
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: Giuse Trần Văn Kiểm

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

CHÚA NHẬT THỨ XXXI QUANH NĂM •  03 THÁNG 11 NĂM 2019

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
Email: quangkatiele@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: A Nguyễn Đình Long
                                                                   714-623-0034 

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh                                               
                                                                714-776-0075 
Tang Lễ: Ông Điện Lê                              714-420-6329
Việt Ngữ: cô Katherine Ngọc Anh Đỗ       714-254-0423
Giúp Lễ: Michelle Đỗ                                714-781-9521
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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 05-11-2019    Kinh nguyện        6:30PM
 Thánh Lễ Cầu cho các Linh Hồn     7:00PM

Thứ Bảy 09-11-2019      Thánh Lễ     6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 09/11/19 Hội Legio

Thứ Bảy 16/11/19 Đoàn TNTT

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

$23,011.37
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 

CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

  Cha Quản Nhiệm sẽ cử hành Thánh Lễ đặc 
biệt vào Thứ Ba tuần này ngày 5-11-2019

 Xin Cộng Đoàn thêm lời Cầu Nguyện cho các 
Linh Hồn người thân yêu của Cộng Đoàn đã qua 
đời trong năm vừa qua.

5-11-2019

Maria Trần Thị Lý
Giuse Huỳnh Kim Hoàng

Anna Mai Thị Vi
Gioan Baotixita Nguyễn Văn 

Biệt
Maria Lê Thị Duệ
Giuse Vũ Đình Sỹ

Maria Phạm Thị Hinh
Maria Nguyễn Thị Chính

Phêrô Lê Trung Tài
Phêrô Tạ Văn Bảy

Maria Tammie Trinh
Theresa Phạm Hương Hạnh

Maria Tạ Thị Huệ
Tạ Văn Khương

NGUYỆN XIN CHÚA  
THƯƠNG CÁC LINH HỒN

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các  
Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem 
thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô 
cùng Amen.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành. Kính 
Mời  các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào 
sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV 
vào 

Chúa Nhật NGÀY MAI  03-11-2019 
lúc 7:45AM. Tại trung tâm mục vụ

Giáo Xứ (Pastoral center) 
để chuẩn bị cho sinh hoạt trong các tháng kế 
tiếp. 
Xin Kính Mời.

ĐỔI GIỜ
 Tối nay trước khi đi ngủ, xin quý vị vặn đồng hồ 
ngược lại 1 giờ, để các chương trình sinh hoạt 
trong ngày mai Chúa Nhật 03-11-2019 được 
đúng giờ.

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)

CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – C
LC 19,1-10

DA-KÊU, LÙN MÀ CAO
“Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước 

Người.” (Lc 19,6)

Suy niệm: Ông Da-kêu: Tiền bạc, thế lực, ông 
không thiếu. Nhưng ông lại thiếu thước. Với tầm 
thước đó, ông càng trở nên trò đàm tiếu khi ông 
vắt vẻo trên cành cây sung trước mắt mọi người. 
Hẳn ông là người hâm mộ Đức Giê-su, nên, mặc 
kệ tất cả, ông vẫn ở trên đó, chờ đợi Ngài đi 
ngang qua. Chỉ để được nhìn thấy ngài, dù chỉ là 
trong thoáng chốc. Thế nhưng từ lúc ông leo lên 
cây sung, ông đã lên tới một tầm cao hơn hẳn 
mọi người. Nhờ đó ông có một tầm nhìn xa hơn, 
rộng hơn. Ông có thể được nhìn thấy Đức Giê-su. 
Vậy mà chưa kịp nói gì hay làm gì thì Đức Giê-su 
đã đứng dưới gốc cây gọi ông xuống. Ông “tụt” 
xuống cách mau lẹ. Và khi nghe Đức Giê-su ngỏ 
lời ở lại nhà ông, ông đã thưa với Chúa: Một nửa 
tài sản, ông chia cho người nghèo; và nếu có làm 
thiệt hại của ai cái gì, ông sẽ đền gấp bốn. Tuy 
ông vẫn thấp lùn về thể lý, nhưng ông đã cao hơn 
vạn người. Cao hơn từ lúc ông biết “đón đầu” 
Đức Giê-su; cao hơn từ lúc ông ý thức chia sẻ 
cho người nghèo; cao hơn vì ý thức được Thiên 
Chúa thực sự đang ngự trong ngôi nhà của ông, 
trong tâm hồn ông.

