
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

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

DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH •  02 THÁNG 02 NĂM 2020

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

$23,973.39 và 34   phong bì đã đóng góp 
qua hệ thống điện tử

Window Repairs:              $3,775.00

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP 
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA 

          LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ  
         TUẦN TỚI

Thứ Ba 04-02-2020       Kinh nguyện 6:30 Tối
                                      Thánh Lễ   7:00Tối
Thứ Sáu đầu tháng 07-02-2020
                                      Thánh Lễ   8:00Tối

Thứ Bảy 08-02-2020   Thánh Lễ     6:30Tối     
                                         

Dâng Của Lễ
Thứ Bảy 08/02/2020 TTV Lời Chúa
Thứ Bảy 15/02/2020 Đoàn TNTT

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TUẦN THỨ 9:   11/1/2020
114. Ô/B Vũ Thanh Nhiếp $     100
115. Ô/B Lê Trí Đạt & Thái $     100
116. Bà Huỳnh Hoàng $     100
TỔNG CỘNG TUẦN 9                              $    300

TUẦN THỨ 10:   18/1/2020
117. Ô/B Nguyễn Công Sự $     100
118. A/C Nguyễn Ngọc Nhơn $     100
119. Chị Lê Cẩm Huệ $       50
120. Bà Dương Thị Định $       50
TỔNG CỘNG TUẦN 10 $    300

TUẦN THỨ 11:   25/1/2020
121. Ô/B   Vũ Đức Kim $       50

     TỔNG CỘNG 11 TUẦN         $ 12,520

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT  
CỘNG ĐOÀN 2019-2020

VƯỜN CẦU NGUYỆN
Tháng 2/2020

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...
Tuân thứ 1

GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp 
cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

CHÂN THÀNH CÁM ƠN  
 Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn CHÂN THÀNH CÁM ƠN đến Hội Các 
Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, Đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thể, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn 
Hương Việt, cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân 
Chúa đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức lo cho 
Thánh Lễ, buổi tiệc và văn nghệ mừng Xuân 
Canh Tý năm nay.  
 Cũng không quên Cám Ơn toàn thể quí vị & 
gia quyến đã tham dự Thánh Lễ và dự tiệc tất 
niên. 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN

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 16-02-2020
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.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
1. Tĩnh Tâm Thêm Sức II: Cuối tuần 7-9 
tháng 2 năm 2020 tại Divine Word Retreat 
Center. Các học sinh trong chương trình Giáo 
Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi được nghỉ học. Xin 
cộng đoàn cầu nguyện để các em được mở 
lòng đón nhận ơn Chúa.
2. Tĩnh Tâm Tìm Hiểu Ơn Gọi – The Great-
est Love Retreat:  2 PM – 6 PM * Thứ Bảy, 15 
tháng 2 tại St. Boniface Pastoral Center dành 
cho các bạn trẻ từ 14-21 tuổi. Xin phụ huynh 
của các em Lớp Thêm Sức I & II cho phép và 
chở con đến tham dự buổi tĩnh tâm này. Các 
bạn trẻ khác muốn cho mình 1 cơ hội, xin mời 
tham dự. Ghi danh tại: stbonifaceanaheim@
gmail.com hoặc (714) 956-3110 extention 120. 
Hạn chót là ngày 9 tháng 2, 2020.
3. Nghi Thức Tiến Cử Dành Cho Những Dự 
Tòng: Các Dự Tòng sẽ có Nghi Thức Tiến Cử 
vào Thánh Lễ 5:00 PM * Chúa Nhật, 22 tháng 
2, 2020. Cha Chánh Xứ sẽ thẩm vấn, chúc 
lành, các Dự Tòng sẽ ghi tên vào Sách Sự 
Sống Đời Đời.
4. Nghi Thức Tuyển Chọn: Hai Anh Dự 
Tòng trong cộng đoàn sẽ cùng với các anh chị 
em Dự Tòng trong Giáo xứ sẽ được trình diện 
Đức Giám Mục vào lúc 11:30 AM * Thứ Bảy, 
29 tháng 2, 2020. Sau Nghi Thức này các Dự 
Tòng sẽ được đổi tên thành Tuyển Nhân. 

