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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: Michelle Đỗ                                714-782-9521
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

hứ Ba 29-10-2019      Kinh nguyện        6:30PM
                                      Thánh Lễ       7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 01-11-2019
Lễ các Thánh Nam Nữ      Thánh Lễ   8:15PM

Lễ Trọng &Buộc

Thứ Bảy 02-11-2019      Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 02/11/19 Hội các Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 09/11/19 Hội Legio

CHÚA NHẬT 30 TN – C
LC 18,9-14

NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC THỨ THA
“Người này khi trở xuống về nhà, thì đã được nên 

công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,14)

Suy niệm:   Tại sao người thu thuế được coi là 
công chính, được ơn cứu độ, còn người Pha-ri-
sêu lại không? Trước hết, ta phải công nhận ông 
này đạo đức đúng như lời ông nói: ăn chay tuần 
hai lần, đóng thuế Đền thờ đến mười phần trăm 
lợi tức, một con số lớn lắm! Thế nhưng, việc ông 
tự cho mình là công chính và khinh miệt người 
anh em thu thuế đang ở trong Đền thờ, lại là hành 
vi kiêu ngạo, lỗi đức bác ái. Ông đến với Chúa, 
nhưng ông không cần Ngài, mà chỉ để khoe 
khoang công trạng của mình. Ông không cần 
Chúa, làm sao có thể được ơn cứu độ? Trái lại, 
người thu thuế ý thức mình là kẻ tội lỗi, biết đấm 
ngực ăn năn, xác tín mình cần đến Chúa, ơn tha 
thứ của Ngài. Thái độ khiêm hạ của anh đẹp lòng 
Chúa, Đấng “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 
1,52). Lòng khiêm tốn là phương cách hữu hiệu 
để mở kho tàng tha thứ của Chúa, ơn cứu độ của 
Ngài.

Mời Bạn: Bạn cần Chúa trong cuộc đời, cần 
lòng tha thứ của Chúa, cần được Ngài cứu 
chuộc, được ơn công chính hóa. Dẫu vậy, 
đừng lạm dụng lòng thương xót của Ngài. Lòng 
thương xót ấy bao giờ cũng đi kèm điều kiện là 
con người phải nhận ra tại sao mình được tha 
thứ.
Sống Lời Chúa: Không ai công chính bằng 
Thiên Chúa. Tập sống công chính chính là tập 
sống tha thứ cho anh chị em mình.

 Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con 
ý thức mình cần đến ơn tha thứ, sự cứu độ của 
Thiên Chúa. Xin cho con biết Chúa và cho con 
biết con. Biết Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, 
và biết con mọn hèn yếu đuối. Nhờ thế, con sẽ 
sống khiêm nhường hơn. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

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

$21,967.43 và 35 phong bì đã đóng góp qua 
hệ thống điện tử

Đóng góp Truyền Giáo cho giáo hội : 
$7,253.00

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
 Cộng đoàn sẽ có Thánh Lễ và nghi thức cầu 
cho các Linh Hồn đã qua đời vào 

Thứ Ba ngày 5 tháng 11 lúc 7:00 tối 
 Xin quý cụ, ông bà và anh chị em gởi tên 
thánh và tên gọi các linh hồn của gia đình đã 
qua đời ở bất cứ mọi nơi từ tháng 11 năm 2018 
đến nay, cho Ban Chấp hành Cộng Đoàn hoặc 
qua email quangkatiele@gmail.com để được 
đọc trong thánh lễ, trễ nhất là Thứ sáu 25-10-
2019.
 Khi quý vị ghi tên, xin tham dự thánh lễ trên.

Lễ Các Thánh Nam Nữ
LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC

   Thứ Sáu tuần này ngày 1 tháng 11 lúc 8:15 tối 

THÁNG 11- THÁNG CÁC LINH HỒN  
 Trong tháng 11 Cha Quản Nhiệm sẽ dâng 
các Thánh Lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. 
Xin quí ông bà anh chị em đến cuối nhà thờ 
trước mỗi thánh lễ thứ Bãy để viết tên các linh 
hồn vào sổ cầu nguyện. Sau đó cuốn sổ sẽ 
được đặt trên gian cung thánh trong thánh lễ để 
cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện.
 Quyển sổ cầu nguyện được để phía sau nhà 
thờ vào trước các thánh lễ thứ Bảy từ 6 giờ - 6 
giờ 20 chiều trong tháng 11.THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN

   Cộng Đồng có Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh 
Hồn vào:   ngày 2 tháng 11 năm 2019 

Lúc 12:00 pm – 2:30 pm 
Tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành 

Số 8301 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM   
   Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu 
tháng, ngày 2 tháng 11 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.

