
PINIC AND FUN DAY 
 Cha Chasles Trần Chung. Cha Bình, Sơ 
Christen Thanh Nguyễn & Hội Ơn Thiên Triệu 

 Thân mời các em Học Sinh từ 16 tuổi trở lên 
đến  tham dự 

PINIC AND FUN DAY 
“ Rel.VS Lay “

 Từ 9 AM đến 2 PM 
Thứ 7 ngày 2 tháng 9 năm 2017

 Tại Sigler Park ngay trước Nhà Thờ Blesed 
Cộng Đoàn Westminter.

Tất cả đều miễn phí. Xin các em ghi danh 
với Bác Vũ Ngọc Oánh 
   Điện thoại  (714 ) 774 -0355
       Chi Hội Ơn Thiên Triệu Annaheim

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110  x130 – Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM  • NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2017

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com 

Đặc trách trang nhà http://www.cddmmtanaheim.org • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

CN XXI /TN/ A
Bài đọc 1: ( Is 22:19-23). Bài đọc 2 : 

( Rm 11:33-36). Tin Mừng : ( Mt 16: 13-20)

HỘI THÁNH HÔM NAY
   Đức Giêsu biết rõ dân chúng nhận định về 
Ngài như thế nào. Nhưng như để gián tiếp cho 
chúng ta thấy rằng dân chúng cũng có mặt trong 
buổi tiến cử hôm nay, nên Ngài đã hỏi các môn 
đệ: “ Người ta bảo Thầy là ai?” Thay mặt cho dân 
chúng, các ông đã trình lên Thầy ý kiến, nhận 
định của họ: “ Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả. 
Kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông 
Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Dân 
chúng xem Ngài như một kẻ chết sống lại. Rồi 
Đức Giêsu quay về với các môn đệ là những 
người đi theo Ngài để xem các ông nhận định 
thế nào: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 
Đại diện cho anh em, ông Phêrô đã tuyên xưng: “ 
Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 

   Qua lời tuyên xưng của ông Phêrô, Đức Giêsu 
đã xác nhận: “ Này anh Simon con ông Gioana, 
anh thật là người có phúc, vì không phải phàm 
nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha 
của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Như thế, lời tuyên 
tín của Phêrô không phải do con người, nhưng là 
do sự mặc khải của Chúa Cha. Khi tuyên xưng
Đức Giêsu là Đấng Kitô, ông Phêrô đã nói lên căn 
tính của Ngài là Đấng được xức dầu, là Đấng Mê-
sia mà muôn dân mong đợi, là Đấng  cứu thế. Từ 
đây, Đức Giêsu đã đổi tên ông Phêrô và tiến cử 
ông vào một chức vụ mới: “Còn Thầy, Thầy bảo 
cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên 
tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, 
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy 
sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, 
anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc 
như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời 
(Xin xem tiếp trang sau)

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tich:                    A. Nguyễn Năng Chí     714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:            A. Lâm Tùng Sơn         714-204-7941
Phó CT Ngoại Vu:        A. Dương Hưng Tony  714-983-2521 
Tổng Thư Ký               C. Phan Bích Huyền      714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ              C. Trần Thị Thanh         714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:      A. Nguyễn Công Huy    714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ    A. Đổ Minh Tuấn           714-254-0423  
PT Tổng Thư Ký          A. Lê Thanh Quang       714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:         C. Lê Thị Thái              714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Tư  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)
Liên lạc Anh Toản & Chị Anna 714-280-6554 

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:   Xin liên lạc ban Thường Vụ  
  
Cộng Đoàn 
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền                  714-414-3918
Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn                        714-249-0502 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Chị Anne Marie Nguyên                             714-260-3081 

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Nguyễn Ann                              714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          909-595-5237

THÔNG BÁO 
GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ VÀ SINH HOẠT 

THIẾU NHI 
NGÀY KHAI GIẢNG: Thứ Bảy ngày 9 tháng 
9 năm 2017.  Kính mời quý phụ huynh sắp 
xếp thời giờ chở con đến Hội Trường Lớn 
lúc 4:30 PM và ở lại dự các nghi thức cùng 
với các con.  Đồng thời xin phụ huynh cho 
con mang theo 1 cặp đeo sau lưng (back-
pack) đến trường và mang vào nhà thờ 
ngày này để Cha Quản Nhiệm làm phép.  
Giáo Lý Dự Tòng sẽ bắt đầu lúc 6:30 PM tại 
Phòng E.

   Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ Cộng 
Đoàn, chân thành TRI ÂN đến tất cả quý cộng 
đoàn dân Chúa, các ban ngành đoàn thể trong 
cộng đoàn, đã đóng góp nhiều công sức trong 
Thánh Lể và tiệc mừng nhân kỷ niện lần thứ 
42 của cộng đoàn.
 Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ 
Mông Triệu ban nhiều hồng ân đến quý vị và 
gia quyến. CHÂN THÀNH TRI ÂN.

