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CHÚA NHẬT III QUANH NĂM •  26 THÁNG 1 NĂM 2020

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 28-01-2020       Kinh nguyện 6:30 Tối
                                      Thánh Lễ   7:00Tối

Thứ Bảy 01-02-2020   Thánh Lễ     6:30Tối     
                                         

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 01/02/2020 Hội các bà mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 08/02/2020 TTV Lời Chúa

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
1. Tĩnh Tâm Thêm Sức II: Cuối tuần 7-9 tháng 
2 năm 2020 tại Divine Word Retreat Center. Các 
học sinh trong chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ 
và Thiếu Nhi được nghỉ học. Xin cộng đoàn cầu 
nguyện để các em được mở lòng đón nhận ơn 
Chúa.
2. Tĩnh Tâm Tìm Hiểu Ơn Gọi – The Greatest 
Love Retreat:  2 PM – 6 PM * Thứ Bảy, 15 tháng 
2 tại St. Boniface Pastoral Center dành cho các 
bạn trẻ từ 14-21 tuổi. Xin phụ huynh của các em 
Lớp Thêm Sức I & II cho phép và chở con đến 
tham dự buổi tĩnh tâm này. Các bạn trẻ khác muốn 
cho mình 1 cơ hội, xin mời tham dự. Ghi danh tại: 
stbonifaceanaheim@gmail.com hoặc (714) 956-
3110 extention 120. Hạn chót là ngày 9 tháng 2, 
2020.
3. Nghi Thức Tiến Cử Dành Cho Những Dự 
Tòng: Các Dự Tòng sẽ có Nghi Thức Tiến Cử vào 
Thánh Lễ 5:00 PM * Chúa Nhật, 22 tháng 2, 2020. 
Cha Chánh Xứ sẽ thẩm vấn, chúc lành, các Dự 
Tòng sẽ ghi tên vào Sách Sự Sống Đời Đời.
4. Nghi Thức Tuyển Chọn: Hai Anh Dự Tòng 
trong cộng đoàn sẽ cùng với các anh chị em Dự 
Tòng trong Giáo xứ sẽ được trình diện Đức Giám 
Mục vào lúc 11:30 AM * Thứ Bảy, 29 tháng 2, 
2020. Sau Nghi Thức này các Dự Tòng sẽ được 
đổi tên thành Tuyển Nhân. 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành 

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 Canh Tý, 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 Canh Tý  2020

BAN CHẤP HÀNH CHÚC XUÂN
 Nhân dịp năm Canh Tý, Ban Chấp Hành chúng 
con xin kính chúc Cha Quản Nhiệm, Thầy Phó Tế, 
Sơ Thu Hồng, quý Hội đoàn, Ban nghành, Phong 
trào và toàn thể cộng đoàn dân Chúa năm mới luôn 
được tràn đầy Hồng Ân và Bình An của Thiên Chúa.

   Nguyện xin Chúa Xuân ban xuống cho 
Cha Quản Nhiệm, cùng toàn thể Cộng đoàn Dân 
Chúa & Gia Quyến Tân Xuân An Khang, 
Thịnh Vượng, luôn luôn an vui trong tình hiệp nhất 
của Cộng Đoàn chúng ta.

Kính chúc! Kính chúc!
Đại Diện Chấp Hành Cộng Đoàn ĐMMT, Anaheim
Chủ tịch Phạm Minh Hiếu

TUẦN THỨ 9:   11/1/2020
114. Ô/B Vũ Thanh Nhiếp $     100
115. Ô/B Lê Trí Đạt & Thái $     100
116. Bà Huỳnh Hoàng $     100
TỔNG CỘNG TUẦN 9                              $    300

TUẦN THỨ 10:   18/1/2020
117. Ô/B Nguyễn Công Sự $     100
118. A/C Nguyễn Ngọc Nhơn $     100
119. Chị Lê Cẩm Huệ $       50
120. Bà Dương Thị Định $       50
TỔNG CỘNG TUẦN 10 $    300
     TỔNG CỘNG 10 TUẦN $ 12,470

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2019-2020

CHƯƠNG TRÌNH TẤT NIÊN
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

TIỆC MỪNG XUÂN 
Thứ Bảy tuần tới ngày 01/02/2020 

tức ngày mùng 8 tết âm lịch

Văn Nghệ và tiệc mừng ngay sau Thánh 
Lễ. Kính Mời Cộng Đoàn dân Chúa sắp 
xếp thời giờ đến tham dự cùng chung 
vui với Cộng đoàn 

