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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:   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 23 TN – B
MC 7,31-37

XIN CHÚA CHỮA LÀNH
“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm 
cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 

(Mc 7,37)

 Suy niệm: Chúa Giê-su có nhiều cách thế 
chữa bệnh, Ngài có thể chỉ cần nói một tiếng là 
người câm điếc được khỏi nhưng ở đây Chúa 
lại kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón 
tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng bôi vào lưỡi 
anh và ngước mắt lên trời nói: “Ép-pha-tha”- 
“hãy mở ra”. Tại sao Chúa lại dùng nhiều công 
đoạn nhiêu khê đến thế? Phải chăng qua cử chỉ 
đụng chạm tới anh, Chúa muốn bày tỏ sự quan 
tâm hiền dịu của tình yêu thương, và qua đó 
thực thi quyền năng chữa lành? Qua việc kéo 
anh ra khỏi đám đông, phải chăng Chúa muốn 
anh từ nay ra khỏi cái tôi hẹp hòi và mở lòng 
ra với Chúa, trong mối tương quan thân tình?
 Mời Bạn: Chúa ban cho bạn nhiều ân huệ và khả 
năng để bạn phát huy mà phục vụ tha nhân và làm 
vinh danh Chúa. Nhưng nếu bạn đóng cửa tâm hồn 
và sử dụng những món quà Chúa ban một cách 
ích kỷ hoặc sai trái, thì bạn giống như người câm 
điếc đang đóng kín lại với chính mình. Mời bạn 
cầu xin Chúa mở tai bạn ra để nghe tiếng Chúa, 
mở miệng bạn ra để nói Lời của Chúa; có như thế, 
những mảng tối đời bạn được trở nên tươi sáng, và 
nhờ đó, bạn mở lòng ra với Chúa và với tha nhân.
Chia sẻ  Cần đánh thức những tiềm năng và 
những ân huệ nào Chúa ban để bạn phục vụ 
cách hữu hiệu hơn?
Sống Lời Chúa:  Cầu nguyện với Lời Chúa để 
nội tâm hóa chính mình, hầu biến đổi nên giống 
Chúa hơn.
Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin mở tai con, mở 
miệng con, mở mắt con và mở lòng con để nhận 
ra tình thương của Chúa và thực thi tình thương 
đó cho những người xung quanh con. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM  
THỨ BA TUẦN NÀY  

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 

Khai Giảng Lớp Giáo Lý-Tiếng Việt và Sinh Họat Thiếu Nhi:  
Thứ Bảy, 22 tháng 9 năm 2018 

CHÂN 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.

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

PHONG TRÀO CURSILLO 
   Cursillo sẽ có họp sáng mai Chúa Nhật ngày 9 
tháng 9 năm 2018 lúc 7:45am tại phòng Guada-
lupe. Thân mời các anh chị Cursillistas và người 
phối ngẫu cùng đến tham dự. 
 Có sự tham dự BĐH trung ương của PT đến 
thăm liên nhóm chúng ta. Xin đến trước 7:45am 
để bắt đầu đúng giờ.
Dâng của lễ hôm nay: anh chị Cursillistas 
Huỳnh Kim Hoàng và Bùi Thị Ngọc Sương 
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SINH HOẠT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ

 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.

 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.

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 11-09-2018      Kinh nguyện      6:30PM
 Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh Nhân        7:00PM

Thứ Bảy 15-09-2018                           6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 15/09/2018 Ban Giáo Lý và Việt Ngữ
Thứ Bảy 22/09/2018 Hội Phụ Huynh Học Sinh

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.    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

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.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 9 tuần thứ 2 cầu cho GIA ĐÌNH

 

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
 Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà 
thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.
 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

LỜI HAY Ý ĐẸP
Hỡi tội nhân, bất kỳ bạn là ai, đã sống nhiều năm 
trong đàng tội, đã lún sâu vào sự dữ, nhưng xin 
đừng ngã lòng. Để khích lệ bạn tin tưởng vững 
mạnh hơn, Thiên Chúa đã ban cho bạn một vị 
trung gian. Bằng những lời thỉnh cầu, vị ấy xin 
được tất cả những gì Ngài muốn. Vậy bạn hãy 
chạy đến cùng Đức Maria, và bạn sẽ được cứu độ.  
(Thánh Bernard)

TIN GIÁO HỘI
ĐỨC GIÁO HOÀNG CHỚI VỚI 
TRƯỚC NHỮNG CÁO BUỘC?
 ĐỨC HỒNG Y PAROLIN LÊN TIẾNG. 
 Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa 
Thánh, cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô “thanh 
thản” trước những cáo buộc của Đức Tổng Giám 
Mục Viganò.

Đức Hồng Y đã đưa ra những nhận xét của ngài sau 
khi hãng tin Ansa của Ý, trích dẫn những cộng tác 
viên thân thiết của Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài 
cảm thấy “chới với” vì vụ này.

