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MOST  HOLY  TRINITY



 

Rector?s Column

a pr ofound r evel at ion
Our relationships move to a deeper level every time we reveal more 
about ourselves to another. Self-revelation is an act of trust. Another 
person?s self-revelation is also an act of their trust in us. Entrusting 
someone with who we are means we want the other person to really 
know us. We want the person to be familiar with what keeps us going 
each day, what we like, what we do not l ike and what we value.

The Solemnity of the Most Holy Trinity is a celebration of God?s 
profound revelation of self-identity. It reminds us that we have been 
entrusted with God?s identity as a Trinity of persons, Father, Son and 

Holy Spirit. As in any relationship, this is perhaps a risky revelation because it is hard for our 
minds to grasp how there could be one God who is manifested in three distinct persons. We 
can be frustrated by such a mysterious divine identity or we can be honored that we have 
been entrusted with the truth about who God is.

Even though we cannot fully understand the reality of one God who is three persons, God?s 
deep love for us is made clear through such a revelation. In our human relationships, even 
though someone shares with us details about who they are, we can stil l f ind the person 
dif f icult to understand. The truth is, it is not so much an understanding of the person that is 
important. What matters is that they have loved us enough to trust us with their true selves. 
The same is true of God, the Father, Son and Holy Spirit. It is not so much about 
understanding how it all works as it is to be f il led with joy that we have been given such a 
divine revelation.

We face many mysteries as people of faith. We have unanswered questions about pain and 
suffering, l ife and death. These days, who among us does not carry unanswered questions 
around the why of the pandemic and its many painful consequences. The wherefore of 
racism, violence and hate which are other kinds of plagues. These and so many more are 
among the ultimate questions of our existence that we cannot fully answer. Even so, as 
people of faith, what we do know is that every new day is an opportunity to bring some 
healing, hope and encouragement to our world by our self-giving actions. As we prepare for a 
gradual return to celebrating Mass together, may the self-giving love of Father, Son and Holy 
Spirit guide us, nourish us and comfort us. Thank you, God, Father, Son and Holy Spirit, for 
loving us so much by trusting us with who you are.

Together in faith, 

Very Reverend Christopher Smith, Rector

      t hank you f or  your  gener osit y!  

                              Sunday Col lect ion                            

                        5/31/20   $ 17,914,60                                                             

                       6/2/19      $ 34,258.88                



CATHOLIC NEWS /  ANNOUNCEMENTS
OUR JOURNEY BACK
Christ Cathedral will begin offering public Mass in phases, with measures in place to safeguard 
public health, the weekend of Corpus Christi, June 13/14, 2020. Please see the attached letter 
from Fr. Christopher and visit the parish website for updates and to read the full May 22, 2020 
press release from the Diocese of Orange in English, Spanish and Vietnamese.

JUNE IS VOLUNTEER APPRECIATION MONTH AT CHRIST CATHEDRAL PARISH
During June In an ?ordinary? year, Fr. Christopher and the staff  of Christ Cathedral Parish would 
be preparing the annual volunteer appreciation dinner to celebrate and thank the volunteer 
ministers of the parish. However, due to the pandemic, such a gathering is not possible this 
year. Nevertheless, the hundreds of volunteers who serve in and for the parish are being 
recognized during the month of June in several ways, including intercessions during the 
weekend Masses and a message on the Christ Cathedral jumbotron. Fr. Christopher, his 
Parochial Vicars, and Deacons, and the Staff  of Christ Cathedral Parish are grateful for all who 
give of themselves, their t ime, and their energy for the community and ministries of Christ 
Cathedral Parish. 

There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit; 
there are different forms of service, but the same Lord; 

there are different workings but the same God 
who produces all of them in everyone. (1 Cor 12: 4-6)

SPIRITUAL GUIDANCE, PRAYER HELPLINE AND FOOD ASSISTANCE
The Spiritual Guidance and Prayer Helpline provides support and prayerful accompaniment 
during these dif f icult t imes. If  you are feeling down, want to pray with someone, would like to 
speak with a spiritual guide, or are in need of food 
assistance, we can help. Call 844.279.0105 to share 
and pray with volunteers from religious communities, 
priests, deacons and other lay spiritual guides. This 
helpline is a free service available across the Diocese 
of Orange. Press # 3 for English, # 4 for Spanish or #  5 
for Vietnamese.

THANK YOU FOR YOUR FINANCIAL SUPPORT OF 
CHRIST CATHEDRAL 
Your donations are crit ical in supporting our ministry 
and outreach to the community. For those who wish 
to drop off  their offering, we have collection boxes in 
parking lot 6 just outside the back doors of the 
Arboretum and parking lot 3 at the beginning of the 
ADA compliant parking stalls. Donations can also be 
mailed to the cathedral, made online or dropped off  at 
the parish off ice Monday ? Saturday from 9:00 am ? 
2:00 pm.

FREE COVID-19 TESTING
Help protect yourself , your loved ones and your community. Find out if  you have COVID-19 now, 
even if  you don?t have health insurance. The Orange County Health Care Agency is offering 
FDA-authorized COVID-19 testing at NO CHARGE to anyone with symptoms who doesn?t have 
access to a healthcare provider. Please see full details on the attached f l ier.