CHÂN THÀNH TRI ÂN 
TIN GIÁO HỘI

 
 

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CAN ĐẢM 
VÀ KIÊN TRÌ KHI CẦU NGUYỆN

   VATICAN. Trong buổi đọc kinh Tuyền Tin trưa 
Chúa Nhật 20-8-2017, ĐTC đã mời gọi các tín hữu 
can đảm và kiên trì khi cầu nguyện, như người phụ 
nữ xứ Canaan trong Phúc Âm.
Hàng ngàn tín hữu đã dự buổi đọc kinh tại Quảng 
trường Thánh Phêrô. Sau những vụ khủng bố vừa 
qua tại Tây ban nha và nơi khác, an ninh tại khu vực 
Quảng trường được tăng cường kín đáo.

Bài huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC 
đã quảng diễn bài Tin Mừng theo thánh Mathêu 
(15,21-28) kể lại sự tích người đàn bà xứ Canaan 
nài nỉ xin Chúa Giêsu chữa lành con bà. Ngài nói:
 ”Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một 
gương đặc biệt về đức tin trong cuộc gặp gỡ của 
Chúa Giêsu với một phụ nữ xứ Canaan, một người 
ngoại đối với dân Do thái. Cảnh tượng diễn ra trong 
lúc Chúa đi về thành Tiro và Sidone, ở mạn tây bắc 
Galilea: Phúc Âm nói: chính nơi đây, người đàn bà 
cầu xin Chúa Giêsu chữa con gái bà ”bị một tên quỉ 
hành hạ dữ dội” (v.22). Thoạt đầu Chúa dường như 
không lắng nghe tiếng kêu đau khổ, đến độ các môn 
đệ phải can thiệp cho bà. Thái độ có vẻ không quan 
tâm của Chúa Giêsu vẫn không làm nản chí bà mẹ 
ấy, bà càng nài nỉ xin Ngài.
   Sức mạnh nội tâm của phụ nữ ấy giúp vượt lên 
trên mọi chướng ngại, cần phải tìm trong tình mẫu 
tử và trong niềm tín thác của bà, bà tin rằng Chúa 
Giêsu có thể nghe lời xin của bà. Và điều này làm 
cho tôi nghĩ đến sức mạnh của các phụ nữ. Với sức 
mạnh của họ, họ có khả năng đạt được những điều 
lớn lao. Chúng ta biết bao nhiêu phụ nữ như thế! 
Chúng ta có thể nói rằng chính tình yêu thúc đẩy 
niềm tin và về phần mình, niềm tin trở thành phần 
thưởng của tình yêu. Tình yêu mạnh mẽ đối với 
con gái đã thúc đẩy bà kêu lên ”Lạy Chúa, con Vua 
Đavít, xin thương xót con” (v.22). Và niềm tin kiên 
trì nơi Chúa Giêsu làm cho bà không nản chí, kể cả 
khi đứng trước sự từ khước ban đầu; vì thế người 
phụ nữ ”phủ phục trước Chúa và nói: Lạy Chúa, xin 
giúp con!” (v.25).

 “Lạy Chúa, xin giúp con! Lạy Chúa, xin giúp con!”. 
Như thế, lòng kiên trì và can đảm là điều cần phải 
có khi cầu nguyện.
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net
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cũng tháo cởi như vậy.” Phêrô trở thành người 
đứng đầu Hội Thánh sơ khai ở nơi trần thế.

   Đức Giêsu có vội vàng  lắm không khi chỉ mới 
nghe một lời tuyên xưng như thế mà đã quyết 
định ngay việc thiết lập Hội Thánh trên nền 
tảng đức tin của ông Phêrô? Đức Giêsu không 
vội vàng, cũng không sai lầm, mặc dù Ngài biết 
những khuyết điểm của ông: Ông là một ngư phủ, 
ít học, bộc trực. Ông ba lần khẳng định ông yêu 
mến Thầy, nhưng rồi lại ba lần ông chối Thầy. 
Đức Giêsu không lấy tiêu chuẩn khôn ngoan 
hay đạo đức làm nên tảng để trao trách nhiệm, 
nhưng Ngài dựa trên đức tin, đức mến và lòng 
nhiệt thành. Ông Phêrô tuy yếu đuối, bất tài 
nhưng ông lại là một con người khiêm tốn, đầy 
nhiệt tình, tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa.

   Đức Giêsu đã khai sinh Hội Thánh bằng 
việc rao giảng Tin Mừng, loan báo nước Thiên 
Chúa đã hứa trong Kinh Thánh. Ngài đã khai 
sinh Nước Trời trên trái đất. Trước hết, Ngài 
tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phêrô làm 
thủ lãnh. Việc tiến cử ông Phêrô làm thủ lãnh 
không những có hiệu lực với các tông đồ mà 
còn có hiệu lực cho những người kế vị ông.

   Một vị linh mục kia cảm thấy rất chán nản vì 
giáo dân của ngài tỏ ra hờ hửng, thiếu thái độ 
hợp tác. Môt hôm, cha sở loan báo Giáo Hội đã 
chết, và Chúa Nhật tới, nếu không ngại, họ có 
thể đến để dự nghi thức an táng cho Giáo Hội. 
Ai nấy đều lấy làm lạ về điều cha sở loan báo.

