
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 XXII QUANH NĂM • NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2018

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

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

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:   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 Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423 
Giúp Lễ: Paul Lâm                                    714-579-5857 
Phụ Huynh Học Sinh: 
Anh Ninh Hark                                          (657) 243-2571                             

Thiếu Nhi Thánh Thể: 
 Trưởng  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B
MC 7,1-8A.14-15.21-23

THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
“Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, 
còn lòng trí chúng thì xa ta. Chúng có thờ 

phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng 
giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”

 (Mc 7,6b-7)

 Suy niệm: Những người tỏ ra vồn vã bề ngoài 
nhưng trong lòng lại không phải vậy nếu không 
phải là kẻ khoa trương “trăm voi không được bát 
nước xáo” thì cũng là hạng giả dối, đãi bôi. Chúa 
Giê-su mạnh mẽ lên án thói sống này; Ngài gọi 
những người sống như thế là giả hình, chỉ “thờ kính 
Chúa ngoài môi miệng, mà lòng trí thì xa Chúa.” 
Ngài cho biết lối thờ kính đó là “vô ích”, bởi vì đó là 
sống theo “những giới luật của người phàm” chứ 
không phải là thực thi “giới răn của Thiên Chúa”. 
Và cho dù họ có thực thi “giới răn của Chúa” thì 
cũng chỉ bằng hình thức bên ngoài chứ không phải 
với tất cả sự chân thành xuất phát tự đáy lòng.

 Mời Bạn: Trong xã hội Việt Nam hôm nay, căn 
bệnh giả dối và khoe khoang ấy giống như một 
khối u ác tính trong giai đoạn di căn. Thật vậy, 
sự giả dối và tính khoe khoang đã gây ra biết 
bao nhiêu hệ lụy tai hại trong cuộc sống gia đình 
và xã hội mà mọi người cần phải lên án loại trừ. 
Với Chúa Ki-tô, điều luật lớn nhất chính là yêu 
mến Chúa và yêu thương anh em. Đó là giới răn 
trọng nhất. Còn tất cả những điều khác chỉ là 
phụ thuộc.

Chia sẻ về một lần bạn bỏ Chúa mà đi và bạn 
rút ra được những kinh nghiệm nào từ đó.

Sống Lời Chúa:  Tâm niệm Lời Chúa: “Bất cứ 
làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho 
Chúa, chứ không phải người đời” (Cl 3,23).