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO   
  HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới 
Thứ Bảy ngày 02 tháng 11 năm 2019 lúc 5:00 
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.
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Items Estimate Paid Balance (vendor cost)
Total Fund Raising $41,990.00
Joseph A+ Builder $23,545.00 -$4,100.00 $19,445.00
Additional concrete $900.00 -$900.00 $0.00
Lighting (Triều) $5,505.69 -$5,505.69 $0.00
LED tape (backflap) $279.08 -$279.08 $0.00
405 (Quartzite) $9,000.00 $9,000.00
Tùng Cửa Sắt $3,000.00 -$1,000.00 $2,000.00
Others: $0.00

Sub Balance: $42,229.77 $30,205.23 $30,445.00

Available Funding: $30,205.23
Vendor cost: $30,445.00

Balance: -$239.77

TIN GIÁO HỘI
 

 ĐHY TURKSON NÓI: GIÁO HỘI CẦN TÌM RA 
LỐI THOÁT KHỎI CÁC VỤ TAI TIẾNG LẠM 

DỤNG TÍNH DỤC - 
           CHÚNG TA XIN LỖI NHIỀU QUÁ

 
   Đức Hồng Y Peter Turkson, tổng trưởng Bộ 
Phục vụ Phát triển nhân bản toàn diện, cho rằng 
ưu tiên sinh tử hiện nay là Giáo hội cần phải tìm 
ra một thông lộ để thoát ra khỏi các ảnh hưởng 
tiêu cực của các tai tiếng lạm dụng tính dục nếu 
không những tai tiếng ấy bóp nghẹt chúng ta. 

Đức Hồng Y cũng chỉ trích đấng bản quyền 
sở tại là Đức Tổng Giám Mục Diarmuid 
Martin của Dublin vì đã xin lỗi quá nhiều.

Trong bài phát biểu chính tại hội nghị mùa thu của 
Hiệp hội các nhà lãnh đạo các dòng truyền giáo 
và các dòng tu khác ở Ái Nhĩ Lan, gọi tắt là AMRI, 
diễn ra tại Trung tâm Emmaus tại thủ đô Dublin, 
Đức Hồng Y Turkson cho rằng cuộc khủng hoảng 
lạm dụng là một trong bốn “dấu chỉ của thời đại”.

Ngài nói với 155 tham dự viên từ hơn 50 dòng 
tu, các hiệp hội đời sống tông đồ và các nhóm 
giáo dân truyền giáo rằng ngài nhận thức được 
tác động của các tai tiếng lạm dụng tính dục 
đối với Giáo Hội địa phương tại Ái Nhĩ Lan 
qua hai sự kiện có tầm vóc thế giới là Đại hội 
Thánh Thể Quốc tế năm 2012 và Hội nghị Gia 
đình Thế giới năm 2018, mà ngài đã tham dự.

Ngài nhận xét rằng tại Đại hội Thánh Thể Quốc 
tế năm 2012, Đức Tổng Giám Mục Martin đã 
đưa ra lời xin lỗi tại mọi sự kiện mà ngài được 
mời đến nói chuyện. “Tại một thời điểm, tôi 
nghĩ rằng nói như thế là nhiều quá. Tôi nghĩ 
rằng làm như thế ngài đang kéo những đám 
mây đen khổng lồ treo lơ lửng trên mọi thứ.”

Tại Hội nghị Gia đình Thế giới năm 2018, vị tổng 
trưởng người Ghana cho biết ngài nhận ra tác hại 
của các tai tiếng lạm dụng tính dục, nỗi đau của 
những người bị lạm dụng tính dục và ngài đồng 
ý với thông điệp Đức Thánh Cha Phanxicô gởi 
đến các nạn nhân. Đức Hồng Y cảnh báo rằng: 
“Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là cần 
tìm ra một thông lộ nhằm thoát khỏi tình cảnh khó 
khăn này nếu không nó sẽ bóp nghẹt chúng ta.”

