
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 XII QUANH NĂM • NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2018

 CN XII TN / C 

THẦY NÀO TRÒ NẤY
    Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Thầy nào trò nấy.” 
Ý muốn nói đến sự kế thừa giữa quan hệ nhân 
quả của giáo dục, giữa kẻ trên và người dưới. Vì 
thế, trước khi theo và làm môn đệ của ai, chúng 
ta cần phải biết người ấy là ai, biết đường lối, lý 
tưởng cuộc sống của người ấy là gì.
 

 Có một chàng thanh niên muốn tầm sư học 
đạo, đến gặp một sư phụ có tiếng đồn là rất thánh 
thiện, nhưng cũng là một tay ma mãnh. Dĩ nhiên 
chàng thanh niên không biết điều này. Sư phụ nói 
với anh: “ Trước khi tôi nhận anh làm môn đệ; tôi 
muốn kiểm tra khả  năng vâng lời của anh. Con 
sông chảy qua gần đây có rất nhiều cá sấu; tôi 
muốn anh lội qua con sống ấy.” Chàng thanh niên 
tin tưởng sư phụ. Anh thực hiện ngay yêu cầu ấy 
không chút ngần ngừ. Ra đến giữa dòng sông, 
anh hét vang: “ Sức mạnh của sư phụ thật cao cả.” 
Tới bờ bên kia, anh lại lội trở về bờ bên này cách 
an toàn. Vị sư phụ không thể giấu vẻ sửng sốt.

 Sự việc đó làm cho ông  nghĩ rằng chắc hẳn 
mình thánh thiện hơn mình vốn tưởng nhiều. 
Vì thế, ông quyết định phô trương và củng cố 
thêm danh tiếng thánh thiện của mình với các 
môn đệ khác. Ông bắt đầu bước xuống sông 
và hô to: “ Sức mạnh của ta thật cao cả! Sức 
mạnh của ta thật cao cả!” Ngay lập tức, lũ cá 
sấu nổi lên vồ lấy ông và xé xác ông ra tơi tả.

 Một sư phụ ma mảnh, gian dối, khoe 
khoang, tự đắc như thế có đáng cho 
chàng thanh  niên làm đệ tử không?

 Sau khi chọn mười hai môn đệ, Chúa Giêsu 
đã đưa họ đi theo Ngài, cùng ăn uống với họ, 
giảng dạy họ và đã nêu gương cho họ sống “ hiền 
lành và khiêm nhường”, đã từng tiết lộ Ngài là “ 

(Xin xem tiếp trang sau)

