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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                                714-781-9521
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

Thứ Ba 25-02-2020       Kinh nguyện 6:30 Tối
                                      Thánh Lễ   7:00Tối

Thứ Bảy 29-02-2020   Thánh Lễ     6:30Tối     
                                         

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 29/02/2020 Ban Tang LễThứ Bảy 

07/03/2020 Bà Mẹ Công Giáo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
2. 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. 

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

HẠNH CÁC THÁNH
23 Tháng Hai
                         THÁNH POLYCARP
    (c. 156) 
    Là môn đê của Thánh Gioan Tông Ðồ và là bạn của 
Thánh Ignatiô ở Antioch, Thánh Polycarp, Giám Mục 
của Smyrna (bây giờ là Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ), là một vị 
lãnh đạo đáng kính của Kitô Giáo trong tiền bán thế kỷ 
thứ hai.
    Tuy nhiên các vị lãnh đạo Giáo Hội thuộc thế hệ thứ 
hai đã gặp những thử thách mà thế hệ trước không 
đề cập đến. Họ phải làm gì khi thế hệ chứng nhân 
thứ nhất ấy không còn nữa? Lời dạy dỗ xác thực của 
Chúa Giêsu phải truyền lại như thế nào? Phải trả lời 
thế nào với các câu hỏi chưa từng có?
     Khi các tông đồ không còn ở trần gian nữa, các 
lạc thuyết bắt đầu xuất hiện ngụy trang chính giáo, sự 
bách hại lại mạnh mẽ và bắt đầu xuất hiện các tranh 
chấp về vấn đề phụng vụ mà Ðức Giêsu không bao 
giờ nói đến.
     Polycarp, một người thánh thiện và là giám mục 
của Smyrna, chỉ thấy có một câu trả lời - trung thành 
với đời sống Ðức Giêsu và bắt chước đời sống ấy. 
Thánh Ignatiô nói với Thánh Polycarp “linh đạo của 
anh đặt nền móng nơi Thiên Chúa như trên một tảng 
đá không thể nào lay chuyển nổi.”
     Khi đối diện với lạc giáo, Thánh Polycarp có “bộ 
mặt bộc trực” đến nỗi Thánh Ignatiô phải thán phục, vì 
ngài đã bắt chước cách Ðức Giêsu trả lời người Phar-
isêu. Marcion, người lãnh đạo lạc thuyết nhị nguyên 
(*), khi đối chất với Ðức Polycarp đã yêu cầu ngài thừa 
nhận họ, “Polycarp, hãy thừa nhận chúng tôi.” Ðức 
Polycarp trả lời, “Tôi thừa nhận ngài, phải, tôi thừa 
nhận ngài là đứa con của Satan.”
     Trái lại khi đối diện với các bất đồng của Kitô Hữu, 
ngài lại rất khoan dung và tôn trọng. Một trong những 
tương tranh thời ấy là việc cử hành lễ Phục Sinh. 
Ðông Phương, là xuất xứ của Thánh Polycarp, cử 
hành mầu nhiệm Vượt Qua như sự Thương Khó của 
Ðức Kitô tiếp theo sau bằng một Thánh Lễ vào ngày 
kế tiếp. Tây Phương cử hành lễ Phục Sinh vào ngày 
Chúa Nhật sau tuần lễ Vượt Qua. Khi Thánh Polycarp 
đến Rôma để thảo luận về vấn đề này với Ðức Giáo 
Hoàng Anicetus, họ bất đồng ý kiến. Nhưng các ngài 
cũng không thấy sự khác biệt trong đức tin Kitô Giáo. 
Và Ðức Anicetus đã yêu cầu Thánh Polycarp cử hành 

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.

 QUĨ MỤC VỤ 2020
ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA 

TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
 Xin cộng đoàn dân Chúa quảng đại 
đóng góp cho quĩ mục vụ năm nay, để 
Giáo Phận & Giáo Xứ thực hiện được 
những mong muốn, hầu phát triển các 
mục vụ của Giáo Phận, cũng như sửa 
sang Thánh Đường của chúng ta 

MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ

QUỸ MỤC VỤ 2020
QUÍ VỊ CÓ THỂ BỎ PHONG BÌ HỨA 

CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN 

THỨ TƯ LỄ TRO  
Ngày 26 tháng 2 năm 2020 

Bắt đầu Mùa Chay
(ngày ăn chay,kiêng thịt)