HẠNH CÁC THÁNH
2 Tháng Hai   

DÂNG HÀI NHI GIÊSU VÀO ÐỀN THÁNH
    Vào cuối thế kỷ thứ tư, một phụ nữ tên Etheria 
đã hành hương đến Giêrusalem. Cuốn hồi ký của 
bà, được khám phá vào năm 1887, thật bất ngờ đã 
đem lại một nét đại cương về sinh hoạt phụng vụ ở 
đây. Trong các dịp lễ mà bà viết lại là lễ Hiển Linh, kỷ 
niệm ngày Ðức Giêsu giáng sinh, và một cuộc rước 
để kính nhớ việc Dâng Chúa Trong Ðền Thờ vào 40 
ngày sau -- ngày 15 tháng Hai. (Trong luật Môisen, 
về phương diện lễ nghi, người phụ nữ được coi là “ô 
uế” sau khi sinh con, và bà phải “thanh tẩy” bằng cách 
đến trình diện với tư tế và dâng của lễ trong đền thờ. 
Tiếp xúc với bất cứ ai đã chạm đến bí ẩn của sự sinh 
nở và sự chết, đều bị loại trừ khỏi viêïc thờ phượng).
     Ngày lễ này được lan tràn khắp Giáo Hội Tây 
Phương trong thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Nhưng Giáo 
Hội Tây Phương mừng sinh nhật Ðức Giêsu vào ngày 
25 tháng Mười Hai, do đó lễ Dâng Chúa Trong Ðền 
Thờ được dời sang ngày 2 tháng Hai -- 40 ngày sau 
Giáng Sinh.
     Vào đầu thế kỷ thứ tám, Ðức Giáo Hoàng Sergius 
mở đầu buổi lễ bằng một cuộc rước nến; cho đến cuối 
thế kỷ ấy việc làm phép và phân phát nến đã trở thành 
một phần của việc cử hành, bởi đó, cho đến ngày nay, 
ngày lễ này thường được gọi là: Candlemas (Lễ Nến).
 Lời Bàn
     Theo phúc âm Thánh Luca, Hài Nhi Giêsu được 
tiếp đón vào đền thờ bởi hai người lớn tuổi, là ông 
Simeon và bà Anna. Họ biểu hiện cho dân Israel đang 
kiên nhẫn trông chờ; họ xác nhận Hài Nhi Giêsu là 
đấng Messiah họ trông đợi từ lâu.
 Lời Trích
 “Chính Ðức Kitô đã nói, ‘Ta là sự sáng thế gian.’ Và 
chúng ta là ánh sáng, chính chúng ta, nếu chúng ta 
tiếp nhận ánh sáng từ Ngài... Nhưng làm thế nào để 
chúng ta tiếp nhận ánh sáng ấy, làm thế nào để ánh 
sáng ấy bùng lên? ... Hình ảnh cây nến nói với chúng 
ta: qua sự cháy, và sự tàn lụi. Một ánh lửa, một tia 
đức ái, một hy sinh không thể tránh như cây nến tinh 
tuyền, thẳng tắp đang tuôn trào nguồn ánh sáng của 
nó, và đã tự tan biến trong sự hy sinh âm thầm” (Ðức 
Phaolô VI).
Trích từ NguoiTinHuu.com

 QUĨ MỤC VỤ 2020
ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA 

TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
 Xin cộng đoàn dân Chúa quảng đại 
đóng góp cho quĩ mục vụ năm nay, để 
Giáo Phận & Giáo Xứ thực hiện được 
những mong muốn, hầu phát triển các 
mục vụ của Giáo Phận, cũng như sửa 
sang Thánh Đường của chúng ta 

LỜI HAY Ý ĐẸP 
 Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng 
thương xót của Thiên Chúa. (Thánh Benedict) 
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 TÔN VINH SÁCH THÁNH KINH
TRONG GIA ĐÌNH

 

 Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, sách Thánh Kinh luôn là biểu tượng được tôn kính vì sách 
Thánh Kinh nói lên sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở giữa chúng ta.  Các việc như rước kiệu, cúi 
đầu bái chào, thắp nến và sông hương sách Thánh Kinh thể hiện sự tôn kính của Giáo Hội dành cho Lời 
Chúa mỗi khi sách Thánh Kinh được tôn vinh, mở ra và công bố trong các nghi lễ thờ phượng của người 
Công Giáo. Nghi thức cầu nguyện này nhắc nhở lại tập tục cổ xưa về việc tôn kính Thánh Kinh tại các gia 
đình Công Giáo, hầu có thể liên lỉ nhắc nhở chúng ta tìm và sống Lời Chúa mỗi ngày.