RESUMING THE PUBLIC CELEBRATIONS OF MASS  
AT CHRIST CATHEDRAL THE WEEKEND OF JUNE 13-14, 2020 

 
As the Diocese of Orange has announced, public Masses can begin in Orange County on the solem-
nity of Corpus Christi, Sunday June 14 (including Saturday, June 13 Vigil Masses).  This will happen in 
a phased-in approach with measures in place to safeguard public health.  Bishop Vann continues to 
extend a dispensation from the obligation to attend Mass on Sunday and Holy Days of Obligation 
until such time as it is deemed safe to have large gatherings at Mass. 
 
Following the bishop’s directive, I am happy to announce that the public celebration of Masses at 
Christ Cathedral will begin on the weekend of Saturday, June 13-14, 2020. We will resume our regu-
lar weekend schedule beginning with Mass in English at 4:30 p.m. on Saturday, June 13. That will be 
followed by Mass at 6:15 p.m. in Vietnamese.  Sunday schedule is 6:15 a.m. (Vietnamese), 8:00 a.m. 
(Spanish), 9:45 a.m. (English), 11:30 a.m. (Spanish), 1:15 p.m. (Vietnamese), 3:30 p.m. (Vietnamese), 
5:15 p.m. (English) and 7:00 p.m. (Spanish).  The daily Mass schedule will resume on Monday, June 
15, 2020, with Mass at 6:30 a.m. (English), 8:00 a.m. (English), 5:30 p.m. (Vietnamese).  The Mass in 
Spanish on Fridays at 6:30 p.m. will also resume on June 19. Unless otherwise noted, all Masses will 
be celebrated in the cathedral. We will continue to livestream the Sunday Masses at 9:45 a.m., 
11:30 a.m. and 1:15 p.m. as well as the 6:30 a.m. weekday Masses. 
 
The guidelines recommend that those over 65 and/or with a co-morbidity are encouraged to consid-
er not returning to Mass just yet, and anyone showing symptoms of sickness, or anyone who has a 
household member who is sick or showing symptoms of sickness should not come to church.  
 
All phases of the plan require following strict guidelines for social distancing and sanitization.  The 
guidelines for this phase of reopening limit the number of people allowed in the church for each 
Mass to 100. This includes the weekend as well as daily Masses. There is no limit to the number of 
people allowed for outdoors services if the social distancing requirement of people being six feet 
apart is observed in the space available. 
 
With the guidelines in mind and to accommodate more people for each Mass, on our first weekend 
we plan to celebrate each Mass inside the cathedral with the first 100 people who arrive.  We will 
broadcast the Mass out to the cathedral plaza where there will be some screens available for view-
ing.  Whether participating at Mass in the cathedral or on the plaza, all are required to wear masks.  
Due to cost considerations, there will be limits on screens available on the plaza for all to see, how-
ever, sound will be available for all to hear. Participants are invited to bring their own lawn chairs to 
the plaza and set them as families or individually according to the 6 feet apart regulation. There will 
not be other chairs available.   At the time for distribution of Holy Communion, a minister of the Eu-
charist will come out to designated areas on the plaza for those who wish to receive.  After Mass, 
congregants are asked to take their chairs with them, and immediately return to their cars, making 
sure the area they were seated in is free from any trash or litter. 



 

This plan will require the cooperation of everyone.  There is also limited space in the plaza, so, de-
pending on how many people may safely gather, some may have to return for another Mass.  Also, 
your patience is asked regarding the admittance into the cathedral which, as has been said, will be 
limited to the first 100 people who arrive.  Numbers allowed in the restrooms will also be limited 
and will be monitored.  Also, in compliance with the guidelines, the Cathedral and restrooms will be 
sanitized after each service by trained personnel using approved disinfectants. 
 
We are grateful to be able to reopen for public Masses, even in this limited way.  After next week-
end, the plan outlined above will be reviewed and modified as needed.  Please continue to read the 
weekly electronic newsletter, let other parishioners know about it and visit the parish website Par-
ish@ChristCathedralParish.org for further information. 
 
May the Lord in his Most Precious Body and Blood be with us as we prepare for gathering again as a 
community of faith. 
 
Very Rev. Christopher H. Smith, Rector   
 
  





Mensaje de Nuestro Rector 

REVELACIÓN PROFUNDA

Very Reverend Christopher Smith, Rector

Nuestras relaciones se mueven hacia un nivel más profundo cada vez 
que revelamos más acerca de nosotros mismos el uno a otro. Revelación 
propia es un acto de confianza. La revelación propia de otra persona es 
también un acto de su confianza en nosotros. Confiarle a otra persona 
quien somos realmente signif ica que queremos que la otra persona 
realmente nos conozca. Queremos que la persona este familiarizado 

con lo que nos mantiene caminando cada día, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo 
que valoramos.

La solemnidad de la Santísima Trinidad es una celebración de la profunda revelación de 
Dios de su identidad propia. Nos recuerda que hemos sido encomendados con la 
identidad de Dios como una Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como en 
cualquier relación, esto es tal vez una revelación arriesgada porque es dif ícil para 
nuestras mentes comprender cómo puede haber un Dios que se manif iesta en tres 
personas distintas. Nos podemos sentir frustrados por una identidad divina tan misteriosa 
o podemos sentir honrados que nos ha confiado la verdad sobre quién es Dios.

A pesar de que no podemos entender completamente la realidad de un Dios que es tres 
personas, el amor profundo de Dios hacia nosotros es manifestado a través de esta 
revelación. En nuestras relaciones humanas, a pesar de que una persona comparte con 
nosotros información sobre quiénes son, podemos todavía encontrar a la persona dif ícil 
de entender. La verdad es que no es tanto una comprensión de la persona que es 
importante. Lo que importa es que se nos aman lo suf iciente para confiar en nosotros con 
su verdadero ser. Lo mismo es cierto de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es tanto 
sobre la comprensión de cómo funciona todo sino como nos llena de alegría que nos ha 
dado esta revelación divina.