TIN GIÁO HỘI
 

 TỜ FINANCIAL TIMES NÓI VỀ NHỮNG 
TÁC HẠI LUẬT AN NINH MẠNG 

CỦA VIỆT NAM
    Luật an ninh mạng Việt Nam nhằm hạn chế Fa-
cebook và Google sẽ buộc các nhóm công nghệ 
thông tin lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt 
Nam. Diễn biến này đã gây ra mối quan tâm về 
quyền riêng tư. Những người biểu tình phản đối một 
số chính sách của chính phủ, bao gồm luật inter-
net mới, và những bất bình khác của họ tại Sàigòn, 
Hà Nội và một số lớn các tỉnh thành tại Việt Nam.
   Quốc Hội Việt Nam đã thông qua một luật áp chế 
về an ninh mạng trong đó buộc Google, Facebook và 
các công ty công nghệ khác lưu trữ dữ liệu của họ 
trong nước. Các nhà chuyên môn trong ngành công 
nghiệp này cho biết luật mới của Việt Nam sẽ làm tổn 
hại đến niềm tin của các nhà đầu tư và ngăn chặn sự 
phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số tại đất nước này.
   Các nhà hoạt động nhân quyền, là những người 
tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối luật mới 
này cũng như các vấn đề khác cuối tuần qua, cho 
biết các điều khoản trong luật mới sẽ cho phép nhà 
chức trách cộng sản truy cập dữ liệu cá nhân, bí 
mật theo dõi người dùng và làm xói mòn các quyền 
tự do phát biểu của người dân vốn dĩ đã bị hạn chế 
rất nhiều. Luật mới được thông qua hôm thứ Ba 12 
tháng 6 với một tỷ số áp đảo gần 87% tại Quốc hội 
Việt Nam, nơi 96% đại biểu là đảng viên cộng sản.
   Luật được gọi là an ninh mạng cấm người sử 
dụng Internet tại Việt Nam kêu gọi tổ chức các cuộc 
biểu tình với “mục đích chống nhà nước”. Luật này, 
chứa đựng những ngôn từ hàm hồ, cấm người 
dùng Internet không được “bóp méo lịch sử” hoặc 
“phủ nhận những thành tựu vĩ đại của cách mạng”, 
không được xúc phạm tình cảm tôn giáo hoặc phân 
biệt đối xử trên cơ sở giới tính hoặc chủng tộc.
   Các công ty công nghệ nước ngoài, trong đó 
có nhiều công ty hoạt động từ các cơ sở điều phối 
toàn khu vực ở Singapore hoặc Hồng Kông, sẽ 
buộc phải mở văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ 
dữ liệu của họ tại đó. Họ cũng bị buộc phải trao 
các dữ liệu cá nhân của người dùng cho bộ Nội Vụ 
theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam khi xảy ra các 
trường hợp người dùng bị cáo buộc là vi phạm luật.
   Asia Internet Coalition, một nhóm trong ngành công 
nghiệp thông tin đại diện cho Facebook, Google và 
các công ty công nghệ nước ngoài khác, cảnh báo 
rằng yêu cầu của Việt Nam đòi nội địa hóa dữ liệu và 
kiềm chế tự do ngôn luận sẽ làm suy yếu đáng kể khả 
năng của Việt Nam trong việc gia tăng tổng sản phẩm 
nội địa, thúc đẩy tăng trưởng công ăn việc làm và gia 
tăng sản xuất trong “cuộc cách mạng công nghiệp xin đọc các tin trên Website:vncatholic.net

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207  
Email: thongtincdanaheim@gmail.com
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thứ tư” được hướng dẫn bởi công nghệ thông tin.
   “Những điều khoản này sẽ dẫn đến những suy yếu 
nghiêm trọng đối với nền kinh tế kỹ thuật số của Việt 
Nam”, Jeff Paine, giám đốc điều hành của nhóm cho biết.
   Luật mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Phát biểu 
trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc Hội, Võ Trọng Việt, Chủ 
tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc Hội Việt 
Nam, cho biết ông ta nhận thức được rằng đòi buộc các 
công ty phải mở các trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Việt 
Nam sẽ khiến chi phí của các công ty này gia tăng, gây 
tác hại đến đầu tư nước ngoài, nhưng ông ta vẫn quyết 
liệt bảo vệ luật này trên cơ sở những lo ngại về an ninh.
   Tuy nhiên, những người chống đối luật này 
nói uy tín của các công ty công nghệ thông tin 
sẽ gặp thử thách nếu họ cộng tác với chính 
sách kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam. 
   Với luật mới này “nhà cầm quyền hiện nay 
có thể yêu cầu các công ty quản lý internet hay 
các mạng truyền thông xã hội tiết lộ tất cả thông 
tin về các tài khoản của người dùng”, luật sư Lê 
Công Định, một nhà hoạt động chính trị cho biết.
   Theo các báo cáo của nhà cầm quyền Việt Nam, 
kinh tế quốc gia này đã tăng 7,4% trong quý đầu tiên, 
là một trong những mức tăng nhanh nhất ở Đông Nam 
Á. Tuy nhiên, tiếng tăm của Việt Nam như là một quốc 
gia ổn định chính trị trong vùng cần phải được đánh giá 
lại sau một loạt các vụ biểu tình trên các đường phố ở 
một số lớn các thành phố vào hôm Chúa Nhật. Điều này 
đã dẫn đến một sự nhượng bộ hiếm hoi của nhà cầm 
quyền Việt Nam. Họ đã phải đồng ý trì hoãn các cuộc 
thảo luận về luật đặc khu kinh tế cho đến tháng Mười.
   Những người biểu tình tin rằng luật đặc khu kinh 
tế sẽ có lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Nhà 
cầm quyền đã thông qua luật an ninh mạng, cũng là 
một mục tiêu khác của những người biểu tình, nhằm 
bịt miệng các công dân của họ. Tổ chức Ân xá Quốc 
tế cảnh báo trong tuần này rằng luật mới sẽ biến các 
công ty công nghệ thông tin thành những “chó săn” 
cho chính phủ Việt Nam. Không giống như ở Trung 
Quốc, các trang mạng xã hội như Facebook và Twit-
ter không bị cấm ở Việt Nam, nên người dân Việt 
Nam có chút tự do ngôn luận tương đối hơn so với 
người Trung Quốc.
   Tuy nhiên, các công ty internet phải đối mặt với áp 
lực từ chính phủ để loại bỏ các nội dung nhạy cảm. Các 
nhà hoạt động Việt Nam đã viết một bức thư ngỏ cho 
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Facebook, 
trong đó họ cáo buộc cơ quan truyền thông xã hội này 
tội hợp tác với nhà nước Việt Nam trong các vi phạm 
nhân quyền khi loại bỏ các nội dung và hủy bỏ các 
trương mục theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam. 
Facebook nói cơ quan này cam kết bảo vệ quyền lợi 
của người dùng, nhưng đôi khi nó phải loại bỏ hay hạn 
chế các nội dung vi phạm luật của một quốc gia cụ thể.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
 Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ 
Cộng Đoàn Kính Mời  các Ban Ngành, Hội 
Đoàn, Phong Trào và tất cả quí vị đang 
sinh hoạt trong Cộng Đoàn sắp xếp thời gian 
đến tham dự buổi họp HĐMV vào 

