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không phải là nước cất: đó phải là thứ nước hàng ngày, 
với những vấn đề, với cảm xúc, với tình yêu và với thù 
hận, nhưng nó là thế. Tình yêu cần phải cụ thể: nó không 
phải là thứ tình yêu trong phòng thí nghiệm. Điều này dạy 
chúng ta rất nhiều và thánh tông đồ đã nói rất rõ ràng.

Nhưng cũng có một cách không yêu Chúa mà cũng chẳng 
yêu người thân cận, dù nó rất kín đáo, đó chính là thờ 
ơ. “Không, tôi không muốn thứ nước này: tôi chỉ muốn 
nước cất thôi. Tôi không muốn dính líu đến vấn đề của 
người khác.” Chính bạn cần phải giúp đỡ và cầu nguyện 
cho người khác. Và Đức Thánh Cha nhớ tới một câu nói 
của thánh Alberto Hurtado: “Thật tốt khi không làm điều 
ác, nhưng thật tệ khi không làm điều tốt.” Tình yêu thực 
sự cần phải hướng bạn tới điều tốt đẹp, sẵn sàng “làm bẩn 
tay mình trong những việc làm của tình yêu.”

Nhờ đức tin chúng ta có thể chinh phục thế giới: Và Đức 
Thánh Cha thừa nhận rằng: Thật không dễ để chiến thắng 
thứ não trạng “ngăn cản chúng ta yêu thương” của thế 
giới này, nhưng nhờ đức tin thì có thể. Con đường đức tin 
là con đường mà những người thờ ơ và dửng dưng không 
bước vào, họ rửa tay trước những vấn nạn, không muốn 
can thiệp và giúp đỡ người khác. Đó là con đường mà 
những nhà thần bí giả tạo không bước vào, những người 
chỉ muốn nước cất, những người nói yêu Chúa mà không 
yêu tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng 
lời nguyện rằng: Xin Chúa dạy chúng ta: hiểu rằng mình 
được yêu trước, và can đảm để yêu anh em mình. 

Chuyển Ngữ: Trần Đỉnh S.J
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

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

TƯỢNG ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU
Ô/B Nguyễn Văn Hoàng   $  500
Ô/B Phạm Thông     $  500
Ô/B Bùi Văn Giang     $  100
A/C John Dương     $  100 
Ô. Lê Phước Điện      $  500
B. Nguyễn Dậu     $    50
A/C Sơn - Yến     $  500
A/C Sơn - Nhung      $  500
A/C Thịnh Yến     $  500
A/C Phùng Hữu Ái - Thanh Hà   $    50
A. Dương Hưng Tony    $  200
C. Tina   (hứa đóng)   $  250
C. Phạm Ánh  (hứa đóng)   $  250
C. Cẩm Tú  (hứa đóng)    $  300
A/C Rinh - Tuyết  (hứa đóng)     $  200
Một vị ẩn danh  (hứa đóng)    $  500
A/C Chí - Huyền   (hứa đóng)   $  200
A/C Quý - Ngân  (hứa đóng)   $  200

Tổng Cộng:     $5400

QUỸ CỨU TRỢ  ĐẠI DỊCH COVID-19
cho Việt Nam: $5,641.00

----------GIÁO XỨ----------
Chúa Nhật, Ngày 25 Tháng 7 Năm 2021

$21,196.98 (49 E-Giving)
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

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

 

Chúa Nhật Tuần 18 TN - Năm B
(Ga 6, 24-35)

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào 
Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6, 35)

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho Hội Thánh

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh
để Hội Thánh nhận được ân sủng và sức mạnh từ 

Chúa Thánh Thần để cải cách chính mình theo ánh 
sáng của Phúc Âm.

***
Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho  

đồng bào quê hương Việt Nam được bình an sớm
qua cơn đại dịch. Xin mỗi gia đình cùng đọc kinh Mân 

côi làm bó hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ

 Kêu Gọi Đóng Góp Ngân Quỹ Cho Việc "Rước" 
Tượng Đức Mẹ Mông Triệu Mới
Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em.