DANH NGÔN CÁC THÁNH
Trong tất cả mọi việc, các anh em cần phải hiền 
lành, vui vẻ, bởi vì người ta đang nhìn anh em 
biểu hiện sự hiền lành.
(Thánh Francis de Sales)

XIN LỄ HẰNG TUẦN  
 Đại diện ban thường vụ cộng đoàn sẽ đứng 
cuối nhà thờ trước 6:15 pm thánh lễ chiều thứ 
bảy để nhận ý lễ. Quý cụ, quý ông bà và anh 
chị em nào cần xin lễ, xin xuống cuối nhà thờ, 
gặp vị đại diện để được rao lễ cùng ngày. Ý 
Lễ xin viết ngay ngoài phong bì, để dễ thấy và 
đọc, những ý lễ xin sau 6:15 pm, sẽ được rao 
vào tuần tới.
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2/2020

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

  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, và vững tin theo Thánh ý 
Chúa

TIN CỘNG ĐỒNG
3.VĂN PHÒNG CÔNG LÝ PHỤC HỒI mở Phiên Họp 
Lắng Nghe cho những người mất người thân trong 
nạn giết người. Văn phòng tìm cách giúp chữa lành 
các tác hại liên quan do tội phạm và bạo lực gây ra 
bao gồm sự hỗ trợ chăm sóc cho những người phải 
chịu mất mát bi thảm như vậy.
Nếu bạn đang phải chịu sự mất mát người thân, văn 
phòng muốn tìm hiểu thêm về cách nào Giáo Hội có 
thể phục vụ và hỗ trợ bạn tốt hơn.  Họ muốn mời quí 
vị đến để chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ và ý tưởng 
cá nhân trong một môi trường cẩn mật và an toàn. 
Buổi họp mặt sẽ vào ngày 18 tháng 2 từ 7 đến 9 giờ 
tối tại Trung Tâm Mục Vụ - Pastoral Center trong 
khuôn viên Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô. Sẽ có tiệc 
trà và giữ trẻ nếu báo trước. Ghi danh cần người giữ 
trẻ, xin gọi 714-282-4261 hoặc điện thư flapuzza@
rcbo.org.

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.

TIN GIÁO HỘI
TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP CÔNG 

BỐ NGÀY TOÀN QUỐC MỪNG TÍNH THÁNH 
THIÊNG CỦA SỰ SỐNG CON NGƯỜI

 Ngày 21 tháng 1, 2020, Tòa Bạch Ốc cho phổ 
biến bản văn của Tổng Thống Donald J. Trump 
công bố ngày 22 tháng 1 năm 2020 là Ngày Toàn 
Quốc [Mừng] Tính Thánh Thiêng Của Sự Sống 
Con Người (National Sanctity of Human Life Day). 
Nguyên văn lời công bố như sau:
   Mọi người - đã sinh ra và chưa sinh ra, người 
nghèo, người bị coi thường, người tàn tật, bệnh 
hoạn và người già - đều có giá trị cố hữu. Mặc dù 
mỗi cuộc hành trình đều khác nhau, không đời sống 
nào là không có giá trị hoặc không quan trọng; các 
quyền lợi của mọi người phải được bảo vệ. Vào 
Ngày Toàn Quốc [Mừng] Tính Thánh Thiêng Của 
Sự Sống Con Người, Quốc gia chúng ta tự hào và 
mạnh mẽ tái khẳng định cam kết của chúng ta trong 
việc bảo vệ hồng phúc quý giá của sự sống ở mọi 
giai đoạn, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên.
   Gần đây, chúng ta đã thấy có nhiều sự suy giảm 
trong tổng số và tỷ lệ phá thai ở nước ta. Từ năm 
2007-2016, một giai đoạn phân tích gần đây nhất, 
số lượng và tỷ lệ phá thai giảm lần lượt 24% và 
26%. Tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên - phần lớn 
trong số đó không có kế hoạch - đã giảm gần như 
liên tục trong một phần tư thế kỷ qua, góp phần vào 
tỷ lệ phá thai thấp nhất nơi các thiếu niên kể từ khi 
hợp pháp hóa phá thai vào năm 1973. Tất cả người 
Hoa Kỳ nên ăn mừng sự suy giảm số lượng và tỷ 
lệ phá thai này, một sự suy giảm cho thấy nhiều sự 
sống đã được cứu vớt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều 
việc phải làm, và, với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ 
tiếp tục chiến đấu để bảo vệ sự sống của những 
trẻ chưa sinh. Tôi đã ký thành luật lệ theo Đạo luật 
Duyệt Xét Quốc hội (Congressional Review Act) 
cho phép các Tiểu Bang và các cơ quan được cấp 
quyền (grantees) khác được loại các tổ chức thực 
hiện phá thai khỏi các dự án Title X của họ. Chính 
phủ của tôi cũng đã ban hành các quy định để đảm 
bảo việc các dự án kế hoạch hóa gia đình Title X 
được tách biệt rõ ràng so với các dự án thực hiện, 
quảng bá hoặc giới thiệu phá thai như một phương 
pháp kế hoạch hóa gia đình; để bảo vệ các quyền 
lương tâm của các nhân viên và tổ chức chăm sóc 
sức khỏe, liên quan cả việc phá thai; và để đảm bảo 
việc Chính phủ Liên bang không cưỡng bức các 
chủ nhân, trong việc họ dựa vào niềm tin tôn giáo 
hoặc xác tín đạo đức để phản đối việc cung cấp bảo 
hiểm cho các biện pháp tránh thai, kể cả những biện xin đọc tiếp trên Website:vncatholic.net