Đức Hồng Y Parolin nói với tờ La Stampa rằng “sự 
cay đắng và bất an” trong những ngày gần đây 
không ảnh hưởng đến Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ngài nói: “Tôi đã nhìn thấy một tuyên bố của Phòng 
Báo Chí Tòa Thánh nói rằng Đức Giáo Hoàng thanh 
thản. Từ những gì tôi thấy (trong những ngày này, tôi 
đã ở bên cạnh ngài trong chuyến đi đến Ái Nhĩ Lan 
và sau đó), ngài có vẻ thanh thản. Đức Giáo Hoàng 
có một đặc sủng lớn lao, ngay cả khi phải đối mặt 
với những điều rõ ràng tạo ra rất nhiều cay đắng và 
bất an. Nhưng ngài có khả năng tiếp cận vấn đề rất 
thanh thản.”

Đức Hồng Y cho biết ngài cảm thấy “rất đau đớn” 
trước những cáo buộc của Đức Tổng Giám Mục 
Viganò, nhưng nói thêm: “Tôi hy vọng rằng tất cả 
chúng ta hoạt động trong việc tìm kiếm sự thật và 
công lý, rằng đây là những điểm tham khảo, chứ 
không phải những gì khác. Chắc chắn tình hình 
không đáng lo ngại chút nào.”

Đức Hồng Y từ chối bình luận trực tiếp về những 
tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Viganò. Ngài nói: 
“Tốt hơn là đừng đi sâu vào chi tiết những điều như 
vậy. Tôi lặp lại điều mà Đức Giáo Hoàng nói: bạn hãy 
đọc nó, và đưa ra phán đoán của bạn. Văn bản tự 
nói về mình.”

Trong bức thư 11 trang của ngài, Đức Tổng Giám 
Mục Viganò nói Đức Giáo Hoàng biết về những hành 
vi tình dục sai trái của nguyên Hồng Y Theodore 
McCarrick ít nhất là từ năm 2013 nhưng đã dỡ bỏ 
các biện pháp trừng phạt mà Đức Giáo Hoàng danh 
dự Bênêđíctô thứ 16 đã áp đặt trong năm 2009 hoặc 
2010.

Avvenire, tờ báo chính thức của Hội Đồng Giám Mục 
Italia, đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của tờ Ansa cho 
rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã “chới với” rồi, và 

nói rằng đó là một “mưu mô bỉ ổi”.

Theo John Allen của Crux, phát ngôn viên Vatican 
Greg Burke cũng bác bỏ câu chuyện này. Ông nói 
với anh rằng: “Đức Giáo Hoàng có vẻ lòng dạ tơi bời 
với anh trên máy bay đêm Chúa Nhật không? Làm 
ơn đi …”

PHẢN ỨNG BÌNH TĨNH CỦA ĐỨC HỒNG Y 
DONALD WUERL KHI BỊ PHẢN ĐỐI TRONG 
THÁNH LỄ 
 Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Donald 
Wuerl, Tổng Giám mục Washington, đã bị phản 
đối trong khi giảng trong Thánh Lễ Chúa Nhật 3 
tháng 9 tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Washing-
ton. 

Theo bản tin của CNN, khi Đức Hồng Y Wuerl 
đề cập đến Đức Giáo Hoàng và khích lệ anh chị 
em giáo dân cầu nguyện và trung thành với Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô, vì “ngày càng rõ ràng 
rằng ngài là đối tượng bị thù ghét.”

Ngay lúc đó, Brian Garfield, một giáo dân, hét 
lên “Shame on you” và đứng dậy đi ra khỏi nhà 
thờ.

Đức Hồng Y Wuerl nhận biết sự phản đối này, 
nhưng ngài vẫn bình tĩnh tiếp tục.

“Vâng, các anh chị em của tôi, thật xấu hổ,” 
Wuerl nói. “Tôi ước gì tôi có thể làm lại tất cả 
mọi sự trong suốt 30 năm qua với tư cách là 
giám mục và mỗi lần đều làm đúng. Tiếc là 
không được như vậy. Tôi suy nghĩ lại mọi sự, 
và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi 
cầu xin ân sủng của Thiên Chúa, tôi nhận ra 
rằng chúng ta có thể đi trong ánh sáng, tôi chỉ 
đơn giản xin anh chị em nhớ đến tôi, nhớ đến 
tất cả những người đã bị lạm dụng, tất cả những 
người đã phải chịu đựng, và toàn thể Giáo Hội 
trong lời cầu nguyện của anh chị em”.

Hầu hết cộng đoàn đã vỗ tay khi ngài kết thúc 
bài giảng ngắn gọn của mình, và, khi ra khỏi nhà 
thờ nhiều người đã bắt tay Đức Hồng Y và biểu 
lộ tình cảm ủng hộ ngài.

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net
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