Como personas de fe, nos enfrentamos a muchos misterios. Tenemos preguntas sin 
respuestas sobre dolor y sufrimiento, la vida y la muerte. Durante estos días, quien entre 
nosotros no lleva preguntas sin respuesta en torno al porqué lo de la pandemia y sus 
muchas consecuencias dolorosas. La represión del racismo, la violencia y el odio que son 
otros tipos de plagas. Estas y muchas más se encuentran entre las grandes preguntas de 
nuestra existencia que no podemos responder plenamente. Aun así, como personas de fe, 
lo que sí sabemos es que cada nuevo día es una oportunidad para llevar un poco de 
sanación, esperanza y aliento a nuestro mundo por medio de nuestras acciones de 
entrega. Al prepararnos para un regreso gradual a la Misa juntos, que el amor propio del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos guíe, nos nutre y nos consuele. Gracias, Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, por amarnos tanto que nos confías quién eres.

Unidos en la fe,

Si desea recibir un boletín electrónico semanal que contiene noticias y eventos
 de la Catedral de Cristo, póngase en contacto con la of icina parroquial en 

Parish@ChristCathedralParish.org o llame al 714-971-2141.



NOTICIAS CATÓLICAS /  ANUNCIOS
NUESTRO VIAJE DE REGRESOCOMIENZA
La Catedral de Cristo comenzará a ofrecer Misas pública en fases, con medidas para proteger la 
salud pública, el f in de semana del Corpus Christi, 13 y 14 de junio de 2020.Por favorlea la 
carta adjunta de parte del Padre Christopher Smith yvisite el sit io web de la parroquia para 
obtener actualizaciones y leer el comunicado de prensa completo del 22 de mayo de 2020 de 
la Diócesis de Orange en inglés, español and vietnamita.

JUNIO ES EL MES DE APRECIACIÓN A LOS VOLUNTARIO DE LA PARROQUIA DE LA 
CATEDRAL DE CRISTO
Durante junio en un año "ordinario",  el Padre Christopher y el personal de la parroquia de la 
Catedral de Cristo estarían preparando la cena anual de apreciación a los voluntarios para 
celebrar y agradecer a los ministros voluntarios de la parroquia. Pero, debido a la pandemia, 
esta reunión no es posible este año.  Sin embargo, los cientos de voluntarios que sirven en y 
para la parroquia están siendo reconocidos durante el mes de junio de varias maneras, 
incluyendo intercesiones durante las Misas de f in de semana y un mensaje en el jumbotron de 
la Catedral de Cristo. El Padre Christopher, sus Vicarios Parroquiales y Diáconos, y el Personal 
de la Parroquia de la Catedral de Cristo están agradecidos por todos los que dan de sí mismos, 
su tiempo y su energía para la comunidad y los ministerios de la Parroquia de la Catedral de 
Cristo.

Hay diferentes tipos de dones espirituales, pero el mismo Espíritu; 
hay diferentes formas de servicio, pero el mismo Señor; 

hay diferentes trabajos, pero el mismo Dios que produce todo en todos.  1 Cor 12: 4-6

GUÍA ESPIRITUAL, LÍNEA DEAYUDA DE ORACIÓNY ASISTENCIA DE COMIDA
La Línea de Ayuda de Guía Espiritual y Oración proporciona apoyo y acompañamiento durante 
estos tiempos dif íciles. Si se siente deprimido, quiere orar con alguien, le gustaría hablar con 
un guía espiritual o necesita ayuda para comida, podemos ayudarlo. Llame al 844.279.0105 
para compartir y orar con voluntarios de comunidades religiosas, sacerdotes, diáconos y otros 
guías espirituales laicos. Esta línea de ayuda es un servicio gratuito disponible en toda la 
Diócesis de Orange. Presione # 3 para inglés, # 4 para español o # 5 para vietnamita.

GRACIAS POR SU CONTINUO APOYO FINANCIERO A LA CATEDRAL DE CRISTO
Sus donaciones son fundamentales para apoyar nuestro ministerio y ayudar a la comunidad. 
Para aquellos que deseen dejar su ofrenda tenemos cajas para sus donaciones en el 
estacionamiento P6 afuera de las puertas del Arboretum y en el estacionamiento P3 enfrente 
de los estacionamientos para los incapacitados.  También puede enviar por correo sus 
donaciones a la Catedral, hacer en línea o dejar en la of icina parroquial de lunes a sábado de 
9am a 2pm.  

PRUEBAS GRATUITAS DE COVID-19
Ayude a protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a su comunidad. Averigua si t ienes 
COVID-19 ahora, incluso si no tienes seguro médico. La Agencia de Cuidado de la Salud del 
Condado de Orange está ofreciendo pruebas COVID-19 autorizadas por la FDA SIN NINGUN 
COSTO a cualquier persona con síntomas que no tenga acceso a un proveedor de atención 
médica. Consulte todos los detalles en el volante adjunto.



REANUDANDO LAS CELEBRACIONES PÚBLICAS DE MISA EN LA CATEDRAL DE CRISTO 
EL FIN DE SEMANA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DE 2020 

 
Como ha anunciado la Diócesis de Orange, las Misas públicas pueden comenzar en el Condado de 
Orange en la solemnidad del Corpus Christi, el domingo 14 de junio (incluyendo el sábado 13 de ju-
nio las Misas de vigilia).  Esto sucederá en un enfoque gradual con medidas para proteger la salud 
pública.  El obispo Vann sigue extendiendo una dispensa de la obligación de asistir a la Misa los do-
mingos y días santos de obligación hasta que se considere seguro tener grandes reuniones en la Mi-
sa. 
 