pháp họ tin sẽ gây ra phá thai sớm. Ngoài ra, tôi đã 
kêu gọi Quốc hội hành động để cấm phá thai những 
thai nhi ở thai kỳ cuối cùng có thể đã cảm thấy đau 
đớn.
   Chính phủ của tôi cũng đang xây dựng một liên 
minh quốc tế để xua tan khái niệm phá thai như một 
quyền căn bản của con người. Cho đến nay, 24 
quốc gia đại diện cho hơn một tỷ người đã tham gia 
vào chính nghĩa quan trọng này. Chúng ta phản đối 
bất cứ dự án nào cố gắng khẳng định quyền hoàn 
cầu được phá thai theo yêu cầu và được tài trợ bởi 
người nộp thuế, cho đến tận lúc hạ sinh. Và chúng ta 
sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc bảo vệ sự sống 
vô tội - trong hoặc ngoài nước.
   Là một quốc gia, chúng ta phải kiên định tận tâm 
đối với sự thật sâu sắc này là mọi sự sống đều là 
hồng phúc của Thiên Chúa, Đấng ban cho mọi người 
những giá trị và tiềm năng vô lượng. Vô số người Mỹ 
là những người bảo vệ sự sống không biết mệt mỏi 
và là những nhà chiến đấu bảo vệ những người yếu 
thế trong chúng ta. Chúng ta rất biết ơn những người 
hỗ trợ phụ nữ đang trải qua những vụ mang thai bất 
ngờ, những người giúp chữa lành cho những phụ 
nữ đã phá thai và những người chào đón trẻ em vào 
nhà của họ thông qua chăm sóc nuôi dưỡng và nhận 
con nuôi. Vào Ngày Toàn Quốc [Mừng] Tính Thánh 
Thiêng Của Sự Sống Con Người, chúng ta cử hành 
hồng phúc sự sống tuyệt vời và đổi mới quyết tâm 
của chúng ta trong việc xây dựng một nền văn hóa 
trong đó, sự sống luôn được tôn kính.
   DO ĐÓ, NAY, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng 
thống Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu, do thẩm quyền 
Hiến pháp dành cho tôi và luật pháp Hiệp Chúng 
Quốc, từ đó, tuyên bố ngày 22 tháng 1 năm 2020 
là Ngày Toàn Quốc [Mừng] Tính Thánh Thiêng Của 
Sự Sống Con Người. Hôm nay, tôi kêu gọi Quốc hội 
cùng tham gia với tôi trong việc che chở và bảo vệ 
phẩm giá của mọi sự sống con người, kể cả những 
người chưa được sinh ra. Tôi kêu gọi người dân Hoa 
Kỳ tiếp tục chăm sóc phụ nữ trong những lần mang 
thai bất ngờ và hỗ trợ việc nhận con nuôi và chăm 
sóc nuôi dưỡng theo cách có ý nghĩa hơn, để mọi 
đứa trẻ đều có thể có một mái ấm yêu thương. Và 
cuối cùng, tôi yêu cầu mọi công dân của Quốc gia 
vĩ đại này lắng nghe âm thanh của sự im lặng gây 
ra bởi một thế hệ đã mất đối với chúng ta, và sau 
đó, cất cao tiếng nói của họ cho tất cả những ai bị 
ảnh hưởng bởi phá thai, cả nhìn thấy lẫn không nhìn 
thấy.
    VÌ VẬY, tôi đã đặt tay LÀM CHỨNG vào ngày hai 
mươi mốt tháng giêng này, năm hai ngàn hai mươi 
của Chúa, và năm hai trăm bốn mươi tư nền Độc lập 
của Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu.