Mời Bạn:  Có bao giờ bạn mặc cảm tự ti vì mình 
có chiều cao khiêm tốn? Vì nước da không trắng 
như bạn bè? Vì không giỏi giang như người 
khác hoặc yếu kém về điều gì đó? Vì sao bạn 
không để Chúa Giêsu đi vào nhà bạn như Da-
kêu? Có Chúa, bạn xoá bỏ được mọi mặc cảm 
tự ti mà chỉ ngập tràn yêu và thương.
Sống Lời Chúa: Hãy đến với Chúa và đi ra 
phục vụ tha nhân bằng chính những khả năng 
mà Chúa ban cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn 
tìm ra lối đi tìm gặp Chúa trong cuộc sống hàng 
ngày. Amen.
Trích trong Thánh Linh.net 

Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 4 Bản Tin Cộng Đoàn www.cddmmtanaheim.org Trang 1



TIN GIÁO HỘI
 

 NHỮNG CHỈ ĐẠO CỤ THỂ CỦA ĐỨC 
THÁNH CHA PHANXICÔ SAU THƯỢNG HỘI 

ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ AMAZON
 
   Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Ama-
zon đã kết thúc sau 3 tuần lễ làm việc với việc bỏ 
phiếu chấp thuận tài liệu cuối cùng của THĐGM 
vào ngày 26.10. Tài liệu được trình lên Đức Thánh 
Cha Phanxicô để công bố theo cách ngài muốn. 
Thông thường, tài liệu này sẽ trở thành Tông Huấn 
Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon. 
 1/ ĐTC đã ngỏ lời với các nghị phụ và các tham 
dự viên THĐGM về tài liệu cuối cùng bằng cách 
tóm tắt bốn khía cạnh được thảo luận tại THĐGM: 
văn hóa, sinh thái, xã hội và mục vụ. Về chiều kích 
văn hóa, ĐTC đặc biệt hài lòng với các cuộc thảo 
luận liên quan đến việc hội nhập văn hóa, đề cao 
và tôn trọng các nền văn hóa. Hội nhập văn hóa là 
một truyền thống của Giáo hội. Về chiều kích sinh 
thái, ĐTC nhấn mạnh Amazon có tầm quan trọng 
đang bị đe dọa. Cũng có nguy cơ sinh thái ở nhiều 
nơi khác. Về chiều kính xã hội: ĐTC Phanxicô nhận 
định rằng việc khai thác gây hại cho thiên nhiên và 
cho con người. Người dân Amazon bị bóc lột tàn bạo 
ở mọi bình diện và bản sắc văn hóa của họ bị phá 
hủy. Điều này bao gồm buôn bán người. Về chiều 
kích mục vụ, ĐGH xác nhận rằng việc loan báo Tin 
Mừng là điều cần thiết và cấp bách. Chiều kích này 
là chiều kích quan trọng nhất trong bốn chiều kích. 
Tin Mừng cần “được hiểu, tiếp thu và đồng hóa bởi 
các nền văn hóa này”. Các linh mục, giáo dân, nam 
nữ tu sĩ và các phó tế vĩnh viễn, tất cả đều có thể 
góp phần loan báo Tin Mừng. Cần óc sáng tạo nhiều 
hơn cần được áp dụng vào các thừa tác vụ mới. 
 2/ ĐTC nhận thấy cần nghiên cứu vai trò và chức phó 
tế vĩnh viễn phụ nữ trong Giáo hội sơ khai. ĐGH cho 
biết ngài dự định theo đuổi việc thành lập một ủy ban 
mới cùng với Bộ Truyền giảng Tin mừng cho Các Dân 
tộc vì mục đích này. Ủy ban nghiên cứu về chức phó tế 
Phụ nữ được thành lập năm 2016 bởi ĐTC Phanxicô. 
 3/ ĐTC nói về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội: “Tôi 
chỉ muốn nhấn mạnh điều này: chúng ta vẫn chưa nhận 
ra người phụ nữ có nghĩa gì trong Giáo hội” “Chúng ta 
chỉ nghĩ về điều đó từ quan điểm chức năng. vai trò của 
phụ nữ trong Giáo hội vượt xa tính chức năng nhiều” 
 4/ ĐTC cho biết THĐGM đã thảo luận về các nghi lễ 
và các phụng vụ. Những điều này thuộc trách nhiệm 
của Bộ Phụng Tự” nên Ngài để Bộ này xem xét các 
đề nghị nhằm mục đích hội nhập văn hóa. ĐTC lưu 
ý rằng các nghi lễ hiện có trong Giáo hội bắt đầu 
từ nhỏ rồi phát triển lên. Chúng ta không nên sợ về xin đọc tiếp theo trên Website:vncatholic.net