Chúa Nhật ngày 08, tháng 7 năm 2018 
lúc 7:45AM 

 Tại phòng D, để chuẩn bị cho Lễ Bổn mạng 
và các sinh hoạt của cộng đoàn trong những 
tháng tới.

Vì mục đích chung  của Cộng Đòan 
rất mong Quý Vị tham dự đông đủ  Kính Mời.

CHÂN THÀNH TRI ÂN  
 Cha Quản Nhiện cùng toàn thể 

Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
xin Chân Thành Tri Ân 

đến Quí Anh, Quí Chị trong ban thường vụ 
Cộng Đoàn đã hy sinh, công sức giúp cho Giáo 
Xứ và Cộng Đoàn trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua ,
 Nguyện xin Thiên Chúa cùng 
Đức Mẹ Mông Triệu ban nhiều hồng ân đến 

quý vị và gia quyến.

TẠ ƠN CHÚA ** TẠ ƠN CHÚA 
CỘNG ĐÒAN SẼ RA MẮT 
TÂN BAN THƯỜNG VỤ 

VÀO NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018

Xin Cộng Đoàn thêm lời Cầu Nguyện cho 
Quí Anh, Quí Chị biết hy Sinh làm việc theo 

Thánh Ý Chúa
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đường, là sự thật và là sự sống”, là “ ánh sáng thế 
gian”, nhưng chắc gì các ông đã biết chính xác 
Đấng các ông theo là ai. Thế rồi một hôm, sau khi 
cầu nguyện xong, Chúa Giêsu hỏi các ông: “ Đám 
đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “ Họ bảo 
Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo 
là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn 
sứ thời xưa đã sống lại.” Đó là dư luận của quần 
chúng. Khi thấy Chúa làm nhiều phép lạ: chữa 
lành những người tật bệnh, cho kẻ chết sống lại, 
hóa bánh ra nhiều...Chúa đi đâu, đám dông theo 
đó, dù Ngài có âm thầm lẩn tránh họ thì họ vẫn tìm 
cách tìm cho ra để phong vương cho Ngài; vì theo 
họ, có thể Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức 
dầu, Đấng dân Do thái mong đợi, Đấng sẽ đến giải 
thoát họ để đưa vào một thời kỳ bá chủ thế giới.