Chương Trình Văn Nghệ giúp vui trong 
tiệc mừng Xuân năm nay rất phong phú. 
Cùng nhiều phần quà may mắn có giá trị 
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 CHÚC MỪNG
Cha Quản Nhiệm &  

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn xin chúc mừng
BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA

           Nhân ngày mừng Bổn Mạng
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu 
chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên 
Gia Đình quí Anh Chị.
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 1/2020

 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
Tuân thứ 4

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
Ngày 8 tháng 2 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
không sinh hoạt.Trong ngày trên các em Thêm 
sừc 2 Chương Trình Giáo Lý đi tĩnh tâm, xin 
Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho các em

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – A

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ                 
MT 4,12-23

CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 

(Mt 4,17)
Suy niệm: Trong những ngày giỗ, tết chúng ta 
thường kính nhớ tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính biết 
ơn đối với bậc sinh thành, và trên hết, tôn thờ 
cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa là nguồn gốc 
mọi sự, là Đấng chúng ta phải tạ ơn và tôn vinh 
suốt đời, không chỉ trong những biến cố lớn lao, 
mà cả trong những đau khổ thường ngày. Quả 
thật, cuộc đời chúng ta không chỉ là những ngày 
tết, hay những biến cố quan trọng, mà phần 
lớn là những ngày bình thường như mọi ngày. 
Cám dỗ lớn nhất của chúng ta là để cho những 
ngày đó trở thành tầm thường, tẻ nhạt. Chúng 
ta được mời gọi hoán cải liên lỉ để luôn làm mới 
các tương quan thường ngày với Chúa, với tha 
nhân, cách riêng với những người thân cận của 
mình trong gia đình.

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô nói: “Hoán cải hằng 
ngày là cố gắng liên tục để thanh tẩy trái tim”. 
“… nếu bạn không thể nói xấu người khác, thì 
bạn đã đi đúng con đường nên thánh… khi 
muốn chỉ trích một người láng giềng, hãy cắn 
lưỡi nhẹ một chút. Lưỡi bạn sẽ hơi sưng nhưng 
linh hồn bạn sẽ lành thánh hơn trên con đường 
này… Không có gì to tát, không có việc hành 
xác, thật là giản dị. Xin đừng lui bước…”. Bạn 
có sẵn sàng cho việc hoán cải chính mình trong 
từng việc nhỏ mỗi ngày như vậy không?

Sống Lời Chúa:   Quan tâm chăm sóc người 
thân của mình với ý thức “Bổn phận là ý Chúa 
trong giây phút hiện tại” (ĐHV.17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm 
tốn và biết đón nhận những hy sinh trong những 
vất vả hằng ngày; để tâm hồn con được thanh 
tẩy, để biết yêu mến Chúa và ngày càng trở nên 
giống Chúa hơn. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

NGHI THỨC TÔN VINH SÁCH THÁNH KINH TRONG GIA ĐÌNH
 

 Cung kính đặt sách Thánh Kinh trên giá, trên bàn, hoặc trên kệ. Mỗi gia đình có thể trang hoàng chỗ đặt sách 
Thánh Kinh với một cây nến, cây thánh giá, các ảnh tượng, hoặc bông hoa. Nơi đây sẽ thường xuyên nhắc nhở mọi 
người trong gia đình đọc sách thánh và cầu nguyện.
   ** Khi cử hành nghi thức tôn vinh sách Thánh Kinh, mỗi người trong gia đình có thể tự nhận những phần khác 
nhau trong nghi thức.

Chủ Sự: Chúng ta cùng bắt đầu nghi thức với Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Chúng 
ta tụ họp nơi đây để tôn vinh sách Thánh Kinh, cuốn sách thánh của Giáo Hội chúng ta. Từ thời xa xưa, hình ảnh 
sách Thánh Kinh được mở ra luôn được tôn kính tại các công đồng trong Giáo Hội, trong các nhà thờ chánh tòa, và 
các nhà thờ tại giáo xứ. Vì mỗi gia đình Công Giáo là một “giáo hội tại gia,” nên chúng ta tiếp tục truyền thống này 
ngay tại nơi chúng ta sinh sống hàng ngày, chớ gì sách Thánh Kinh này, khi đã được tôn vinh, nhắc nhở rằng Thiên 
Chúa đang giáo huấn, khuyến khích và kêu gọi chúng ta qua các trang sách thánh đang được mở ra.
Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin sai Thánh Thần Chúa xuống để sách Thánh Kinh trở nên nguồn sức mạnh, an ủi, 
cảm hứng, và hướng dẫn cho chúng con. Xin cho chúng con có được lòng kính yêu sách Thánh Kinh nồng nàn 
hơn, lòng ước muốn đọc và suy ngẫm Lời Chúa, và quyết tâm trung thành hơn với con đường của Chúa Giêsu dẫn 
dắt.
Chủ Sự:  Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu, qua Lời Người, Chúa ban cho chúng ta chân lý và tự do. Tin Mừng 
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các 
ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi” (Ga 8:31-32).

