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Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ xin chân 
thành cảm tạ tấm thịnh tình của quý ân nhân chung 
tay giúp sức cho Ngày Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn 

thêm khởi sắc vả tốt đẹp.
------ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN ------

ÔB. Nguyễn Văn Phương ............................$   100 
ÔB. Nguyễn Kim Ánh .................................$   100 
Đoàn Việt Hùng ...........................................$   100 
Anh K Nguyễn - Kathy Nguyễn ..................$   100 
Lưu Phạm .....................................................$     50
ÔB. Nguyễn Đình Văn  ................................$   100
ÔB. Nguyễn Khẩn ........................................$   200
Hồng Việt Trần ............................................$   100  
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo  .........................$   100
GĐ. Vũ Đình Phương ..................................$   200
Tây & Nữ .....................................................$     50
Đỗ Thị Hợi ...................................................$   100
AC. Dat - Thai ..............................................$   100 

Tổng Cộng: .................................................$1,400

----------GIÁO XỨ ----------
Chúa Nhật, Ngày 15 Tháng 8 Năm 2021

$21,049.61 (47 E-Giving)
đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Thu Tiền Lần II
Cho Việc Sửa Chữa Máy Lạnh: $4,656.00

*****************************************
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

LEGIO MARIAE
PRAESIDIUM ĐỨC MẸ

HẰNG CỨU GIÚP 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu
Giáo Xứ St. Boniface, Anaheim 

   
Legio Mariae là một đòan thể Công Giáo tiến hành, 
họat động âm thầm dưới bóng cờ Mẹ Maria bằng đời 
sống cầu nguyện và làm việc tông đồ, Hội được Hội 
Thánh phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh 
của Đức Maria Vô Nhiễm, trung gian các ơn, dưới sự 
lãnh đạo của giáo quyền.

Mục đích của Legio Mariae là thánh hóa bản thân, làm 
việc tông đồ để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các 
linh hồn; truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ; 
lần hạt Mân Côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.

Hội Viên Legio được thông công trong lời cầu nguyện 
và các việc làm đạo đức của hàng triệu Hội Viên trên 
khắp thế giới. Được hưởng nhiều ân phúc khi đọc kinh 
“Tessera” và lần hạt Mân côi; được hưởng ơn ĐẠI XÁ 
khi tuyên hứa và mỗi khi đọc lại lời tuyên hứa vào các 
dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Truyền Tin, 
lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, lễ 
Sinh nhật Đức Mẹ và lễ hai thánh Phêrô Phaolô Tông 
đồ. (với những điều kiện thường xuyên  như Xưng tội, 
Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). Khi 
Hội Viên qua đời, Tiểu đội sẽ xin một Thánh Lễ cầu 
cho Hội Viên . Hằng năm, vào tháng 11 Dương lịch, 
mỗi Tiểu Đội sẽ xin một Thánh Lễ cầu cho các linh hồn 
Hội Viên đã qua đời ở khắp nơi trên thế giới.

Hội Legio Mariae Cộng Đòan Đức Mẹ Mông Triệu An-
aheim đã được thành lập và sinh họat từ năm 1980. Hội 
hiện có 8 hội viên Họat Động và 36 hội viên Tán Trợ.  
Nếu tình hình dịch bịnh cho phép, các Hội Viên cùng 
họp mặt cầu nguyện vào lúc 5 giờ  chiều thứ Bẩy, tuần 
thứ hai của mỗi tháng, tại phòng họp Bethany Hall của 
Giáo Xứ St. Boniface (chúng con sẽ thông báo trước).

Muốn biết thêm chi tiết hay muốn gia nhập quân binh 
của Mẹ Maria, xin qúy vị liên lạc:
Chị Nguyễn T. Thu Ba  .......................(714) 612-9241
Chị Lê T. Thái  ....................................(714) 598-6259
Chị Trần T. Thanh  ..............................(714) 328-0297
Chị Bùi Thị Thắm  ..............................(714) 632-5786

Chúa Nhật Tuần 22 TN - Năm B
Mc 7,1-8.14-15.21-23

“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên 
trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

(Mc 7,23)

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
Hòa Bình Thế Giới

Cầu cho các nạn nhân vì thiên tai, chiến tranh, dịch 
bệnh đang  đau khổ .Xin Chúa nâng đỡ an ủi và cho 
họ gặp được nhiều lòng quãng đại của anh chị em.