Cầu nguyện:  Đọc kinh “Kính Mến”.
Trích trong Thánh Linh.net 

ĐỨC CHA VANN PHẢN ẢNH VỀ NHỮNG VỤ LẠM DỤNG TAI TIẾNG GẦN ĐÂY
Ngày 15 tháng 8 năm 2018
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
 Tôi viết lá thư này gửi đến anh chị em với nỗi đau buồn vô hạn, trong thời điểm Giáo Hội đang trải qua cuộc 
khủng hoảng trầm trọng. Rất nhiều vị trong vai trò lãnh đạo, đặc biệt là một số giám mục, đã phụ lòng tin tưởng 
của giáo dân. Đây không còn là điều mơ hồ nữa.
 Là một người cha tinh thần và là mục tử của Giáo Phận này, tôi đã cầu nguyện, trăn trở và suy tư rất nhiều 
trong những tuần qua, để quyết định xem tôi cần phục vụ anh chị em như thế nào cho tốt nhất.
 Bản báo cáo của Bồi Thẩm Đoàn thuộc tiểu bang Pennylvania, được công bố ngày hôm qua, xác định rằng 
chúng tôi, những vị lãnh đạo trong Giáo Hội, có trách nhiệm cao cả chống lại sự tấn công của ma quỷ.
 Sau khi được bổ nhiệm về Giáo Phận Orange, tôi đã bắt đầu thường xuyên tham dự những buổi họp của Ban 
Giám Sát. Đây là ủy ban cố vấn tôi trong những vấn đề liên quan đến những cáo buộc về tệ trạng xúc phạm tình 
dục các trẻ em, do các tu sĩ gây ra. Qua những kinh nghiệm đau thương đã trải qua tại giáo phận nhà Springfield, 
Illinois, trong nhiệm kỳ của Đức Cha Daniel Ryan, dẫn đến sự mất niềm tin trầm trọng của các tín hữu, vì thế, tôi 
muốn tận dụng mọi cơ hội để có thể kiến tạo một môi trường thật sự an toàn, bao gồm việc xem xét lại những 
cáo buộc, không những chỉ liên quan đến trẻ em mà ngay cả người lớn. Tôi thường xuyên tìm đến những thành 
viên trong ủy ban này để tìm hiểu thêm về những quan sát và lời khuyên của họ về nhiều vấn đề khác nhau trong 
Giáo Phận. Những ý kiến đóng góp vô giá này đã giúp ích rất nhiều trong việc đối phó với những sai trái của 
các tu sĩ và cả các giáo dân nữa. Các thành viên trong Ban Giám Sát bao gồm mười chuyên gia, một linh mục 
và một nữ tu. Năm nhân viên của Giáo Phận cũng nằm trong ủy ban này, trong đó có ba tu sĩ và hai giáo dân. 
Tôi rất biết ơn tất cả những thành viên này qua những lời khuyên chân thành và sự phục vụ nhiệt tình của họ. 
Ngoài ra, tôi kêu gọi bất cứ ai đã từng là nạn nhân của tệ trạng lạm dụng gây ra từ giới giáo sĩ trong Giáo Phận 
của chúng ta, xin hãy báo cáo bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí: (800) 364-3064.
   Qua những gì đã xảy ra liên quan đến Đức Tổng Giám Mục McCarrick, chưa kể đến các vấn đề ở Honduras 
và Chile, tôi biết rằng quá trình xem xét cần được mở rộng, để bao gồm những khiếu nại đến từ các chủng sinh 
và linh mục, để cả họ cũng được che chở khỏi hành vi lạm dụng tình dục, do những người có chức quyền trong 
Giáo Hội gây ra. Ngoài ra, cùng với những vị lãnh đạo trong giáo phận, tôi sẽ xem xét lại tiến trình của chúng ta 
để xác định rằng, đây phải là một phương cách thực sự vững mạnh.
 Giáo Luật cung ứng những tiến trình tư pháp cho việc truy tố tất cả các tu sĩ, kể cả các giám mục, bị cáo buộc 
vì vi phạm những tội ác theo luật của Giáo Hội. Không thể phủ nhận rằng những tội ác vi phạm tình dục, liên 
quan đến các tín hữu là tội phạm nghiêm trọng theo luật của Giáo Hội. Là một luật sư về giáo luật, tôi cũng biết 
rằng những tiến trình xét xử theo giáo luật đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô củng cố cách chặt chẽ hơn vào 
năm 2016. Chắc chắn cũng sẽ có những nguồn tài liệu về tố tụng dân sự và hình sự.
 Tôi ghi ơn những người đã bày tỏ sự tức giận của mình cách chính đáng, đến những ai đã khiếm khuyết trong 
quá trình giải quyết vấn đề, và không tuân giữ những gì trách nhiệm đòi buộc. Tôi muốn cam kết với anh chị em 
rằng, tôi sẽ cùng với các anh em giám mục tận tình giải quyết những khiếm khuyết này. Hiện nay, một ủy ban 
điều tra độc lập ở cấp bực quốc gia cần phải được thành lập. Ủy ban này phải bao gồm các chuyên gia có đầy 
đủ khả năng xem xét và giải quyết cách thận trọng, khi những vấn đề tương tự trong Giáo Hội xảy ra. Tôi hứa 
sẽ hỗ trợ và trích bổ ngân quỹ của giáo phận cho mục đích này.
 Cụ thể hơn, tôi sẽ cùng làm việc với các anh em giám mục, những vị đã lên tiếng xác định nguyên nhân gốc 
rễ làm khủng hoảng sự thánh thiện. Những chủ chăn thành tâm tìm kiếm Chúa không lạm dụng chức quyền mà 
Thiên Chúa chúng ta đã giao phó cho họ. Những ai lạm dụng chức thánh là phụ lòng Chúa Kitô và Giáo Hội của 
Ngài.
 Trong thời điểm khó khăn này, tôi mời gọi anh chị em hãy cùng tôi cầu xin cho Hội Thánh của chúng ta được 
thanh tẩy, và ơn chữa lành cho tất cả những ai đã bị tổn thương do các tu sĩ gây ra, và tôi, cùng với những vị 
lãnh đạo trong Giáo Hội, sẽ hành động trong sự khôn ngoan, can đảm và khiêm tốn để hoàn thành chức vụ Thiên 
Chúa đã giao phó cho chúng tôi.
 Trong ngày Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi cầu xin cho Đức Mẹ được yên ủi rằng, sự thật của những 
bất công này đã được đem ra ánh sáng, để các con của Mẹ luôn là một phần của một Giáo Hội, xứng đáng với 
họ và với Chúa Giêsu, con của Mẹ.
  Với lòng tri ân và tâm tình quý mến sự nâng đỡ và lời cầu nguyện liên lỉ của anh chị em dành cho tôi.

Ký tên
Giám Mục Kevin W. Vann
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SINH HOẠT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ

 1. Ghi Danh Học Việt Ngữ - Giáo Lý & Thiếu Nhi:  
Ba chương trình sẽ mở thêm 1 ngày ghi danh 
nữa cho niên học 2018-2019 cho các trẻ em tuổi 
từ 6 đến 18 vào Thứ Bảy, 8 tháng 9 từ 1:30 PM 
– 3:30 PM tại Phòng B.  Quý vị phụ huynh có 
thể chọn ghi danh cho con em học Giáo Lý, học 
Tiếng Việt hoặc sinh hoạt Thiếu Nhi. 

2. Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá: Kính mời cộng 
đoàn Dân Chúa, nhất là những em học Lớp 
Thêm Sức 1 & 2, Phụ Giáo và Các Giáo Lý Viên 
tham dự Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá vào tối Thứ 
Sáu, 14 tháng 9, 2018 từ 5 PM – 9:30 PM tại 
nhà thờ Thánh Columban.

3.Chúa Nhật Giáo Lý, 16 Tháng 9 là Chúa Nhật 
Giáo Lý Toàn Quốc. Trong Thánh Lễ 6:30 PM * 
Thứ Bảy, 15 tháng 9 sau bài giảng sẽ có Nghi 
Thức Sai Đi dành cho các thầy cô Dạy Giáo Lý, 
Việt Ngữ và Huynh Trưởng Thiếu Nhi.

4.Khai Giảng Lớp Giáo Lý-Tiếng Việt 
và Sinh Họat Thiếu Nhi:  

Thứ Bảy, 22 tháng 9 sẽ bắt đầu các lớp Việt 
Ngữ, Thiếu Nhi và Giáo Lý.  Giờ Giáo Lý lúc 
4:30 PM, xin quí phụ huynh dẫn con xuống Hội 
Trường Guadalupe – hầm nhà thờ để xếp hàng, 
cầu nguyện và sau đó các thầy cô sẽ dẫn các 
em vào lớp.

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 04-09-2018      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ           7:00PM

Thứ Sáu đầu tháng 07-09-2018
                                         Thánh Lễ   8:00PM

Thứ Bảy 08-09-2018                           6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 08/09/2018 Phong Trào Cursillo

Thứ Bảy 15/09/2018 Ban Giáo Lý và Việt Ngữ

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

    $22,002.62 và 34  phong bì đã đóng góp     
   qua hệ thống điện tử  

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

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 09 tuần thứ 1 cầu cho 

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

CỘNG ĐOÀN ANAHEIM  

THỨ BA  
NGÀY 11-09-2018 LÚC 7PM

 Xin quý cụ, quý ông bà, anh chị em sắp xếp 
thời giờ đến tham dự và đưa những người 
thân yêu già yếu, ốm đau, bệnh tật tới, để 
Cộng Đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện, xin 
ơn lành hồn xác cho mọi bệnh nhân. Cộng 
Đoàn cũng cầu nguyện cho người chăm sóc 
họ.

Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh nhân

	 Để	được	nhiều	ơn	lành	hồn	xác	qua	Bí	
tích	Xức	dầu	bệnh	nhân,	xin	quý	cụ,	quý	
ông	bà,	anh	chị	em	hãy	chuẩn	bị	tâm	hồn	
bằng	cách	đi	xưng	tội	trước	ngày	lễ.

   Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành 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 
43 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 

ĐÓNG GÓP MỪNG BỔN MẠNG   
CỘNG ĐOÀN LẦN THỨ 43

 

1-Các Bà Mẹ Công Giáo tậng chả giò cho 
các phần ăn
2-Chợ Sài Gòn (A Bùi Thọ Khang) ủng hộ 
Trái Cây
3-Cô Ngọc Duyên:                $50
4-Anh Tây & Chị Ngọc Nữ:   $50
5-Chị Jennifer tặng bánh cake

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

KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM 
DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 

NÀY NGÀY 07-09-2018 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG 
CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚACHÂN THÀNH CÁM ƠN  

    Giáo Xứ St.Boniface, BCH cộng đoàn 
chân thành cám ơn các vị hảo tâm đã 
hiến tặng nhiều phẩm vật giúp hai ngày 
Yard Sale gặt hát được những thành 
quả tốt đẹp.  BCH cũng cám ơn các hội 
đoàn và cá nhân đã tận tình giúp đỡ để 
việc gây quỹ kết thúc tốt đẹp. Xin cám 
Ơn Thầy phó tế Tống Minh, sơ Phương 
Hồng, Hội các BMCG, Hội Legio, Trợ tá 
và phụ huynh TNTT, đoàn TNTT, các cô 
giáo chương trình Việt ngữ, ban hướng 
dẫn và trật tự.
 Sự giúp đỡ của các vị hảo tâm cũng 
như các thiện nguyện viên đã thu về cho 
giáo xứ $ 3,645.85 . Công việc này cũng 
nói lên sự hiệp nhất của cộng đoàn Viêt 
Nam chúng ta trong sinh hoạt của Giáo 
Xứ.

PHONG TRÀO CURSILLO 
   Liên nhóm Cursillo Anaheim sẽ có buổi họp vào 
Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018 lúc 7:45am 
tại phòng Guadalupe. Thân mời tất cả các anh chị 
Cursillistas đến tham dự đông đủ và đúng giờ, để 
chúng ta cùng tiếp tục đồng hành ngày thứ tư.

GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
  

   Hay  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.
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