  “Cha rất mong ước tất cả các Kitô hữu có thể hiểu được ‘giá trị phi thường của kiến thức về Chúa 
Giêsu Kitô,’ qua việc siêng năng đọc Lời Chúa, vì  Lời Chúa là của ăn nuôi dưỡng linh hồn và là suối nguồn 
thuần khiết mãi mãi cho đời sống thiêng liêng của tất cả chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô

 Cung kính đặt sách Thánh Kinh trên giá, trên bàn, hoặc trên kệ. Mỗi gia đình có thể trang hoàng chỗ đặt 
sách Thánh Kinh với một cây nến, cây thánh giá, các ảnh tượng, hoặc bông hoa. Nơi đây sẽ thường xuyên 
nhắc nhở mọi người trong gia đình đọc sách thánh và cầu nguyện.
  Khi cử hành nghi thức tôn vinh sách Thánh Kinh, mỗi người trong gia đình có thể tự nhận những phần 
khác nhau trong nghi thức. (xin xem trang kế bên)

 MỘT NƠI ĐỂ LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN
Giờ đây, sách Thánh Kinh đã được tôn vinh trong gia đình. Đây là nơi mỗi người chúng ta hay cả gia đình 
thường xuyên đến đọc Lời Chúa. Hãy chọn một cuốn hay một đoạn trong sách Thánh Kinh để đọc trong 
một khoảng thời gian: có thể là các bài đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc một cuốn sách giáo khoa về 
Thánh Kinh. Sau đó thực thành cách cầu nguyện Lectio Divina theo truyền thống cổ xưa qua năm bước 
dưới đây.
1.     Đọc Lời Chúa
Đọc lớn, rõ ràng, chậm rãi, và thận trọng từng chữ, từng câu, hầu có thể nhận ra những điều Chúa đang 
nói với chúng ta qua sách Thánh Kinh. Hình dung những khung cảnh, chú ý đến những cảm xúc được Lời 
Chúa tác động, và xem xét tác giả dùng thể loại văn nào. Nếu thực hành theo nhóm, mỗi người chia sẻ với 
nhóm điều mình khám phá qua bản văn.
2.     Suy Niệm
Coi xem những câu hay những hình ảnh nào đánh động bạn, và tự hỏi Lời Chúa muốn nói với riêng bạn 
điều gì? Bạn cảm nhận được ý tưởng, ơn an ủi, hay lời mời gọi nào từ Thiên Chúa? Bạn có thể thoải mái 
chia sẻ suy tư của mình.
 3.     Cầu Nguyện
Thân thưa với Chúa về những gì Ngài nói với bạn qua Lời của Ngài. Bạn hãy thưa với Chúa từ tâm hồn 
của mình lời tri ân, chúc tụng, ăn năn, hay thống hối. Bạn có thể cầu nguyện trong thinh lặng hay nói lên 
thành lời.
 4.     Chiêm Niệm
Hãy nghỉ ngơi trong Chúa. Tin tưởng những việc làm của Chúa sẽ được thực hiện trong bạn và uốn nắn 
bạn nên những hình ảnh linh thánh. Tiếp tục trong thinh lặng và chiêm ngắm Chúa Thánh Linh.
 5.     Thực Hành
Xác định cho chính mình cách thức nào mà bạn có thể biến được suy niệm của riêng mình thành cảm nhận 
thiết thực. Hãy để sức mạnh của Lời Chúa tác động đến đời sống của bạn, biến đổi bạn thành môn đệ nhiệt 
thành hơn cho Chúa Giêsu.

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

 QUĨ MỤC VỤ 2020
ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA - TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
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