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----------GIÁO XỨ----------

Chúa Nhật, Ngày 11 Tháng 7 Năm 2021
$23,853.06

đã đóng góp qua hệ thống điện tử 
***** 

Đóng góp qua thư, xin gửi chi phiếu tới
Saint Boniface Church 

120 N. Janss St., Anaheim, CA 92805

Đóng góp trên mạng, xin vào website
www.stbonifaceonline.org 

Đóng góp qua SMS
Text the word “Give” to (714) 477-7011

------------CỘNG ĐOÀN------------
Ô/B Vũ Thanh Nhiếp      $100

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
sự đồng hành và lòng quảng đại của quý vị giúp 
vào việc mục vụ trong Giáo Xứ và Cộng Đoàn

****************************************
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
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.

Chúa Nhật Tuần 16 TN - Năm B
(Mc 6, 30-34)

HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN
“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một 

đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như 
bầy chiên không người chăn dắt. Và Người dạy dỗ họ 

nhiều điều.”  (Mc 6, 34)

Suy niệm: Con thuyền tượng trưng cho Hội Thánh 
hữu hình. “Ra khỏi thuyền” là bước vào thế giới của 
lương dân. Việc tìm ra một người dẫn dắt dân chúng 
đâu phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu chính phủ là bấy 
nhiêu chính kiến, lập trường. Ấy là chưa nói những lập 
trường ấy mâu thuẫn, đối nghịch nhau, có khi còn đưa 
đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúa Giê-su là 
Con Thiên Chúa, Ngài vừa yêu thương loài người, vừa 
có đủ tư cách qui tụ nhân loại và dạy dỗ họ. Ngày hôm 
nay, qua Tin Mừng, Ngài đã thực hiện điều đó.

Mời Bạn: Bạn có bao giờ tự hỏi: Tôi phải làm thế nào 
để rao giảng Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài 
đang sống chung quanh tôi?

Chia sẻ: “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” Theo 
bạn, trong những điều mà Chúa Giê-su rao giảng, đâu 
là điều Chúa muốn gửi đến cho riêng bạn trong lúc này 
(chân lý đức tin, nền tảng luân lý, giá trị vĩnh cửu…)?

Sống Lời Chúa: Nói về Chúa cho người thời đại hôm 
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BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 714-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh(714) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:
A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 733-8872
PT Thủ Quỹ:
C. Vũ Phương Loan Christina (714) 478-9983

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng 

với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Mary Nguyễn Tin, LHC   (714) 956-3110 x120

srmarytinnguyen@lhcla.org
Trao Mình Thánh Chúa
A. Nguyễn Đình Long (714) 623-0034 
Tang Lễ Và Thăm Viếng: 
Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Việt Ngữ: 
C.Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 254-0423 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Chris Lê: (714) 461-1620  
Ca Đoàn Hương Việt:  
A. Nguyễn Ngọc Diệp (714) 951-9182
Ban Văn Nghệ: 
A. Lê Kim Long (714) 722-5768

TRANG NHÀ
www.cddmmtanaheim.org

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Bản Tin: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 6:00pm

 Trang 4  Trang 1

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng cho chúng con 
để chúng con biết Chúa là ai, xin thương giúp chúng 
con mỗi ngày một trở nên giống như Chúa nhiều hơn 
và yêu thương anh em một cách thiết thực và hữu hiệu 
hơn. Amen.
Trích từ Tập Sách: Nghĩa Cử Yêu Thương.
Sưu Tầm: Linh Mục Joseph Trương Ngữ.