Tượng Đức Mẹ Mông Triệu của cộng đoàn đang có 
hiện nay, đã mấy chục năm và có nhiều thiếu sót về 
thẩm mỹ, đặc biệt Thiên Triều của mẹ gắn lên một cách 
chấp vá. Nhân dịp Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn sắp tới, 
BTV chúng con có thưa qua với cha Quản Nhiệm và 
Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) về dự tính "Rước" tượng 
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GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGEGIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Trương Ngữ

Điện thoại: (714) 956-3110 x139 – Cell (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550
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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) 224-9281 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Lê Chris: (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

THÔNG BÁO

 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

LỜI CHÚA

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 8

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 8
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Đức Mẹ Mông Triệu mới về cộng đoàn chúng ta. Được 
sự hậu thuẫn của cha Quản Nhiệm và HĐMV, BTV 
chúng con xin phép vận động qúy cụ, qúy ông bà anh 
chị em đóng góp tài chánh, mỗi người ít nhiều như là 
“viên gạch” cho nhà Chúa và tài sản thiêng liêng của 
cộng đoàn hôm nay và tương lai.

Tượng mới Đức Mẹ Mông Triệu cao 4.1ft (120cm), 
bằng gỗ, làm tại Fatima, Bồ Đào Nha, được sơn 3 
lớp sơn với chất lượng cao. Chi phí cho tượng Mẹ là 
khoảng $5000. Chúng con dự tính sẽ xúc tiến công việc 
này ngay để cho kịp việc tổ chức nghi thức làm phép 
tượng Mẹ và rước kiệu Mẹ trong thánh lễ Bổn Mạng 
Cộng Đoàn ngày 14 tháng 8 vào dịp Đại Lễ Đức Mẹ 
Hồn Xác Lên Trời. 

Hiện tại BTV chúng con đã nhận được $3,400 đóng 
góp của một số quý vị trong HĐMV và một vài giáo 
dân cho công việc này. BTV chúng con rất mong sự 
đóng góp của mọi giáo dân cho tài sản chung của cộng 
đoàn chúng ta. Nếu qúy cụ ông bà anh chị em có nhã 
ý muốn đóng góp, xin gặp Cha Quản Nhiệm và qúy 
anh chị BTV chúng con sau thánh lễ. Số điện thoại của 
BTV chúng con có đăng trong bản tin cộng đoàn nếu 
qúy vị muốn liên lạc.

BTV chúng con chân thành cám ơn. Xin Chúa và Đức 
Mẹ Mông Triệu che chở và chúc lành cho cộng đoàn 
chúng con.

Trân trọng
Ban Thường Vụ
Nhiệm Kỳ 2021-2024

 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 
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.

 Về Việc Rao Ý Lễ Trước Thánh Lễ Thứ Bẩy 
Hằng Tuần
Để tránh những thiếu sót có thể xảy ra trong việc rao 
ý Lễ vào trước Thánh Lễ Thứ Bẩy hằng tuần. xin vui 
lòng đưa Ý Lễ trước 6:10pm, dưới cuối nhà thờ. Ý Lễ 
sẽ được rao cùng ngày. Chân thành cảm ơn.

 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.

  Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 

thể bắt đầu yêu vì tôi biết rằng Người yêu tôi trước”. Và 
nếu Người không yêu chúng ta, chắc chắn chúng ta không 
thể yêu.

Nếu một em bé vừa mới sinh ra mà biết nói, chắc chắn em 
bé ấy sẽ nói về một sự thật rằng: mình cảm thấy được cha 
me yêu thương. Điều mà người cha, người mẹ làm với 
con mình, thì Thiên Chúa cũng làm như thế với chúng ta: 
chúng ta được yêu thương trước. Chính điều này làm nảy 
sinh và tăng trưởng khả năng yêu thương nơi chúng ta. Và 
đây chính là một định nghĩa rõ ràng về tình yêu: chúng 
ta có thể yêu Thiên Chúa là bởi Người đã yêu chúng ta 
trước.