  Mời Tham dự Tiệc Tạ Ơn nhân dịp kỷ niệm 25 
năm cung hiến Trung Tâm Công Giáo:
Trong tâm tình tạ ơn Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, Cha Giám Đốc, Cha phụ tá giám đốc và BTV 
cộng đồng công giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, xin 
mời quý vị HĐMV và toàn thể quý ông bà chị tham dự 
tiệc tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm cung hiến TCCG 
Việt Nam, được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật 
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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

CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM •  29 THÁNG 08 NĂM 2021

BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
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(657) 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) 548-2664
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

 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
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LỜI CHÚA

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 8

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 8

THÔNG BÁO
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thành hơn trong đời sống tu, và tìm thấy được tình anh 
em, tình gia đình trong một cộng đồng dòng. Càng ngày 
gã lại càng nhận ra được rằng: tình anh em là một trợ lực 
lớn trong nếp sống tông đồ và cầu nguyện. Tuy nhiên, 
tình anh em vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ những khát 
mong trong tâm tư gã. Bởi vì gã thao thức tìm kiếm một 
tình thân thương tha thiết thật quảng đại và bền bỉ, bất 
biến và trường tồn chứ không hời hợt mau qua, dễ thay 
đổi và đôi khi rất phức tạp và khó hiểu như tình cảm của 
con người! Và rồi, trong cầu nguyện, gã hiểu ra rằng: chỉ 
có một mình Ngài mới là Người Bạn thân tình, chí thiết 
nhất trong cuộc đời của gã mà thôi.
Tuy nhiên, cũng đôi lúc gã khao khát một cái gì đó hiện 
thực, vật chất. Một cái gì đó có thể đụng chạm, có thể sờ 
mó được, có thể ôm ghì chặt lấy để yêu thương! Ðồng 
thời gã cảm thấy một nỗi buồn da diết, một sự trống vắng 
không thoả mênh mang trong tâm hồn. Những lúc ấy gã 
hiểu rằng mình đang trải qua một trạng thái tâm lý rất 
phức tạp mà những người sống bậc hôn nhân không thể 
nào hiểu nổi! Gã nhận biết và thâm tín rằng: Tất cả những 
điều ấy chính là cái giá mà gã phải trả để theo Ngài, để 
sống cuộc đời tận hiến. Gã thích suy gẫm về sự Thương 
Khó và sự Phục Sinh cuả Thày. Vì điều này giúp gã hiểu 
được tình thương cuả Ngài, và đó cũng chính là sức mạnh, 
là hy vọng, và là niềm cậy trông cuả gã.
Ðôi lúc gã tìm được sự an ủi và niềm vui bên trẻ thơ. Gã 
say mê ánh mắt thiên thần cuả chúng, hay những vui tươi 
hân hoan trong công việc, bên bạn bè. Nhưng tất cả những 
điều đó chỉ là tạm bợ mau qua! Chỉ duy nhất một mình 
Ngài mới có thể đổ đầy những khoảng trống khắc khoải, 
khát mong trong tâm hồn gã. Với những kinh nghiệm 
thiêng liêng và trong cầu nguyện, một cái gì đó huyền 
bí kỳ diệu nối kết Ngài với gã, gây nên trong tâm tư gã 
những rung cảm nội tâm bắt được những làn sóng yêu 
thương từ Trái Tim Ngài.
Theo Ngài, con đường dài thăm thẳm! Có những buổi 
bình minh nắng đẹp, chim hót vui tươi rộn rã; Có những 
chiều hè nóng bức oi ả, ve sầu rền rĩ ai oán; Có những 
đêm đen mịt mùng mưa sa bão táp! Nhưng tất cả đối với 
gã đều đẹp. Ðẹp, vì đó chính là cuộc đời gã! Và trong 
cuộc đời ấy: có Ngài ở bên gã, có Ngài cùng bước đi với 
gã.
Trong tâm hồn gã văng vẳng những vần thơ ngày nào đã 
thuộc, trong những buổi đầu “Uyên Ương Ân Tình với 
Thày Chí Thánh”, như gã vẫn thường tình tứ âu yếm gọi 
thế, để nói về những ngày mà gã đã nhận định với xác tín 
rằng: Mình có Ơn Gọi! 
Tiếng Chuá thúc dục hồn con,
Băng mình theo Chuá con còn tiếc chi?
Gian lao khổ cực xá gì,
Một niềm tận hiến khắc ghi tâm hồn! 
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