Khi Tình Yêu Vắng Bóng
• Không có Tình Yêu, bổn phận sẽ khiến người ta 

Nóng Nảy.
• Không có Tình Yêu, trách nhiệm sẽ khiến người ta 

tới chỗ Bất Nhã.
• Không có Tình Yêu, Công Bằng khiến người ta trở 

thành Kẻ Tàn Nhẫn.
• Không có Tình Yêu, Sự Thật biến người ta thành 

kẻ Ưa Soi Mói.
• Không có Tình Yêu, Tri Thức đẩy bạn trở thành kẻ 

Cố Chấp.
• Không có Tình Yêu, Quyền Lực khiến người ta trở 

thành Kẻ Áp Bức.
• Không có Tình Yêu, Của Cải biến người ta thành 

kẻ Tham Lam.
• Không có Tình Yêu, Lòng Tin biến người ta thành 

Kẻ Cuồng Tín.
• Nếu Tình Yêu không tồn tại, trên đời này người ta 

chẳng là gì cả.
• Nếu Tình Yêu không tồi tại, thì cuộc sống trở nên 

Vô Nghĩa.
• Nếu cuộc sống thiếu Tình Yêu, Danh Tiếng sẽ làm 

người ta trở thành Kẻ Kiêu Ngạo.
• Khi Tình Yêu vắng bóng, Sự Khôn Ngoan dẫn dắt 

bạn tới sự Gian Dối.
• Khi Tình Yêu không hiện diện, Sự Nhiệt Tình biến 

người ta thành Kẻ Giả Tạo.
• Tình Yêu chính là Sự Sống
• Tình Yêu là sợi giây Nối Kết Mọi Người.
• Tình Yêu là sợi giây Nối Kết Mọi Dân Tộc và Quốc 

Gia.
Yêu là cho đi, Yêu là chấp nhận tất cả.
Lý Do chúng ta không yêu thương người khác đó là.
• Tính Ích Kỷ
• Ganh Ghét
• Sợ Thua Thiệt
• Sợ Phải Hy Sinh
Khi ta sống yêu thương: chúng ta luôn cố gắng trở 
thành người có nhân ái hơn
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 7
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nay là sống tốt vai trò của người công dân và người 
công giáo: thực thi công bình, làm việc bác ái, siêng 
năng lãnh nhận các bí tích…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con con tim 
của Chúa, để con cảm nhận được tâm tình của Chúa 
và biết cảm thông với những nỗi khốn cùng của anh 
em con. Xin cho con biết thao thức với sứ mạng truyền 
giáo như tâm tình của thánh tông đồ Phao-lô: “Khốn 
cho con nếu con không rao giảng Tin Mừng”
Trích từ thanhlinh.net

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho tình bạn xã hội

Chúng ta cầu nguyện rằng, trong những tình huống 
xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, chúng ta có 
thể trở thành những kiến trúc sư can đảm và nhiệt 

huyết của đối thoại và tình bạn.

***
Xin Cộng Đoàn

Cầu Nguyện Cho 
cho Đức Thánh Cha được 

sớm bình phục và cầu nguyện 
cho đồng bào quê hương Việt 
Nam được bình an sớm qua 

cơn đại dịch.

 Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Kính mời qúy vị đại diện các ban ngành, đoàn thể đến 
tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ vào Chủ Nhật 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 lúc 7:45 sáng tại phòng D. 
Trong buổi họp này, tân BTV nhiệm kỳ 2021 - 2024 sẽ 
trình bày công việc chuẩn bị mừng Lễ Bổn Mạng đến 
Cộng Đoàn Dân Chúa, Quý Hội Đoàn và Cha Quản 
Nhiệm. Thánh Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên Trời sẽ được cử hành vào thứ Bảy ngày 14 
tháng 8 năm 2021 và Tiệc Mừng sẽ được tổ chức sau 
Thánh Lễ cùng ngày. Trong tâm tình “Vui Mừng và Hy 
Vọng”, cũng là chủ đề đêm văn nghệ, cộng đoàn Dân 
Chúa sẽ có dịp ngồi lại chung vui sau hơn một năm 

được Đức Mẹ quan phòng chở che vượt qua cơn đại 
dịch. Vì thời gian Mừng Đại Lễ cũng gần kề, Tân BTV 
chúng con kính mong qúy tín hữu Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Mông Triệu gần xa, về tham dự Thánh Lễ và chung vui 
Tiệc Mừng đông đủ. Xin chân thành cám ơn qúy cụ, 
qúy ông bà, và anh chị em và xin Chúa chúc lành cho 
mọi hoạt động của cộng đoàn chúng ta trong tương lai.
Trân Trọng
Tân Ban Thường Vụ CĐĐMT
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024

