
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 VII QUANH NĂM • NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2019

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

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

CHÚA NHẬT TUẦN 7  THƯỜNG NIÊN – C
LC 6,27-38

CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY
“Thầy nói với anh em là những người đang nghe 
Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét 

anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em 
và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” 

(Lc 6,27-28)
 Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá “thuộc lòng” 
và biết rõ cách lý thuyết các câu chữ này! Tuy 
nhiên, lúc này đây Đức Giê-su đang trực tiếp dạy 
bạn và tôi không phải cách thuộc lòng và lý thuyết 
đâu! Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã được 
chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, 
vu khống ta, đánh đập ta, chiếm đoạt ta… Tất 
cả những con người khó thương này đâu phải là 
những ý tưởng suông hay những hồn ma, nhưng 
là những con người bằng xương bằng thịt bạn ạ!

Mời Bạn: Thử nhìn xung quanh, ai là người “khó 
thương” đối với bạn? Ai đang làm bạn “đau khổ” 
cách này hay cách khác? Thật oái oăm, đó chính 
là những người mà Chúa dạy bạn phải yêu mến, 
chúc phúc, cầu nguyện, trao ban mà không đòi 
lại nơi họ điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến 
cũng khác thường: không phải là ý tưởng, tình 
cảm, nhưng là hành động và thái độ sống cụ thể!

Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang được trực 
tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa dạy, từ hôm 
nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội 
nào sống tinh thần yêu thương như Lời Chúa 
dạy trong bài Tin Mừng này!

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu kẻ 
thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ 
nguyền rủa con, và cầu nguyện cho kẻ vu khống 
con, vang vọng trong tâm hồn và trí khôn con 
từng tiếng một. Xin Chúa đến giúp con sống 
những lời dạy này! Amen.

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 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

Trích trong Thánh Linh.net 

CHÚNG TA LÀ MỘT
THÂN THỂ CHÚA KITÔ!

QUĨ MỤC VỤ 2019
GIÁO PHẬN ORANGE

 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA QUÍ VỊ 
CHO QUỸ MỤC VỤ 2018 LÀ MỘT  
MINH CHỨNG HÙNG HỒN CHO 
CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA RẰNG - 

CHÚNG TA LÀ MỘT 
MỘT ĐỨC TIN - MỘT TÌNH YÊU - 
MỘT TINH THẦN PHỤC VỤ...  MỘT 
THÂN THỄ TRONG CHÚA KITÔ

MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU ĐƯƠC 
MIỄN TRỪ THUẾ

ĐTC CẢNH BÁO SỰ THỜ 
NGẪU TƯỢNG, VÀ NHẤN MẠNH 

CHÍNH CHÚA GIÊSU GỌI MỜI 
CHÚNG TA TỚI HẠNH PHÚC

 Suy tư về Tin Mừng theo Thánh Luca của 
Chúa Nhật, trong đó Chúa Giêsu công bố Hiến 
Chương Nước trời của Ngài qua Tám mối Phúc 
Thật.
 Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích tại sao 
Chúa Giêsu lại tuyên dương phúc cho những 
ai nghèo khó, cho những ai đói khát, cho người 
đau khổ, cho những ai bị bắt bớ trong khi Ngài 
khuyến cáo những kẻ giàu có, những kẻ sung 
túc, những kẻ vui cười và được người ca ngợi 
tung hô. 
Chúa đã dùng cụm từ “Khốn cho ai”, để gửi đến 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
    Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu 
tháng, ngày 2 tháng 3 năm 2019 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.

họ một tín hiệu, một sự “đánh thức” họ khỏi sự 
lừa dối nguy hiểm của ích kỷ hầu hướng họ tới 
viễn ảnh tình yêu, trong khi họ vẫn còn thời gian 
để thực hành yêu thương.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng qua đoạn Tin 
Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa mời gọi chúng 
ta suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc của đức tin, 
trong sự tín thác hoàn toàn vào Chúa ... và chỉ 
một mình Ngài mới có thể mang lại cho chúng 
ta sự tròn đầy của mọi khát vọng, một điều mà 
chúng ta khó mà tiến đạt tới được.
  Mối nguy của sự thờ ngẫu tượng
 ĐTC lưu ý chúng ta ngay cả ngày hôm nay, 
có rất nhiều người tự cho mình là kẻ phân phát 
hạnh phúc. Họ hứa sẽ giúp người khác tiến đạt 
thành công một cách nhanh chóng! ĐTC nói 
những phương thế dẫn tới những lợi nhuận 
chấp nhoáng, bất luận thông qua bằng những 
con đường tội lỗi là chống lại điều răn thứ nhất, 
đó là tôn thờ ngẫu tượng, chứ không tôn thờ 
một mình Thiên Chúa hằng sống.
Đó là lý do Chúa Giêsu muốn mở mắt chúng ta 
ra nhìn thấy được thực tại, chúng ta được kêu 
gọi đến hạnh phúc, nhận được ơn phước và tiến 
về Thiên Chúa, về Vương quốc của Ngài, chọn 
một cuộc sống vĩnh cửu thay vì của cải phù du 
trần thế! ĐTC nói tiếp: chúng ta hạnh phúc vì 
chúng ta nhận biết chúng ta cần Chúa và giống 
như Chúa, chúng ta gần gũi với người nghèo, 
khổ đau và đói khát.
 Tám mối phúc thật là một thông điệp cho 
đường đời
Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: Tám mối 
phúc thật của Chúa là một thông điệp tiên quyết, 
thúc đẩy chúng ta không đặt niềm tin vào vật 
chất nhất thời, không tìm kiếm hạnh phúc chóng 
qua của người đời, sống ảo!
 ĐTC nói: Để có được một cái nhìn sâu sắc về 
thực tại, để chữa lành những cơn bện kinh niên 
trần tục đang vây bủa chúng ta. Chính trong 
những Lời nghịch lý của Tám mối, Chúa đánh 
động tâm cam chúng ta, khiến chúng ta nhận ra 
những gì thực sự làm cho chúng ta được sung 
mãn, hạnh phúc và mang lại cho chúng ta sự 
sung mãn hạnh phúc tròn đầy của những người 
con cái Thiên Chúa…
xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net
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VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 3 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