bếch sang bang theo Ngài? Khi tự hỏi điều này, gã rầu 
rầu nhớ lại có lần đọc trong một tờ báo nọ qua mấy bài 
thơ, trong đó người ta nghĩ tốt khen hay, và thần tượng 
hoá bọn thày tu của gã một cách quá đáng! Chẳng hạn 
như họ coi bọn gã như là những người quả cảm biết hy 
sinh mối tình nhỏ nhen vụn vặt thế gian, để có được một 
tình yêu bao la quảng đại! Những người hùng dũng hiên 
ngang lướt thắng mọi cám dỗ của ma quỉ, thế gian, xác 
thịt để hiến thân phụng sự hội thánh và nhân quần xã hội. 
Gã cười buồn, ai thì gã không biết, chứ riêng đối với gã, 
gã yếu như sên dễ vấp ngã, làm gì có được những tâm tư 
cao thượng và thánh thiện như thế. Sở dĩ gã còn đi đứng 
và theo Ngài được cho đến ngày hôm nay, hoàn toàn là 
cậy nhờ vào sức lực của Ngài vậy!
Tại sao gã theo Ngài? Gã có thể trả lời một cách hết sức 
đơn giản: “Tại vì riêng đối với gã, Ngài có một sức hấp 
dẫn, một sức thu hút đặc biệt không thể diễn tả được bằng 
ngôn ngữ cuả con người!” Ðó là một cảm nghiệm nội 
tâm, một kinh nghiệm tôn giáo có tính cách thiêng liêng 
đặc biệt mà người ta vẫn thường gọi nôm na rằng: Ðó là 
Ơn Gọi.
Ơn Gọi là cái gì chính gã cũng không hiểu! Nhưng gã 
linh cảm rằng gã sẽ uổng phí đánh mất cuộc đời nếu gã 
không gắn bó với Ngài, không sống cho Ngài. Kinh ng-
hiệm trong đời cho gã hiểu rằng: không gì có thể đem lại 
cho gã được niềm vui trọn vẹn, không ai có thể tạo cho 
gã được hạnh phúc đầy đủ! Chỉ khi gã đến với Ngài trong 
trầm mặc tĩnh niệm, gã tìm được sự bình an thật dịu êm, 
thật bình lặng trong tâm hồn. Một đôi khi gã linh cảm 
Ngài đang có đó thật gần gũi, cận kề ngay bên gã, trong 
lòng gã trào dâng một niềm vui chất ngất tràn ngập hạnh 
phúc không thể diễn tả được! Những lúc ấy, gã cảm thấy 
tự đáy lòng, một tình thương yêu tràn ra đến hết thảy mọi 
người, và gã khao khát mọi người đều được hạnh phúc 
như gã. Gã hiểu Ngài muốn chọn gã làm dụng cụ của 
Ngài. Ngài muốn hiện diện qua bản thân và cuộc đời gã 
để thực hiện công việc của Ngài. Ðiều đó đòi hỏi một lối 
sống đặc biệt cho gã. Một lối sống quyết liệt và dứt khoát 
chỉ dành riêng cho một mình Ngài! Gã hiểu và gã quyết 
định chấp nhận.
Vào nhà tu rồi, gã mới thấy những nhiêu khê, những gian 
khổ mà đời sống tu trì cần phải vượt qua. Ðiểm trước 
hết làm cho gã chao đảo, có khi té lăn lóc nếu không có 
sức mạnh và tình thương của Ngài, có lẽ gã đã không 
thể gượng dậy nổi. Ðó chính là quan hệ giữa con người 
với con người trong một cộng đồng tu viện. Bên cạnh 
những người dễ mến hợp với tính tình của gã mà bất cứ 
lúc nào gã cũng có thể tâm sự hoặc tìm nơi người đó sự 
an ủi của tình bạn, thì cũng có những người khó thương, 
khó tính, khó chịu. Bên cạnh những người ấy, gã cảm 
thấy đời sống tu trì trở nên ngột ngạt, nặng nề và khó 
thở. Nhưng rồi những năm tập qua đi, gã cảm thấy trưởng 
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ngày 12 tháng 9, 2021 tại nhà hàng Seafood Palace 3, 
tọa lại tại thành phố Westminster.  Giá mỗi người tham 
dự ủng hộ $50. Xin quý vị ghi danh tham dự với cha 
Quản Nhiệm và các thành viên BTV. Hạn chót ghi danh 
ngày 6 tháng 9, 2021.