Siguiendo las directivas del obispo, me complace anunciar que la celebración pública de Misas en la 
Catedral de Cristo comenzará el fin de semana del sábado 13 al 14 de junio de 2020. Reanudaremos 
nuestro horario regular de fin de semana comenzando con la Misa en Ingles a las 4:30 p.m. del sába-
do 13 de junio. Continuaremos con la Misa a las 6:15 p.m. en Vietnamita.  El horario del domingo es 
a las 6:15 a.m. (Vietnamita), 8:00 a.m. (Español), 9:45 a.m. (Inglés), 11:30 a.m. (Español), 1:15 p.m. 
(Vietnamita), 3:30 p.m. (Vietnamita), 5:15 p.m. (Inglés) y 7:00 p.m. (Español).  El horario diario de las 
Misas se reanudará el lunes 15 de junio de 2020, con misa a las 6:30 a.m. (Inglés), 8:00 a.m. (Inglés), 
5:30 p.m. (Vietnamita).  La Misa en Español los viernes a las 6:30 p.m. también se reanudará el 19 
de junio. A menos que se indique lo contrario, todas las Misas se celebrarán en la catedral. Conti-
nuaremos con la transmisión en vivo con las Misas dominicales a las 9:45 a.m., 11:30 a.m. y 1:15 
p.m., así como las Misas de lunes a viernes de las 6:30 a.m. 

Las directrices recomiendan que aquellos mayores de 65 años y/o con una enfermedad se les acon-
seja que consideren no volver a Misa todavía, y cualquier persona que muestre síntomas de enfer-
medad, o cualquier persona que tenga un miembro del hogar que esté enfermo o muestre síntomas 
de enfermedad no deben venir a la Iglesia. 
 

Todas las fases del plan requieren seguir estrictas instrucciones para el distanciamiento social y la 
desinfección.  Las directrices para esta fase de reapertura limitan el número de personas permitido 
en la iglesia para cada Misa a 100. Esto incluye el fin de semana, así como las Misas diarias. No hay 
límite en el número de personas permitidas para los servicios al aire libre, siempre y cuando el re-
quisito de distanciamiento social de personas a seis pies de distancia se observe en el espacio dispo-
nible. 
 

Con las directrices en mente y para dar cabida a más personas en cada Misa, en nuestro primer fin 

de semana planeamos celebrar cada Misa dentro de la catedral con las primeras 100 personas que 

lleguen.  Transmitiremos la Misa en la plaza de la catedral donde habrá algunas pantallas disponi-

bles para su visualización.  Ya sea que participen en la Misa en la catedral o en la plaza, todos deben 

usar máscaras.  Debido a consideraciones de costos, habrá límites en las pantallas disponibles para 

que todos las  vean, sin embargo, el sonido estará disponible para que todos escuchen.  Se invita a 

los participantes a traer sus propias sillas de jardín a la plaza y establecerlas como familias o indivi-

dualmente de acuerdo con la regulación de 6 pies de distancia.  No habrá otras sillas disponibles.  

En el momento de la distribución de la Santa Comunión, un ministro de la Eucaristía saldrá a las zo-
nas designadas en la plaza para aquellos que deseen recibir.  Después de la Misa, se pide a los con-
gregantes que se lleven sus sillas, e inmediatamente regresen a sus automóviles, asegurándose de  



 

que el área en la que estaban sentados esté libre de cualquier tipo de basura. Este plan requerirá la 
cooperación de todos.  También hay espacio limitado en la plaza, por lo que, dependiendo de cuán-
tas personas puedan reunirse con seguridad, algunas tendrán que regresar para otra Misa.  Además, 
se les pide paciencia con respecto a la admisión en la catedral que, como se ha dicho, se limitará a 
las primeras 100 personas que lleguen.  Los números permitidos en los baños también serán limita-
dos y serán monitoreados.  También, en conformidad con las directrices, la Catedral y los baños se-
rán desinfectados después de cada servicio por personal capacitado utilizando desinfectantes apro-
bados. 
 

Estamos agradecidos de poder reabrir las Misas públicas, incluso de esta manera tan limitada.  Des-
pués del próximo fin de semana, el plan descrito anteriormente será revisado y modificado según 
sea necesario.  Por favor, continúe leyendo el boletín electrónico semanal, hágale saber a otros feli-
greses y visite el sitio web de la parroquia en Parish@ChristCathedralParish.org para obtener más 
información. 
 

Que el Señor en su Más Precioso Cuerpo y Sangre esté con nosotros mientras nos preparamos para 
reunirnos de nuevo como comunidad de fe. 
 

Rev. Christopher H. Smith, Rector  





Nh?ng m?i t??ng quan c?a chúng ta ??t ??n m?c ?? cao h?n m?i khi chúng 
ta cho ng??i khác bi?t thêm v? b?n thân mình. T? bi?u l? mình chính là m?t 
hành ??ng tin t??ng. Ng??i khác bi?u l? b?n thân h? c?ng chính là hành 
??ng h? tin c?y chúng ta. Tin t??ng m?t ng??i nào ?ó, ngh?a là chúng ta 

mu?n cho h? th?c s? bi?t v? chúng ta. Chúng ta mu?n ng??i ?y bi?t h?ng ngày chúng ta s?ng 
nh? th? nào, chúng ta yêu thích nh?ng gì, không ?a nh?ng gì, ?? cao nh?ng gì.