 ** Cầu nguyện cho: Bà Marie Lê Thị Duệ
Ông Nguyễn Văn Biệt 

Ông Cố Nguyễn Công Sự
Ông Luyến Đinh 

đang điều trị tại bệnh viện, cùng 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 GIÁO HỘI
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: TRỤC 
XUẤT MCCARRICK KHỎI HÀNG GIÁO SĨ
 

   Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Bộ Giáo lý Đức 
tin, đã ra lệnh trục xuất khỏi hàng giáo sĩ Theodore 
McCarrick, nguyên là một Hồng Y và Tổng Giám 
Mục Hiệu Tòa của tổng giáo phận Washington, và 
là một nhân vật đầy thế giá trong Giáo Hội, trong 
giới ngoại giao và chính trị tại Hoa Kỳ, cũng như 
trên thế giới.
 Quyết định này đã được Tòa Thánh công bố vào 
ngày thứ Bẩy 16 tháng Hai theo sau một “thủ tục tố 
tụng hành chính” do Bộ Giáo Lý Đức Tin tiến hành, 
trong đó McCarrick bị kết tội “gạ gẫm trong Bí tích 
Giải tội, và phạm vào Điều răn thứ Sáu với trẻ vị 
thành niên và người lớn, với yếu tố gia trọng là lạm 
dụng quyền lực”.
 Việc kết án được đưa ra theo một “thủ tục tố 
tụng hành chính”, là một cơ chế tố tụng nhanh gọn 
được sử dụng trong các trường hợp những bằng 
chứng phạm tội đã quá rõ ràng đến mức không 
cần thiết phải xét xử đầy đủ.
 Chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phê chuẩn 
bản án và truyền lệnh trục xuất khỏi hàng giáo 
sĩ, đương sự không có quyền kháng cáo, bản 
án không thể bị đảo ngược. Nói cách khác, phán 
quyết này là chung cuộc.
 Tuyên bố của Tòa Thánh vào ngày 16 tháng Hai 
cho biết rằng phán quyết McCarrick có tội đã được 
công bố vào ngày 11 tháng Giêng. Đương sự 
kháng cáo nhưng đã bị Bộ Giáo Lý Đức Tin bác bỏ 
vào ngày thứ Tư 13 tháng Hai.
 McCarrick đã được thông báo về quyết định trục 
xuất khỏi hàng giáo sĩ vào ngày 15 tháng Hai và 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô “đã công nhận bản chất 
chung cuộc của quyết định này được đưa ra theo 
đúng pháp luật, xem nó là một res iudicata - phán 
quyết chung thẩm (tức là, xác nhận rằng miễn bàn 
cãi thêm nữa)”
 McCarrick, 88 tuổi, đã bị buộc tội công khai hồi 
năm ngoái vì đã lạm dụng tình dục ít nhất hai cậu 
bé vị thành niên, và trong nhiều thập kỷ đã có các 
hành vi cưỡng ép tình dục đối với các linh mục và 
chủng sinh.
 Các cáo buộc được công bố lần đầu tiên vào 
tháng 6 năm 2018, khi Tổng giáo phận New York 
báo cáo rằng họ đã nhận được một cáo buộc 
“đáng tin cậy” rằng McCarrick lạm dụng tình dục 
một cậu bé tuổi thiếu niên vào những năm 1970, 
khi đang làm linh mục ở New York. Cũng trong 

xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 26-2-2019      Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ   7:00PM

Thứ Sáu đầu tháng 01-03-2019
                                         Thánh Lễ   8:00PM

Thứ Bảy 02-3-2019                            6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 2/03/19 Bà Mẹ Công Giáo  

Thứ Bảy 9/03/19 Hội Legio 

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2018-2019

TUẦN THỨ 17:   9/2/2019
140. Ô/B   Vũ Văn Xương $   100
TỔNG CỘNG TUẦN 17 $   100
       