 Nghi Thức Sức Dầu Cho Người Lớn Tuổi
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico dành 
cho Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 là ngày đặc biệt cầu 
nguyện cho những người cao niên. Sau khi Lời Nguyện 
Kết Lễ trong Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy ngày 24 tháng 7 
năm 2021 của cộng đoàn, Cha Quản Nhiệm sẽ có Nghi 
Thức Sức Dầu (The Sacrament of Anointing). Vậy xin 
mời quý ông bà cao niên cố gắng tới tham dự Thánh Lễ. 
Xin quý anh chị em cố gắng chở Ba Mẹ cao niên của 
mình tới tham dự Thánh Lễ vào ngày 24 tháng 7 năm 
2021. Xin cám ơn. 

 Bó Hoa Thiêng Dâng Đức Mẹ 
Để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng 
là lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn. Trước thánh lễ vào ba tuần 
tới:
 Thứ Bẩy, ngày 24 tháng 7 năm 2021   
 Thứ Bẩy, ngày 31 tháng 7 năm 2021   
 Thứ Bẩy, ngày 07 tháng 8 năm 2021
Cộng đoàn sẽ đọc 10 kinh mân côi, như đóa hoa thiêng 
liêng dâng kính Đức Mẹ. Xin cộng đoàn sốt sắng  tham 
dự .

 Ghi Danh Học Giáo Lý, Tiếng Việt, Và Sinh 
Hoạt Thiếu Nhi
Chương trình Giáo Lý -Trẻ Em-Thêm Sức-Dự Tòng, 
Việt Ngữ và Thiếu Nhi sẽ nhận ghi danh cho niên học 
2021-2022 vào 3 Thứ Bảy, 7, 14 & 21 tháng Tám từ 
3:00 PM – 5:30 PM tại Phòng B.  

Ngòai ra chương trình Giáo Lý cần thêm các thầy cô 
phụ giáo tuổi từ 18 trở lên, có lòng yêu trẻ, và lòng yêu 
mến Giáo Hội.Trong Mùa Hè sẽ có những lớp huấn 

ngược lại sẽ là xấu nếu không tạo ra của cải hay những 
địa vị vật chất này.
 
Con người sống theo thực thể bản tính mình là ai chứ 
không theo những gì mình có. Chúng ta có thể đi lầm 
đường nếu chúng ta chỉ đánh giá cuộc sống mình theo 
những gì mình có MÀ KHÔNG theo thực thể của bản 
tính mình là ai và hậu quả cũng là triệu chứng báo động, 
đó là việc chúng ta cảm thấy cuộc đời trống rỗng cả khi 
chúng ta có nhiều của cải vật chất, danh vọng.

Con người không thể nào được thỏa mãn nếu chỉ có 
tiền của, danh vọng MÀ QUÊN phát triển phần tâm 
linh, không có lý tưởng cao thượng để sống, không biết 
tại sao mình sống và sống để làm gì. Chúng ta sẽ không 
bao giờ thỏa mãn vật chất nếu không có niềm hy vọng 
và tình thương đối với Thiên Chúa và anh em xung 
quanh.

Trái lại, nếu Chúng ta có thể nghèo vật chất nhưng nội 
tâm phong phú, tràn đầy tình yêu thương, yêu thương 
Thiên Chúa và yêu thương anh em thì chúng ta sẽ sống 
trong an bình hạnh phúc. Mẫu gương những vị Thánh 
là một bằng chứng và là một khích lệ cho chúng ta.