L? Chúa Ba Ngôi là l? m?ng kính vi?c Thiên Chúa bi?u l? sâu xa c?n tính c?a Ng??i. L? này 
nh?c chúng ta nh? mình ?ã ???c trao phó cho m?u nhi?m v? c?n tính c?a Thiên Chúa là Ba 
Ngôi V?, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Th?n. Nh? trong b?t k? m?i t??ng quan nào, ?i?u 
này có l? là m?t m?c kh?i chúng ta khó lòng hi?u n?i: vì sao m?t Thiên Chúa l?i có ba ngôi v?. 
Chúng ta có th? n?n lòng tr??c m?u nhi?m v? c?n tính Thiên Chúa ho?c l?y làm v? vang vì 
mình ???c ban cho chân lý v? b?n th? c?a Thiên Chúa.

Dù chúng ta không hoàn toàn hi?u m?t Thiên Chúa g?m ba ngôi v? th?c t? là nh? th? nào, 
nh?ng tình yêu sâu ??m c?a Thiên Chúa ??i v?i chúng ta ???c bi?u l? rõ r?t qua m?c kh?i ?y. 
Trong nh?ng t??ng quan v? ph??ng di?n nhân lo?i c?a chúng ta, dù m?t ai ?ó chia s? c?n k? 
v?i chúng ta h? là ai, thì chúng ta v?n có th? th?y ???c r?ng con ng??i th?t khó hi?u. S? th?t 
là, hi?u m?t ng??i ch?a ph?i là ?i?u quan tr?ng, mà chính là bi?t r?ng nh?ng ng??i ?y ?ã yêu 
th??ng chúng ta ??n m?c h?t mình tin c?y chúng ta. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Th?n 
c?ng gi?ng nh? v?y. Ch?a h?n là ph?i hi?u ???c m?i công trình ???c Thiên Chúa th?c hi?n 
nh? th? nào, mà chính là nh?n ra nh?ng công trình ?y tràn ng?p ni?m vui. M?t ni?m vui ?ã 
???c Thiên Chúa m?c kh?i cho chúng ta.

Là tín h?u, chúng ta ??ng tr??c nhi?u m?u nhi?m. Có nh?ng v?n ?? chúng ta không gi?i thích 
???c: ?au kh?, s? s?ng, s? ch?t. Nh?ng ngày này, chúng ta không ch? v??ng v?n nh?ng b?n 
kho?n ch?a có l?i ?áp v? nguyên nhân và h?u qu? ?au lòng c?a ??i d?ch toàn c?u, mà còn vì 
sao phát sinh nh?ng d?ch b?nh khác nh? ch? ngh?a phân bi?t ch?ng t?c, b?o l?c và h?n thù. 
Nh?ng b?n kho?n ?y và nhi?u câu h?i khác n?a là nh?ng v?n ?? c?n b?n v? s? hi?n h?u c?a 
chúng ta hoàn toàn ch?a có l?i ?áp. Nh?ng dù sao ?i n?a, là nh?ng ng??i có ??c tin, chúng ta 
bi?t r?ng m?i ngày ??u là d?p chúng ta mang ??n cho th? gi?i s? ch?a lành, ni?m hy v?ng và 
khích l? b?ng nh?ng hành ??ng hy sinh. Chúng ta ?ang chu?n b? cho ti?n trình t?ng b??c tr? 
l?i vi?c cùng nhau dâng Thánh l?, nguy?n xin tình yêu t? hi?n c?a Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Th?n h??ng d?n, d??ng nuôi và thêm s?c cho chúng ta. Xin c?m t? Chúa Cha, Chúa Con 
và Chúa Thánh Th?n ?ã r?t yêu th??ng chúng con ??n n?i ban cho chúng con chính m?u 
nhi?m Ba Ngôi c?a Chúa.

? ?ng hành trong ni?m tin,

Bài vi? t  c? a Linh m? c Vi?n Tr ? ?ng 

M? C KH? I SÂU XA

Linh m?c Christopher Smith, Vi?n Tr? ?ng

N?u quý v? mu?n nh?n ???c m?t b?n tin hàng tu?n ?i?n t? có  t in t?c và s? 
ki?n nhà Th? Christ Cathedral, xin vui lòng liên h? v?i v?n phòng giáo x? 

t?i Parish@ChristCathedralParish.org ho?c g?i 714.971.2141.



CATHOLIC NEWS/  Thông Tin Công Giáo 
HÀNH TRÌNH C? A CHÚNG TA B? T ? ? U TR?  L? I
Nhà th? Chính tòa Chúa Kitô s? b?t ??u c? hành các Thánh l? có s? tham d? c?a c?ng ?oàn 
theo các giai ?o?n, v?i các bi?n pháp nh?m b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng, vào ngày cu?i tu?n 
m?ng l? Mình Thánh Chúa Kitô, ngày 13/14 Tháng Sáu, 2020. Xin ??c th? ?ính kèm t? Cha 
Christopher và th?m c?p trang web c?a giáo x? v?i nh?ng thông tin c?p nh?t và ??c ??y ?? 
thông cáo báo chí ngày 22 Tháng N?m 2020 c?a Giáo ph?n Orangeb?ng ti?ng Anh, Tây Ban Nha 
và ti?ng Vi?t Nam.