những thực thể có bản chất đặc biệt bên trong Giáo 
Hội Mẹ. Tài liệu cuối cùng có ghi nhận rằng “cơ cấu 
giáo hội nói ở trên được yêu cầu thiết lập một ủy ban 
nghiên cứu việc khai triển một nghi lễ Amazon để 
có thể “diễn tả gia tài phụng vụ, thần học, kỷ luật và 
linh đạo của Amazon”. Một nghi lễ như vậy sẽ là một 
bổ sung cho 23 nghi lễ riêng biệt đã có trong Giáo 
Hội Công Giáo, làm phong phú thêm công việc truyền 
giảng tin mừng; khả năng biểu lộ niềm tin vào nền 
văn hóa của riêng mình; và cảm thức phân quyền và 
tính hợp đoàn mà Giáo Hội Công Giáo có thể diễn tả.”
 5/ ĐTC nhắc đến sự hiện diện của các hội đồng giám 
mục, các bán hội đồng giám mục và các hội đồng giám 
mục vùng ở các nơi khác trên thế giới, và hỏi tại sao 
không thể áp dụng khái niệm hội đồng giám mục nhỏ 
hơn cho Amazon. Trong bối cảnh này, có một đề nghị 
thiết lập một Văn phòng Mục vụ Xã hội Amazon, làm 
việc hợp lực với CELAM, CLAR, Caritas, REPAM, các 
Hội đồng Giám mục, các Giáo hội địa phương, các 
trường đại học Công Giáo và các thực thể phi giáo hội. 
 6/ ĐTC cho biết sẽ nói chuyện với Đức 
Hồng Y Turkson để mở “một bộ phận Ama-
zon” trong Bộ Phục vụ và Phát triển con người 
toàn diện, một cơ quan thuộc Giáo triều Rôma. 
 7/ Tài liệu cuối cùng đề nghị “các thẩm quyền 
có năng quyền thiết lập các tiêu chuẩn và tư thái, 
trong khuôn khổ của Lumen gentium 26, để phong 
chức linh mục cho những người đàn ông phù hợp, 
những người đã tạo lập hợp pháp một gia đình ổn 
định, được cộng đồng tôn trọng, những người đã 
sống chức phó tế vĩnh viễn một cách có hiệu quả và 
là những người đã nhận được một sự đào tạo thỏa 
đáng về chức linh mục để duy trì đời sống của cộng 
đồng Kitô giáo qua việc rao giảng Lời Chúa và cử 
hành các Bí tích ở những vùng xa xôi nhất của Ama-
zon. Tài liệu xác định rằng, về phương diện này, “một 
số vị ủng hộ phương thức phổ quát hơn đối với chủ 
đề”. ĐTC Phanxicô không nói về vấn đề này. Trong 
một cuộc phỏng vấn năm 2017, ĐTC cho biết ngài 
cởi mở với ý tưởng về việc phong chức cho những 
người nam đã kết hôn để phục vụ các cộng đồng 
nông thôn bị cô lập, và cũng đã đề cập đến khả 
năng nhân rộng điều này ra không chỉ ở Amazon mà 
còn trên các đảo trong khu vực Thái Bình Dương. 

 Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, niềm 
hy vọng của Giáo hội Amazon được phát xuất từ việc 
lắng nghe, suy tư, cầu nguyện và thực hiện chung 
như ĐTC Phanxicô nói với các tham dự viên, “Tất cả 
chúng ta đều là những người chiến thắng khi chúng ta 
cùng nhau thực hiện công việc mục vụ của Giáo Hội”.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 11 tuần thứ 1 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

  Ý Truyền Giáo: Xin Chúa ban mùa xuân truyền 
giáo cho Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần khơi 
dậy nơi Giáo Hội mùa xuân truyền giáo 
 

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

 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

XIN CỘNG ĐOÀN THÊM LỜI  
CẦU NGUYỆN CHO CÔNG TRÌNH 
TRÙNG TU ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG 
ĐANG THỰC HIỆN ĐƯỢC HOÀN 

THÀNH TỐT ĐẸP

CHI TIÊU QUỸ TRÙNG TU KHU VỰC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG.

 Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào 
Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà  

www.cddmmtanaheim.org 

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
CÔNG ĐOÀN SẼ DÂNG THÁNH LỄ VÀO 
THỨ BA NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2019 

LÚC 7:00 TỐI

CURSILLO 
 Cursillo sẽ có họp vào sáng Chúa Nhật ngày 
10 tháng 11 năm 2019 lúc 7:45am tại phòng 
Guadalupe. 
   Kính mời cha quản nhiệm và quý anh chị Cur-
sillistas đến tham dự buổi sinh hoạt cầu nguyện 
và chia sẽ. Xin vui lòng đến trước 7:45am.

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 Thắm ..................................... (714) 632-5786 
Chị Quỳ........................................ (714) 530-1623
Chị Thục ....................................... (657)345-0682
Chị Jenifer                                     (714)732-2750
Chị Kim Anh                                  (714)661-0135

Xin Cộng Đoàn dân Chúa ủng hộ mua phiếu 
thực phẩm nơi Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, 
nhằm giúp đỡ quĩ của Hội, cũng như các 

sinh hoạt Cộng Đoàn. 

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 
TRONG CỘNG ĐOÀN

 Bản Tin Cộng đoàn sẽ đăng tên các BỆNH 
NHÂN CẦN CẦU NGUYỆN. Xin liên lạc ban 
thông tin tại email quangkatiele@gmail.com
 Tên bệnh nhân cũng sẽ được đọc trong lời 
nguyện giáo dân vào Thánh Lễ Thứ Bẩy.
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