 Không bằng lòng với dư luận của quần chúng, 
Chúa Giêsu lại hỏi các ông: “ Còn anh em, anh 
em bảo Thầy là ai?” Không biết trong số các môn 
đệ, có ai cùng nhận định như đám đông không! 
Ông Phêrô đã thay mặt trả lời: “ Thầy là Đấng 
Kitô của Thiên Chúa.” Chính xác Thầy là như thế, 
nhưng Ngài lại ngăn cấm các ông không được 
nói điều ấy với ai, vì chương trình của Thiên 
Chúa không phải theo ý muốn của con người. 
Đấng Kitô của Thiên Chúa là “Con Người phải 
chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế 
cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày 
thứ ba chỗi dậy.” Đấng Kitô của Thiên Chúa sẽ 
là vua chiến thắng tử thần, chinh phục mọi tâm 
hồn, khôi phục quyền làm con Chúa, và giải thoát 
con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. 

 Con đường Thầy đi là như thế đó. Trò không 
hơn thầy. Vậy “ ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà 
theo.” Điều kiện để đi theo Thầy là tin những lời 
Thầy dạy, học theo cách sống của Thầy, thực 
hành những điều Thầy dạy, học gương sống 
khó nghèo, hành động vì bác ái yêu thương và 
phục vụ. Để  trở thành “thầy nào trò nấy” thì 
môn đệ cũng phải đi theo con đường Thầy đã đi.

 Và hôm nay, Chúa vẫn hỏi mỗi người trong chúng 
ta:“ Còn con, con bảo Thầy  là ai?” Chúng ta trả lời với 
Chúa thế nào với tư cách là học trò của Đức Kitô?

THẦY NÀO TRÒ NẤY
Tiếp Theo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
 1. Tìm Hiểu Đạo Công Giáo: Nếu ai muốn 
tìm hiểu, muốn biết thêm về đạo Công Giáo, 
hoặc trên 18 tuổi mà chưa lãnh nhận Bí Tích 
Thêm Sức, xin liên lạc: 
Sr. Phương Hồng * Điện thoại: (714) 956-3110 
etx. 120 hoặc email: rnguyen@saint-boniface.
org hoặc 
Anh Sơn (714) 728-2657. 
Chương trình sẽ bắt đầu vào 
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018 từ 6:30 PM – 9:00 PM.

2. Ghi Danh Học Giáo Lý Trẻ Em: 
Chương Trình Giáo Lý sẽ nhận đơn ghi danh 
cho niên học 2018-2019 cho các trẻ em tuổi từ 6 
đến 18. 

Vào 2 Thứ Bảy, ngày 4 và 18 tháng 8 
từ 1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.  

Trong 2 ngày này cũng có ghi danh cho chương 
trình sinh hoạt Thiếu Nhi và học Việt Ngữ.

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 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  Christina Vũ                              714-478-9983
Ca Đoàn Hương Việt:  
 Anh Nguyễn Ngọc Diệp                          714-951-9182

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
KHÓA THÁNH LINH 3 NGÀY

  

 Khóa Thánh Linh 26 trong 3 ngày cuối tuần 
22-24, tháng 6 với chủ đề: 

“Buớc đi trong Thần Khí” Galát 5:25 
sẽ tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo.  
 Các đề tài trong khóa đuợc thuyết trình qua 
các Linh Mục, và Thánh Lễ bế mạc do 

Đức Cha Nguyễn Thái Thành cử hành.   
Muốn biết thêm chi tiết tham dự khóa xin liên lạc: 
AC Sơn và Yến 714-728-2584.

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

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 26-6-2018    Kinh nguyện      6:30PM
                                        Thánh Lễ          7:00PM

Thứ Bảy 30-6-2018                             6:30PM

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 30/6/2018 BTV Cộng Đoàn

Thứ Bảy 07/7/2018 Hội Bà Mẹ Công Giáo

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

 $20,755.00 và 33  phong bì đã đóng 
góp qua hệ thống điện tử

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

CẬP NHẬT QUỸ MỤC VỤ GIÁO XỨ
2018

Tổng số Gia Đình trong Giáo Xứ:        425  
  

Chỉ tiêu của Giáo Xứ           $146,000.00    
Số tiền hứa                          $ 146,987.00    
Đã nhận được                     $    68,966.28 
  Rất mong quí Ông Bà ACE, quảng đại thêm 
để Giáo Xứ đạt chỉ tiêu.

LỜI HAY Ý ĐẸP
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em  

hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 6 tuần thứ 4 cầu cho 

Chiến Sĩ
 

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 luôn vững tin theo thánh ý Chúa

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.LM Trịnh Ngọc Danh
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