TỔNG CỘNG 17 TUẦN:           $ 15,560
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ ÂN 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 Chín......................................  (714) 745-8821 
Chị Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ....................................... (657)345-0682
Chị Hồng...................................... (714) 926-3400

tháng Sáu vừa qua, theo sự chỉ đạo của Tòa Thánh, 
McCarrick bị buộc không được thi hành các thừa tác 
vụ công khai.
 Tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô 
cũng đã chấp nhận đơn từ chức khỏi Hồng Y đoàn 
của McCarrick và ra lệnh cho ông ta phải sống một 
cuộc đời cầu nguyện và đền tội trong khi chờ Tòa 
Thánh hoàn thành các tiến trình điều tra về giáo luật 
liên quan đến các cáo buộc. Kể từ cuối tháng 9, Mc-
Carrick đã cư trú tại cư xá St. Fidelis dành cho các 
thầy dòng Capuchin ở Victoria, Kansas.
 James Grein là nhân vật chính trong số những 
người tố cáo McCarrick. James đã đưa ra các bằng 
chứng trước các viên chức đại diện cho tổng giáo 
phận New York vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái. 
Cuộc điều trần này là một phần trong cuộc điều tra 
của Bộ Giáo Lý Đức Tin. 
 Grein cho biết McCarrick, là một người bạn của 
gia đình anh, đã lạm dụng tình dục anh trong một 
khoảng thời gian nhiều năm, bắt đầu từ khi anh lên 
11 tuổi. Anh ta cũng tố cáo McCarrick đã lạm dụng 
tính dục anh ngay trong tòa giải tội. Chỉ với tội này 
mà thôi, McCarrick đã vi phạm giáo luật một cách 
nghiêm trọng, đến mức đáng lãnh hình phạt trục xuất 
khỏi hàng giáo sĩ.
 Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng đã nhận được báo cáo từ 
một nạn nhân khác của McCarrick – bị lạm dụng tính 
dục ở tuổi 13; và của 8 nạn nhân là các chủng sinh 
trong các giáo phận Newark và Metuchen ở New 
Jersey, nơi McCarrick từng là giám mục trước đây.
 Trong tư cách là Tổng Giám Mục Washington, 
D.C., và trước đó là Giám mục Metuchen và Tổng 
Giám mục Newark, McCarrick đã chiếm một vị trí nổi 
bật trong Giáo hội Hoa Kỳ.
 Ông cũng là người tham gia hàng đầu trong việc 
phát triển Hiến chương Dallas và Các Tiêu Chuẩn 
Thiết Yếu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nhằm 
thiết lập các thủ tục giải quyết các cáo buộc lạm dụng 
tình dục liên quan đến các linh mục.
 Mặc dù bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, về mặt bí tích 
mà nói, McCarrick vẫn còn là giám mục, vì một khi 
được tấn phong, bí tích truyền chức linh mục và tấn 
phong giám mục không thể bị hủy bỏ.
 Hình phạt trục xuất khỏi giáo sĩ - thường được gọi 
là huyền chức hay hồi tục - ngăn McCarrick không 
được tự xưng hoặc hoạt động như một linh mục, dù 
ở nơi công cộng hoặc trong chốn riêng tư. Vì việc 
phong chức có một đặc tính bí tích, nên không thể bị 
hủy bỏ bằng một quyết định của Giáo Hội. Tuy nhiên, 
theo sau việc huyền chức, ông ta bị tước bỏ tất cả 
quyền lợi và đặc quyền của một giáo sĩ bao gồm, 
về mặt lý thuyết, quyền nhận được hỗ trợ tài chính 
từ Giáo Hội.

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Trong Thánh Lễ Chúa Nhật vừa qua

      $24,009.11 và 35  phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Trùng tu Nhà Thờ:  $1,895.00 
Xin chân thành cám ơn quý cụ, quý ông bà  

và anh chị em. 
              THÔNG BÁO 

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
  Buổi Họp CBMCG Chi Hội Anaheim – 03-02-19
Chương Trình Họp
 

1/ Làm dấu Thánh giá và Hát Kinh Chúa Thánh    
Thần(trang18)
2/ Kinh Khai Mạc (trang 2)
3/ Kinh cầu cho Gia-Đình (trang 2)
4/ Kinh cầu cho các Linh Mục (trang 6)
5/ Lời Nguyện Mở Đầu
6/ (Hát) Tán Tụng Hồng Ân (34)
7/ Đọc Phúc Âm 
8/ Chia Sẻ
9/ Cha Linh Hướng ban huấn dụ
10/ Thư Ký báo cáo tin tức
11/ Thử Quỹ phúc trình ngân quỹ
12/ Ngắm Năm Sự Vui Thứ Nhất (trang 14)
13/ Khấn
14/ Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (trang 3)
15/ Kinh Cầu Thánh Nữ Têresa Hài Đồng 
GIÊSU  (trang 4)
16/ Kinh Bế Mạc (trang 5)
17/ (Hát) Đền Tạ Trái Tim Mẹ (38)
18/ Đọc 1 Kinh Lạy Cha,1 Kinh Kính Mừng, 1 
kinh  Sáng danh.
19/ Kinh Trông Cậy
Kết Thúc…  
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.
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