là loan báo Tin 
Mừng. Đây cũng là chủ đề của tháng Bí tích Thanh 
tẩy và sai đi. 
Vào một thời điểm mà mọi người như muốn giẫm 
chân tại chỗ. Đức Thánh Cha đã cảnh giác các Bề 
trên hãy về nguồn khởi đi từ những nhiệt thành 
truyền giáo của các đấng sáng lập. Hãy ra đi vì như 
Đức Thánh Cha nói “An phận trong nhà cao cửa đẹp 
thì không thể có Giáo hội ở đó!” 

CHÚC MỪNG
HỘI CÁC BÀ MẸ CG

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành cùng 
toàn thể Cộng Đoàn xin chúc mừng

TÂN BAN TRỊ SỰ 
Hội Trưởng: Maria Lê Thị Thục         
Phó Nội Vụ:  Wildfred Bùi Jennifer      
Phó Ngoại Vụ: Anna Trần Thị Kim Anh   
Thư Ký:          Maria Nguyễn Như Tuyết
Thủ Quỹ:        Maria Bùi Thị Thắm

 Nguyện xin Thiên Chúa và Đúc Mẹ 
Mông Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân 
xuống trên TÂN BAN TRỊ SỰ cùng toàn gia 
quyến. 

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Chúng ta phải cầu nguyện không mỏi mệt, vì 
phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào thành 
tựu vật chất hoặc những khoa học làm u mê lý 
trí.  Nó cũng không tùy thuộc vào vũ khí và các 
ngành công nghiệp nhân loại, nhưng chỉ tùy 
thuộc vào một mình Chúa Giêsu.  
(Thánh Frances Cabrini)

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào sáng mai Chúa Nhật 
ngày 13 tháng 10 năm 2019 lúc 7:45am tại 
phòng Guadalupe. Sẽ có BĐH PT Cursillo đến 
thăm LN Anaheim. 
 Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị Cur-
sillistas đến tham dự buổi sinh hoạt cầu nguyện 
và chia sẽ. Xin vui lòng đến trước 7:45am.
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