Khi được hỏi về nhận xét của Đức Hồng Y Turk-

xin đọc tiếp theo trên Website:vncatholic.net

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.

son, Nữ tu Liz Murphy, Tổng thư ký của AMRI, 
nói với tờ The Tablet rằng: “Một người không 
sống suốt 20 năm qua ở Ái Nhĩ Lan khó có thể 
hiểu đầy đủ về những ảnh hưởng của tai tiếng 
lạm dụng tính dục. Dù sao, tôi tin rằng ngài đã 
thách thức chúng ta phải tiến lên và cảnh giác 
với mọi hình thức lạm dụng ngày hôm nay.”

Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y nhắc đặc biệt 
đến “Ngôi nhà chung của chúng ta”. Ngài khẳng 
định thế giới đang trải qua một cuộc khủng 
hoảng sinh thái và biến đổi khí hậu. Đó là hai 
dấu chỉ khác của thời đại: “Những dấu chỉ thời 
đại này mời gọi chúng ta hướng đến một hình 
thức truyền giáo đặc thù, mà chúng ta có thể 
thực hiện, bằng cách nghe tiếng kêu của trái 
đất và tiếng khóc của người nghèo,” ngài nói.

Dấu chỉ khác của thời đại mà ngài nhấn mạnh 
là sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong 
cộng đồng giữa người giàu và người nghèo và 
một nền văn hóa vứt bỏ với rất nhiều người bị 
bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội cũng như mối 
đe dọa chiến tranh đối với an ninh toàn cầu.

Đề cập đến Tháng Truyền giáo ngoại thường, 
ngài nói Đức Thánh Cha Phanxicô đang 
kêu gọi các tín hữu đừng để nỗi sợ thiếu tài 
nguyên hoặc nỗi lo lắng về các tình huống đầy 
thách đố ngăn cản họ trong sứ vụ truyền giáo.

“Chúng ta phạm tội chống lại nghĩa vụ truyền giáo 
khi chúng ta không lan truyền niềm vui, khi chúng 
ta nghĩ mình là nạn nhân. Trong thế giới và trong 
Giáo hội, chúng ta phạm tội chống lại sứ mệnh của 
mình khi chúng ta trở thành nô lệ cho những nỗi 
sợ hãi làm chúng ta bất động,” ngài nói.ba trên thế 
giới sau tượng đài của Venezuela và Phi Luật Tân.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 10 tuần thứ 4 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

  Ý Truyền Giáo: Xin Chúa ban mùa xuân truyền 
giáo cho Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần khơi 
dậy nơi Giáo Hội mùa xuân truyền giáo 
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

 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
 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

             PHÂN ƯU
           Cha Quản Nhiệm,
     Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng, 

Ban Chấp Hành  cùng toàn thể      
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim  xin 
thành kính phân ưu cùng Tang quyến về sự ra đi 
của chị 

Theresa Phạm Hương Hạnh 
đã từ giã thế trần về nhà Chúa.  Chị và gia đình 
là giáo dân cộng đoàn chúng ta. Thánh Lễ an 
táng được cử hành sáng nay tại 
Giáo Xứ Boniface. Xin Cộng Đoàn thêm lời 
Cầu nguyện Cho Linh Hồn Theresa
     Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Theresa về hưởng 
nhan thánh Chúa.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Kính 
Mời  các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào 
sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV 
vào 
Chúa Nhật  03-11-2019 lúc 7:45AM. Tại 
trung tâm mục vụ Giáo Xứ (Pastoral center) 
,để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng Cộng Đoàn 
và các sinh hoạt trong các tháng kế tiếp. 
Xin Kính Mời.

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

XIN CỘNG ĐOÀN THÊM LỜI  
CẦU NGUYỆN CHO CÔNG TRÌNH 
TRÙNG TU ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG 
ĐANG THỰC HIỆN ĐƯỢC HOÀN 

THÀNH TỐT ĐẸP

CHI TIÊU QUỸ TRÙNG TU KHU VỰC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG.

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 3Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 2