THÁNG SÁU ? THÁNG GIÁO X?  CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ TRI ÂN THI?N NGUY?N VIÊN
Vào Tháng Sáu, n?u ?bình th??ng? nh? m?i n?m, Cha Christopher và V?n phòng Giáo x? Chính 
tòa Chúa Kitô s? chu?n b? D? ti?c H?ng n?m Tri ân Thi?n nguy?n viên, ?? chúc m?ng và cám ?n 
các th?a tác viênthi?n nguy?n c?a giáo x?. Nh?ng, do ??i d?ch toàn c?u, vi?c quy t? không th? 
di?n ra vào n?m nay. Tuy nhiên, h?ng tr?m thi?n nguy?n viên ?ang ph?c t?i giáo x? và h?t lòng 
vì giáo x? v?n ???c ghi nh? trong Tháng Sáu này b?ng nhi?u cách khác nhau, g?m c?u nguy?n 
trong l?i Nguy?n Giáo Dân trong các Thánh L? cu?i tu?n, L?i tri ân trên B?ng ? i?n T? c?a Giáo 
x? Chính tòa Chúa Kitô. Cha Christopher, các C?ng s? viên M?c v?, quý Th?y Phó t? và V?n 
phòng Giáo x? Chính tòa Chúa Kitô tri ân t?t c? quý v? ?ã ho?t ??ng quên mình, dành 
th?i gi? và nhi?t huy?t c?ng hi?n cho c?ng ?oàn và nh?ng ho?t ??ng m?c v? c?a Giáo 
x? Chính tòa Chúa Kitô.

Có nhi?u ??c s?ng khác nhau, nh?ng ch? có m?t Th?n Khí. 
Có nhi?u vi?c ph?c v? khác nhau, nh?ng ch? có m?t Chúa. 

Có nhi?u ho?t ??ng khác nhau, nh?ng v?n ch? có m?t 
Thiên Chúa làm m?i s? trong m?i ng??i. (1 Cor 12: 4-6)

LINH H? ? NG, C? U NGUY?N QUA M? NG VÀ TR?  GIÚP TH? C PH? M
? ??ng dây tr? giúp Linh H??ng và C?u Nguy?n mang l?i s? giúp ?? và ??ng hành trong tinh 
th?n c?u nguy?n su?t th?i gian khó kh?n này. N?u anh ch? em th?y mình bu?n phi?n th?t v?ng, 
mu?n có ng??i cùng c?u nguy?n, mong ???c nói chuy?n v?i m?t v? linh h??ng, ho?c c?n ???c 
giúp ?? v? l??ng th?c, chúng tôi có th? giúp ?? anh ch? em. Xin g?i ?i?n tho?i ??n s? 
844.279.0105 ?? chia s? và c?u nguy?n v?i các v? thi?n nguy?n thu?c các c?ng ?oàn tu s?, các 
linh m?c, phó t? ho?c các giáo dân linh h??ng khác. ? ??ng dây tr? giúp này là m?t d?ch v? 
mi?n phí trong Giáo ph?n Orange. Nói t i?ng Anh xin nh?n s? # 3, t i?ng Spanish s? # 4 ho?c 
ti?ng Vi?t nh?n s? # 5.

CÁM ? N ANH CH? EM TI?P T? C H?  TR?  GIÁO X?  CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ
Nh?ng ?óng góp c?a anh ch? em có ý ngh?a quan tr?ng trong vi?c h? tr? ho?t ??ng s? v? và bác 
ái xã h?i c?a chúng ta ??i v?i c?ng ??ng. ? ?i v?i nh?ng anh ch? em mu?n g?i ph?n ?óng góp 
c?a mình, chúng tôi ?ã ??t nh?ng thùng nh?n ?óng góp t?i bãi ??u xe s? 6 ngay bên ngoài các 
c?a sau c?a nguy?n ???ng Arboretum và bãi ??u xe s? 3 ngay ??u các bi?n báo ??u xe theo 
quy ??nh c?a ADA. Anh ch? em c?ng có th? g?i th? ??n giáo x? Chính tòa, ?óng góp online ho?c 
g?i t?i v?n phòng giáo x? t? Th? Hai ? Th? B?y, t? 9am ? 2pm.  

XÉT NGHI?M COVID-19 MI?N PHÍ
Giúp b?o v? cho anh ch? em, nh?ng ng??i thân trong gia ?ình và c?ng ?oàn anh ch? em. Tìm xem 
anh ch? em hi?n có b? nhi?m COVID-19 không, k? c? nh?ng ng??i không có b?o hi?m y t?. Trung 
tâm Y t? Qu?n Cam (Orange County) hi?n cung ?ng vi?c xét nghi?m COVID-19 ?ã ???c FDA ?y 
quy?n và KHÔNG TÍNH CHI PHÍ b?t c? ai có các tri?u ch?ng nh?ng không có kh? n?ng ??n các 
d?ch v? y t?. Xin xem ??y ?? chi t i?t trong t? thông tin ?ính kèm.



 
 

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ MỞ CỬA TRỞ LẠI ĐỂ DÂNG THÁNH LỄ VÀO 

NGÀY CUỐI TUẦN 13-14, THÁNG SÁU, 2020 

Như Giáo phận Orange đã thông báo, các Thánh lễ có cộng đoàn tham dự có thể bắt đầu tại Orange 

County vào lễ kính Mình Thánh Chúa Kitô, Chúa Nhật 14 Tháng Sáu (kể cả các Thánh lễ Vọng vào 

Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu). Việc này diễn ra trong tiến trình từng giai đoạn với các biện pháp được 

chuẩn bị sẵn nhằm bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng. Đức Cha Vann tiếp tục việc không buộc phải 

tham dự Thánh lễ các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng cho đến khi được coi là an toàn để tổ chức những 

cuộc quy tụ đông đảo tham dự Thánh lễ. 