Thinh lặng giây lát để suy niệm

Chủ Sự:  Xin tất cả cùng đáp “Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.”
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.
Chủ Sự:  Tác giả Thánh Vịnh 119 nguyện xin rằng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ 
đường con đi” (Tv 119:105).Xin chỉ bảo chúng con cách vượt qua những tăm tối của cuộc đời bằng ánh sáng Lời 
Chúa.
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa. 
Chủ Sự:  Tiên Tri Isaia nói, “Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững” (Is 40:8). Xin 
chỉ dạy chúng con biết tín thác vào Lời Chúa vì lời Ngài là nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con.
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.
Chủ Sự:  Trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu giảng giải, “Người gieo hạt là gieo Lời Chúa” và “những 
người nghe và biết giữ lấy Lời Chúa” giống như đất mầu mỡ sinh hoa trái (Mc 4:14, 20). Xin chỉ dạy chúng con biết 
để cho hạt giống Lời Chúa bén rễ trong chúng con và mang lại một mùa gặt hái dồi dào.
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.
Chủ Sự:  Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ thúc giục chúng ta: “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông 
mà lừa dối chính mình” (Gc 1:22). Xin chỉ dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.
Tất Cả: Lạy Chúa, xin chỉ dạy chúng con Lời của Chúa.
Chủ Sự:  Chúng ta hãy tiến lại gần sách Thánh Kinh, và từng người một đặt tay lên sách Thánh Kinh đang được 
mở ra. Chúng ta thầm cầu nguyện cho cam kết của chính mình.

Hãy thầm cầu nguyện trong lòng cho từng người khi họ đặt tay trên sách Thánh Kinh.

Chủ Sự:  Chúng ta hãy cầu nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, mở mắt, mở tai, và mở tâm trí chúng con để chúng con đón nhận Lời Hằng 
Sống của Chúa. Chớ gì Lời Chúa luôn là tâm điểm của gia đình và đời sống chúng con. Như Chúa đã linh hứng cho 
Lời Chúa bằng sức mạnh và chân lý, giờ đây xin cho chúng con có được lòng tín thác mỗi khi đọc Kinh Thánh, hầu 
Lời Chúa uốn nắn chúng con thành môn đệ của Ngài. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con và thắp sáng tâm hồn chúng 
con ngọn lửa tình yêu Chúa, hầu được Chúa canh tân bộ mặt trái đất.
Chủ Sự:  Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Tất Cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 
Chủ Sự:  Chúng ta hãy chúc cho nhau bình an của Chúa Kitô.

(Nghi thức tôn vinh này có thể được tùy nghi cử hành trong lớp học, phòng họp, hoặc bất cứ nơi đâu chúng ta tôn 
vinh sách Thánh Kinh)

             PHÂN ƯU
           Trong niềm tin vào 
Chúa Kitô Phục Sinh nhận được tin:
người em của Cha Kiểm Quản nhiệm 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anheim là 

Ông Phanxicô Trần Văn Tiến

  Đã qua đời sáng ngày Chúa Nhật ngày 19 
tháng 1 năm 2020 tại New Orleans vì bệnh tim, 
hưởng dương 61 tuổi.
   Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà 
thờ Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans, vào 
lúc 9 giờ sáng Thứ Năm ngày 23 tháng 1 năm 
2020. 

  Chúng con Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu 
Anheim xin thành kính phân ưu cùng Cha và 
tang quyến. Xin Chúa và Đức Mẹ Mộng Triệu 
nâng đỡ, đồng hành với tang quyến trong lúc 
thương nhớ này.

  Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mộng 
Triệu sớm đưa Linh Hồn Ông Phanxicô về 
hưởng nhan thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

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

$24,149.78 và 39   phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Building Fund:       $1,980

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