Yêu thương và gian dối: Điều thứ hai mà thánh tông đồ 
nói rất rõ đó là: “nếu người ta nói: ‘tôi yêu mến Chúa 
mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.’” Ngài 
không gọi người ấy là kẻ thô lỗ, kẻ sai trái, nhưng gọi 
người ấy là “kẻ nói dối”. Và chúng ta cũng phải học điều 
này. Tôi yêu mến Chúa, tôi cầu nguyện, hay thậm chí, tôi 
xuất thần… và rồi tôi ghét người khác, hoặc đơn giản là 
tôi thờ ơ, lạnh lùng với người khác… Ngài không nói: 
bạn sai rồi. Nhưng ngài nói: bạn là kẻ nói dối. Và từ này 
được nói rất rõ trong Kinh Thánh, lừa dối chính là cách 
thế của ma quỷ, Kẻ Đại Nói Dối, cha của những kẻ nói 
dối. Đó chính là định nghĩa về Satan mà Kinh Thánh nói 
với chúng ta.

Vì vậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nếu bạn nói bạn yêu 
Chúa nhưng lại ghét anh em mình thì bạn là kẻ nói dối. 
Không có nhượng bộ nào cho việc này hết. Nhiều người 
cố gắng biện minh, tìm ra những lý do khiến mình không 
yêu thương người khác rằng: thưa cha, con không ghét 
người ta, nhưng có nhiều người làm con tổn thương lắm, 
cũng có những kẻ thô lỗ làm con không chấp nhận được.

Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính chất cụ thể của 
tình yêu khi nói về điều thánh Gioan đã viết: “Ai không 
thể yêu người anh em mà mình nhìn thấy, thì không thể 
nào yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ không nhìn thấy.”

Nếu bạn không có thể yêu thương từ những người gần 
nhất đến những người xa nhất, bạn không thể nói với rằng 
bạn yêu Chúa được: bạn là kẻ nói dối.

Tình yêu phải cụ thể và hàng ngày: Nhưng không chỉ việc 
ghét người khác là xấu đâu, mà ước muốn không “can dự” 
vào chuyện của người khác cũng là điều không tốt, vì tình 
yêu cần phải tự tỏ lộ bằng những việc tốt.
Nếu một người nói: “Để lúc nào cũng sạch sẽ, tôi chỉ 
uống nước cất thôi”: người ấy sẽ chết! Bởi vì chỉ uống 
nước cất thì không giúp sống được. Tình yêu đích thực 

(HCBMCG) 
HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy 
ngày 07 tháng 08 năm 2021 lúc 5:00 PM chiều tại phòng 
Bethany Hall. Thân mời tất cả các hội viên HCBMCG 
tham dự buổi họp mặt cho đông đủ.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn 
Nhân Vào Thứ Bảy Đầu Tháng
Theo buổi họp Hồng Đồng Mục Vụ vừa qua, Cha Quản 
Nhiệm và HĐMV muốn có Nghi Thức Chúc Lành 
cho những cặp Hôn Nhân vào thứ Bảy Thứ Nhất hàng 
tháng. Những cặp hôn nhân đã được “Thành Hôn” vào 
tháng nào, thì sẽ được chúc lành vào tháng đó.... và 
Nghi Thức Chúc Lành này sẽ được bắt đầu vào thứ Bảy 
ngày 4 tháng 9.

  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

  Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoàn xem những hình ảnh sinh hoạt
mới nhất tuần vừa qua trong giáo xứ trên
mạng trang nhà www.cddmmtanaheim.org 

Ai Nói Yêu Mến Chúa Mà Không Yêu Tha Nhân Là 
Kẻ Nói Dối
Trong bài giảng thánh lễ sáng nay ngày 10/1/2020 tại nhà 
nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn 
mạnh rằng tình yêu cần phải được thể hiện qua những 
hành động cụ thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về bài đọc thứ nhất 
của Thánh Gioan Tông đồ, tập trung vào tình yêu. Thánh 
tông đồ đã hiểu tình yêu là gì, đã kinh nghiệm tình yêu 
ấy khi đi vào con tim của thầy Giêsu, và ngài hiểu tình 
yêu ấy tỏ hiện thế nào. Trong bức thư của mình, ngài nói 
chúng ta phải thương mến nhau thế nào và chúng ta đã 
được yêu thế nào.

Thiên Chúa yêu chúng ta trước: Trước hết, Đức Thánh 
Cha nhấn mạnh nền tảng của tình yêu là: chúng ta yêu 
mến Chúa vì Người yêu chúng ta trước.
Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa: Tôi bắt đầu yêu và có 

GÓC SUY TƯ