Theo chỉ thị của Đức Cha, tôi vui mừng thông báo các Thánh lễ có sự tham dự của cộng đoàn tại Nhà 

thờ Chính tòa Chúa Kitô sẽ bắt đầu vào ngày cuối tuần Thứ Bảy 13-14 Tháng Sáu, 2020. Chúng ta sẽ 

trở lại lịch trình thường lệ của ngày cuối tuần với Thánh lễ tiếng Anh lúc 4:30 pm Thứ Bảy, 13 Tháng 

Sáu. Sau đó là Thánh lễ 6:15 pm bằng Việt ngữ. Lịch trình Thánh lễ Chúa Nhật gồm 6:15 am (Việt 

ngữ), 8:00 am (tiếng Spanish), 9:45 am (Anh ngữ), 

11:30 am (tiếng Spanish), 1:15 pm (Việt ngữ), 3:30 pm (Việt ngữ), 5:15 pm (Anh ngữ), 7:00 pm 

(tiếng Spanish). Lịch trình Thánh lễ ngày thường sẽ được trở lại vào Thứ Hai, 15 Tháng Sáu, 2020 

với Thánh lễ lúc 6:30 am (Anh ngữ), 8:00 am (Anh ngữ), 5:30 pm (Việt ngữ). Thánh lễ bằng tiếng 

Spanish vào các ngày Thứ Sáu lúc 6:30 p.m. cũng sẽ trở lại vào ngày 19 Tháng Sáu. Trừ khi có thông 

báo khác, tất cả các Thánh lễ đều được cử hành trong nhà thờ Chính tòa. Chúng tôi sẽ phát trực tuyến 

livestream các Thánh lễ Chúa Nhật lúc 9:45 a.m., 11:30 a.m. và 1:15 p.m., cũng như các Thánh lễ 

ngày thường lúc 6:30 a.m. 

Bản hướng dẫn đề nghị những người từ 65 tuổi trở lên và/hoặc đang có bệnh không nên đến tham dự 
Thánh lễ, bất cứ người nào đang có triệu chứng bệnh, hoặc những ai có người nhà đang đau ốm hoặc 
có những triệu chứng bệnh thì không nên đến nhà thờ. 

Tất cả các giai đoạn trong kế hoạch đều yêu cầu phải tuân theo những hướng dẫn nghiêm nhặt về việc 

giữ giãn cách xã hội và khử trùng. Những hướng dẫn đối với giai đoạn mở cửa lại này đưa ra số 

người được tham dự mỗi Thánh lễ trong nhà thờ giới hạn ở 100 người. Quy định này bao gồm các 

Thánh lễ cuối tuần cũng như ngày thường. Không giới hạn số người được tham gia các dịch vụ bên 

ngoài nhà thờ, miễn là phải giữ giãn cách sáu feet từ người nọ đến người kia tại những nơi có hoạt 

động dịch vụ. 

Tuân theo những hướng dẫn đồng thời để có nhiều người hơn tham dự mỗi Thánh lễ, vào ngày cuối 
tuần đầu tiên, chúng tôi sắp xếp việc cử hành mỗi Thánh lễ bên trong nhà thờ chính tòa với 100 người 
đầu tiên đến tham dự. Chúng tôi sẽ truyền hình Thánh lễ qua một số màn hình đặt tại sân lớn nhà thờ 
chính tòa để xem. Dù tham dự Thánh lễ bên trong nhà thờ chính tòa hay ở ngoài sân lớn, tất cả đều 
phải đeo khẩu trang. Do phải cân nhắc về chi phí, nên số người xem sẽ bị giới hạn, tuy nhiên mọi 
người đều nghe được âm thanh. Xin mời những người đến tham dự mang theo ghế ngồi ngoài vườn 
đến sân nhà thờ và kê ghế cách nhau 6 feet theo nhóm gia đình hoặc cá nhân đúng như quy định. 
Không được mang loại ghế nào khác. Lúc Rước lễ, sẽ có thừa tác viên Thánh Thể mang Mình Thánh 
Chúa đi ra ngoài, đến những chỗ đã được ấn định tại sân lớn của nhà thờ, để trao cho những ai muốn 
rước lễ. Sau Thánh lễ, xin những ai dự lễ ở sân nhà thờ mang ghế theo và trở về xe của mình ngay, 
đồng thời thu dọn chỗ mình ngồi được sạch sẽ, không có rác, chai lọ.  



 

 Xin mọi người hợp tác thực hiện kế hoạch này. Chỗ ngồi ở sân nhà thờ cũng có giới hạn, vì vậy, tùy 

theo có bao nhiêu người quy tụ mà vẫn giữ được an toàn, nên có thể một số người phải trở về để dự lễ 

khác. Như vậy, xin anh chị em vui lòng với con số giới hạn là 100 người đầu tiên được vào trong nhà 

thờ. Số người ở các phòng vệ sinh cũng bị giới hạn và được giám sát về số lượng. Ngoài ra, để tuân 

theo các hướng dẫn, Nhà thờ Chính tòa và các phòng vệ sinh đều được khử trùng sau mỗi buổi có cử 

hành, do các nhân viên đã được đào tạo và sử dụng các chất khử trùng đã được chấp thuận. 

Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã có thể mở cửa lại để cử hành các Thánh lễ có sự tham dự của cộng đoàn, 

mặc dù theo cách thức giới hạn này. Sau ngày cuối tuần của tuần tới, kế hoạch nêu trên sẽ được xem 

lại và điều chỉnh nếu cần. Xin anh chị em đọc bản tin điện tử hằng tuần, và báo cho những anh chị em 

khác trong giáo xứ biết kế hoạch này và xin truy cập website của giáo xứ 

Paish@ChristCathedralParish.org để biết thêm thông tin. 

Nguyện xin Chúa ngự trong Mình Thánh và Máu Thánh ở cùng chúng ta giữa lúc cộng đoàn dân 

Chúa chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc gặp lại nhau. 

Đức Ông Christopher H. Smith, Linh mục Viện trưởng   



Có các triệu chứng của COVID-19?
Xét nghiệm MIỄN PHÍ.
Trung Tâm Y Tế Quận Cam (Orange County Health Care 
Agency) quan tâm đến quý vị và muốn bất kỳ ai có các  
triệu chứng của COVID-19 được xét nghiệm. Vì vậy, Hệ  
Thống Xét Nghiệm OC COVID-19 của chúng tôi cung cấp  
MIỄN PHÍ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được FDA chấp thuận 
cho những ai có triệu chứng nhưng không có khả năng tìm đến  
dịch vụ y tế.

Hãy giúp bảo vệ bản thân, người thân yêu và cộng đồng của quý vị. Tìm hiểu xem quý vị có 
mắc COVID-19 hay không ngay bây giờ, ngay cả khi quý vị không có bảo hiểm sức khỏe.

ochealthinfo.com/covidtest 
(800) 564-8448

1. Chỉ yêu cầu xét nghiệm nếu quý vị có triệu chứng

Các triệu chứng này gồm có ho, hụt hơi hoặc khó thở, cũng như sốt, rét run, rét và run 
rẩy không ngừng, nhức cơ, nhức đầu, viêm họng, và mất vị giác hoặc khứu giác.

Nếu quý vị có các triệu chứng này, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của quý vị (nếu có) và tự cách ly với người khác ngay lập tức.

3. Kết quả xét nghiệm được bảo mật

Xét nghiệm COVID-19 cho những người có triệu chứng gồm có lấy mẫu dịch ở mũi 
bằng tăm bông, không cần kim tiêm hay lấy máu. Kết quả thường có từ hai đến bốn 
ngày, hoặc sớm hơn trong một số trường hợp.

Turn the page for English.

2. Trước tiên hãy gọi điện để lấy hẹn

Quý vị thường có thể lấy hẹn trong ngày hoặc ngày hôm sau nhưng phải gọi trước để đảm 
bảo giờ hẹn và đủ điều kiện xét nghiệm.

Tìm danh sách được cập nhật liên tục về các địa điểm xét nghiệm, cùng với thông tin về 
cách làm hẹn, tại ochealthinfo.com/covidtest hoặc đường dây Health Referral Line 
của HCA: (800) 564-8448. 



PARISH LITURGY, PRAYERS & CELEBRATIONS
PRAY FOR RELATIVES & FRIENDS

Maria Martinez
Joe L. Buskirk
Hennessey Family
Timothy Garcia
Mona Pfleider
Charles Pfleider
Wilma Pfleider
Nina Totengco
Karen Pfleider
Mucio Sanchez
Bernadette An
Manuel
Brandon Bingaman
Carol Nuss
Louie Solis
Rachel Caballero
Sandy Montano
Rody Tamparong
Juliane Elizabeth 
Good
Oscar Gonzalez
Rosemary Diliberto
Luis Allyssa 

Juliana Rodriguez
Maria Valladares
Familia Valladares
Rosa Lopez
Juan Miguel Estrada
Leo Montano
Kevin Montano
Manuel Miranda
Rachelle Macleod
Ramiro Trujil lo III
Steward Bernner
Matt Elliott
Vicente Castil lo
Vladimir
Ben & Sara Wilson
John Besario
Mary Hennessey  
Adrienne Swinford
Aracely Flores
Felix Nevalle
Natalie Avilés
Debbie Gelhrs 
Joel Torres

MASS TIMES

MASS INTENTIONS 

WEDDINGS

Dail y /  Ngày Th? ?ng /  Diar io
6:30 am Engl ish 

5:30 pm Vietnamese 

Sunday / Chúa Nh?t  / Domingo
9:45 am Engl ish 

11:30 pm Spanish  
1:15 pm Vietnamese 

Reconcil iat ion / Gi? i T? i /  Confesiones 
Canceled

Par ish Of f ice Hour s 
Monday - Saturday 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Sunday - Closed

Cheyenne Murrieta ? 
John Bae ?
Sr Samantha Vu, OP *
Sr Theresa Nguyen *
Maria Pham Thi My Linh ?
Maria Pham Xuan ?
Megan Nguyen *
Vincente Gutierrez Olmos ?
Shalimar Tana Campomanes ?
Gaudencio Villegas ?
Celia Vazquez ?
Elias Emiliano Ruiz ?
Ministerio Divina Misericordia *
Nia Bella Portil lo *
Isaac Peraels *
Reynaldo Tan ?

 ?  Deceased   *  Living

All l iturgies will continue to be livestreamed at 
Mass.ChristCathedralCalifornia.org, and the Diocese 
of Orange Vimeo and YouTube channels: 
https:/ / vimeo.com/ rcbo, and
https:/ /www.youtube.com/user/DioceseOrange/

June 27, 2020

Jimmy Banh & Thuy Tien Vu Tran