DONALD J. TRUMP

Thánh Lễ ngay trong nhà nguyện của đức giáo hoàng.
     Thánh Polycarp đối diện với sự bách hại cũng như 
Ðức Kitô đã làm. Chính giáo đoàn của ngài phải thán 
phục ngài vì đã theo sát “gương phúc âm” - không tìm 
cách để tử đạo như một số người đã làm, nhưng trốn 
tránh sự bách hại cho đến khi thánh ý Chúa được thể 
hiện như Ðức Giêsu Kitô đã làm. Họ coi đó là “một 
dấu chỉ tình yêu nói lên sự khao khát không muốn chỉ 
cứu chuộc có một mình, nhưng còn cứu chuộc tất cả 
anh chị em Kitô Hữu.”
     Trong thời kỳ đẫm máu tử đạo Kitô Hữu trong 
đấu trường, dân chúng trở nên điên cuồng đòi hỏi 
phải tìm bắt Thánh Polycarp, vì ngài nổi tiếng thánh 
thiện. Thánh Polycarp thật điềm tĩnh nhưng giáo dân 
thúc giục ngài đi trốn trong một nông trại gần thành 
phố. Quân lính tìm ra ngài sau khi tra khảo hai đứa 
bé. Ngài thết đãi họ ăn và xin họ để ngài cầu nguyện 
trước khi điệu về đấu trường.
     Thấy đức tin vững vàng không lay chuyển của 
Thánh Polycarp, quan thống đốc ra lệnh thiêu sống, 
và khi quân lính châm lửa, nhiều người chứng kể lại 
họ được nhìn thấy một phép lạ. Lửa cháy thành một 
vòng cung chung quanh thánh nhân, bao bọc ngài 
như các cánh buồm, và thay vì bị đốt cháy, ngài lại 
rực sáng như vàng đang chảy trong lò lửa. Khi quân 
lính thấy ngài không hề hấn gì, chúng đã lấy dao đâm 
ngài. Máu ngài chảy ra đã dập tắt ngọn lửa.
     Quan thống đốc ra lệnh đốt xác thánh nhân mà 
không để giáo dân lấy xác, vì ông sợ họ sẽ thờ Thánh 
Polycarp mà không thờ tà thần của người Rôma. 
“Chứng từ” tử đạo của Thánh Polycarp là chứng từ 
được ghi nhận một cách xác thực về sự tử đạo của 
người tín hữu Kitô ngay từ thuở ban đầu. Ngài chết 
vào khoảng năm 156.
     Trong nhiều lá thư của Thánh Polycarp, chỉ còn 
một lá ngài viết cho Giáo Hội Philippi, Macedonia là 
còn giữ được cho đến ngày nay.
    Lời Bàn
 Thánh Polycarp được công nhận là vị lãnh đạo Kitô 
Giáo bởi tất cả các Kitô Hữu thuộc Giáo Hội Tiểu Á 
- một thành trì đức tin vững mạnh và trung thành với 
Ðức Giêsu Kitô. Sức mạnh của ngài là bởi tín thác vào 
Thiên Chúa, ngay cả khi các biến động của đời sống 
mâu thuẫn với sự tin tưởng này. Sống giữa những 
người ngoại giáo và dưới chế độ đàn áp một tôn giáo 
mới, ngài đã chăn dẫn đàn chiên của ngài. Cũng như 
vị Mục Tử Tốt Lành, ngài đã hy sinh mạng sống vì 
đàn chiên và gìn giữ họ khỏi bị bách hại thêm nữa. 
Sự tín thác vào Thiên Chúa của ngài được tóm lược 
trong câu nói trước khi chết:”Lạy Chúa Cha... Con ca 
tụng Ngài, vì đã giúp con xứng đáng cho đến ngày giờ 
này...” (Sổ Tử Ðạo, Chương 14).

        Trích từ NguoiTinHuu.com

HẠNH CÁC THÁNH
(tiếp theo)
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