Trong giây phút cầu nguyện này, chúng ta có thể tự xét 
lại mình theo hai hướng căn bản sau đây:
- Hướng thứ nhất: tôi đã làm gì chuẩn bị cho chính 
mình để bước vào sự sống vĩnh cửu? Tôi có chịu khó 
mất công, mất thời giờ để tìm hiểu lý do tại sao tôi 
sống và sống để làm gì hay không? Nếu sống mà không 
biết mình sống để làm gì thì có khác chi người đua xe 
đạp mà không biết phải chạy theo con đường nào và 
đích điểm nằm đâu, hay giống như người thợ xây nhà 
cứ mải mê lo đặt viên gạch này lên viên gạch kia mà 
không biết họa đồ ngôi nhà phải được xây lên như thế 
nào. Không biết rõ mục đích cuối cùng của cuộc đời, 
chúng ta sẽ thất bại, sẽ không thực hiện được trọn vẹn 
đời sống của mình, dù chúng ta qui tụ được nhiều của 
cải vật chất và danh vọng.

- Câu hỏi thứ hai là: tôi có thể sống như thế nào đối 
với Thiên Chúa? Có thể chúng ta còn cho mình là kẻ 
tin vào Thiên Chúa, còn thực hành những việc đạo đức 
và đức tin như đọc kinh, dâng lễ v.v... nhưng chúng ta 
chưa tiến sâu hơn vào mối tương quan thân tình với 
Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã đề ra: “Tôi sống 
nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong 
tôi” (Galat 2,20).
 

luyện.  Xin vui lòng liên lạc Sr. Mary Tin Nguyễn tại 
(714) 956-3110 ext. 120 hoặc điện thư: srmarytinnguy-
en@lhcla.org. 

Ngày Khai Giảng Lớp Dự Tòng sẽ vào Thứ Bảy ngày 
11 tháng 9 năm 2021 tại Phòng E và các trẻ em vào Thứ 
Bảy, 25 tháng 9, 2021. Các em và phụ huynh sẽ tập họp 
tại Hội Trường Bishop Freyer trước.

 Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn
Tiệc Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn năm nay sẽ được tổ 
chức vào lúc 8:00 tối Thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 
2021 tại hội trường Giáo Xứ với chủ đề “Vui Mừng 
Và Hy Vọng.” Chương trình gồm các tiết mục đặc sắc 
với sự hiện diện của MC Vũ Hùng, và ban nhạc one 
man band (Lê Tín). Các ca sĩ đóng góp trong chương 
trình gồm có từ các vị bô lão đến các cháu nhi đồng; 
cha Quản Nhiệm đến các vị cựu chủ tịch, anh chị ca 
đoàn Hương Việt, các ban ngành đoàn thể và Thiếu Nhi 
Thánh Thể. Tiếp theo là chương trình Đố Vui Giáo Lý, 
và Sổ Xố dành cho các em thiếu nhi và khán giả.
Trong niềm vui tạ ơn Chúa, mừng kính Đức Mẹ 
Mông Triệu, lễ bổn mạng Cộng Đoàn, xin quý ông 
bà anh chị em sắp xếp tham dự niềm vui chung 
và ủng hộ chương trình. Xin chân thành cảm ơn. 

 Thánh Ca Cộng Đoàn
Trong tâm tình cầu nguyện bằng Thánh Ca qua Lời 
Chúa trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, những bài Thánh 
Ca do Ca Đoàn Hương Việt hát trong các Thánh Lễ sẽ 
được thâu và đăng lên website của Cộng Đoàn. Xin 
mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe và suy gẫm 
qua địa chỉ  website cddmmtanaheim.org
 

CON LÀ AI? 
Lúc còn trẻ ai ai cũng nhìn về tương lai và muốn thực 
hiện cuộc sống, muốn thắng vượt được những vấn đề 
cá nhân, gia đình và xã hội. Chính vì để xây dựng tương 
lai mà con người chấp nhận vất vả, học hỏi và làm việc, 
nhiều người đã thành công xây dựng cho mình một địa 
vị hay có một danh vọng nào đó trong xã hội, có tiền 
của v.v... Từ đó con người có thể bị cám dỗ thẩm định 
về cuộc sống mình xem nó tốt xấu thế nào tuỳ mức độ 
có của cải, tiền bạc, danh vọng sức khỏe, địa vị xã hội 
nhiều ít. Mọi sự là tốt nếu có tiền bạc, danh vọng và 

THÔNG BÁO
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