   Sáng Chúa nhật sau, mọi người đến và 
nhìn thấy một chiếc quan tài được đặt trên 
gian cung thánh, nắp còn mở để sang một bên.

   Cha sở mời mọi người, từng người một, 
lên chào Giáo Hội lần cuối. Mọi người lần lượt 
đi lên, nhìn vào quan tài để xem thi hài Giáo 
Hội như thế nào. Họ thấy dưới đáy quan tài 
có một tấm gương lớn. Khi họ nhìn vào đó, 
họ nhìn thấy gì? Họ đã nhìn thấy Giáo Hội.

   Kitô hữu hôm nay không phải chỉ hiệp thông 
cầu nguyện và xây dựng Giáo Hội phổ quát, 
nhưng còn được kêu gọi cầu nguyện, cộng tác 
để xây dựng Giáo Hội địa phương là Giáo phận, 
Giáo xứ; vì ở đây, chúng ta được sinh ra trong 
đức tin, được nuôi dưỡng bằng các bí tích, được 

HỘI THÁNH HÔM NAY
Tiếp Theo

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 Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ...................................... (657) 345-0682
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

LM Trịnh Ngọc Danh

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

 $20,435.00 và 29  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử  

 Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  
và anh chị em.    

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 Nhân dịp mừng Lễ Kính Thánh Monica 
quan thầy của tổng hội CBMCG giáo phận 
Orange, kính mời quý hội viên đến tham dự 
đông đủ buổi tĩnh tâm và Thánh Lễ được tổ 
chức vào ngày mai Chủ Nhật 27 tháng 8, 2017 
từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều tại Trung Tâm Công 
Giáo (TTCG). Xin quý hội viên mặc đồng phục.

Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
 Thư Mời Tham Dự Lễ Khai Giảng Niên Học 

2017 – 2018
Trường Việt Ngữ & Văn Hoá Phan Bội Châu

 Kính mời: quý Cha, quý Sơ, quý anh chị Ban 
Thường Vụ, quý phụ huynh học sinh, các huynh 
trưởng, quý thầy cô, các phụ giáo và học sinh 
trường Việt ngữ tham dự buổi lễ khai giảng, họp 
phụ huynh vào ngày học đầu tiên trong năm học 
mới của các em.

Thời gian: 
Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017  lúc 1:15 PM
Địa điểm: hội trường nhà thờ Thánh Boniface, 
  Xin quý quan khách và phụ huynh dẫn con em 
đến đúng giờ và cùng tham dự .
Rất mong sự hiện diện của toàn thể quý vị để 
cùng nguyện xin một năm học mới thật tốt đẹp 
cho các em.
BĐH Trường Việt Ngữ & Văn Hóa Phan Bội Châu
Hiệu Trưởng   Bùi Thị Nhơn

    CHÚC MỪNG RỬA TỘI
   

                Cộng Đoàn Dân Chúa & Ban Rửa 
Tội xin chúc mừng các em có tên 

dưới đây đã được rửa tội vào 
Chúa Nhật 08/13/2017

FREY PRASADA DAS 3 tuổi
  ERIC MINH TRẦN 2 tháng tuổi
  LILY MINH TRẦN 4 tháng tuổi

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của 
Đức Mẹ Mông Triệu, ban nhiều ơn lành xuống 
trên các em và gia đình trong  hành trình sống 

đức tin của các em.  
CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

XIN CỘNG ĐOÀN DÀNH NGÀY 
14 &15 THÁNG 10, 2017
 CHO HỘI CHỢ GIÁO XỨ

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.

chăm sóc mục vụ từ nơi cộng đoàn. Đừng đứng 
bên ngoài Giáo Hội để chỉ trích phê phán, nhưng 
hãy ý thức vai trò tích cực của mình trong công 
việc xây dựng giáo phận, giáo xứ. Đó là sự tích 
cực xây dựng và cộng tác với Giáo Hội hoàn vũ.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 29-08-2017  Kinh nguyện       6:30PM
                                   Thánh Lễ          7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 01-09-2017
                                          Thánh Lễ   8:00PM
Thứ Bảy 02-09-2017        Thánh Lễ   6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 02/09/2017 Bà Mẹ Công Giáo

Thứ Bảy 09/09/2017 Rửa tội trẻ em

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 
NÀY NGÀY 01-9-2017 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
   Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, 
ngày 2 tháng 9 năm 2017 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.

TRƯỜNG VIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU
    Cần thêm giáo viên: Xin các Anh, Chị, Em 
trong và ngoài cộng đoàn yêu mến Tiếng Việt và 
có tinh thần duy trì, bảo tồn ngôn ngữ giống nòi 
hãy mạnh dạn đến với Trường Việt Ngữ Phan Bội 
Châu.  
Xin liên lạc với cô Bùi thị Nhơn (714) 249- 0502

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 8 tuần thứ 4 cầu cho 

GIA ĐÌNH
 

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 Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn 
đang 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
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