Danh Sách Tham Dự Tiệc
Kỷ Niệm 25 Năm Cung Hiến Trung Tâm Công Giáo
Cha và Ban Thường Vụ ...................................... 1 bàn
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo  ................................ 1 bàn 

  Thông Báo Của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
(HCBMCG)
HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy 
ngày 04 tháng 09 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

  Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Một số hình ảnh ngày Lễ Bổn Mạng cộng đoàn đã 
đuợc đăng lên mạng trang nhà http://www.cddmmtan-
aheim.org, và tiếp tục cập nhật hóa sau đó.  Xin cộng 
đoàn theo dõi trên mạng. 

Tâm Sự Của Gã – Tại Sao Anh Đi Tu
Rev. Hoàng Tiến Ðoàn, S.J.
 
Ngồi bấm đốt ngón tay gã nhẩm tính ra từ 
ngày cất bước theo thày đến nay đã được 
ngót mười bốn niên rồi! Còn nhớ dạo nào, 

khi gã còn đang thấp thỏm bước chân vào nhà tu thì,... 
một lần nọ khi đi thăm Thầy Phan, Dòng Chúa Cứu Thế 
đang nằm điều trị tại bệnh viện thánh nữ Têrêsa ở Fuji-
sawa, một miền phụ cận cuả Tokyo thì có một cô nọ thật 
duyên dáng dễ thương, nhí nhảnh nheo mắt hỏi gã:
- Anh ấy ơi, tại sao anh đi tu?
Gã ngây người đứng thộn mặt ra! Thật chưa bao giờ gã 
gặp một cô gái dễ thương đến thế, mà hỏi một câu khó 
“giả nhời” như vậy. Gã còn đang tần ngần ngẫm nghĩ xem 
phải trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý, thì có bà chị nọ 
mau mắn trả lời hộ ngay cho rằng:
- Không ai thương, không ai lấy thì đi tu chứ biết đi đâu!
Choáng váng cả mặt mày, lập tức gã ngoác mồm ông ổng 
la tướng lên:

- Ôi giời, tưởng đi tu dễ lắm đấy! Chị nào hay cô nào ế 
chồng hay là,... thất tình thì cứ tà tà đi vào nhà tu thử xem, 
có huỳnh huỵch chạy ra không?
Nói xong, gã mới biết mình đã thất lễ! Nhưng các cô các 
chị đều là những người dễ tính cả. Sau một hồi cười rộ, 
mọi sự được xem như là huề, câu nói đi có lời đáp lại.
Nhưng riêng gã, gã không cho là huề! Trong lòng gã ấm 
ức lắm! Vì nếu thiên hạ (dĩ nhiên thiên hạ ở đây chỉ là một 
vài người quen biết gã), cho rằng đi tu chỉ vì không kiếm 
được vợ thì thật là hiểu nhầm một cách khủng khiếp quá! 
Gã đâu đến nỗi “xí giai” lắm, và cũng không phải là hạng 
người “cù lần đần độn.” Vì thế nếu gã hết lòng hết sức 
đánh sát lá cà với các chàng mót vợ, thì thế nào gã cũng 
“phỗng” được trái tim của một nàng! Ít ra là gã tự nghĩ 
cho mình như vậy! Các bạn bè làm chung hãng với gã đã 
từng gán ghép gã với cô nọ cô kia, và cũng có người sẵn 
sàng đứng ra làm mai mối chỉ cần gã OK đó sao?
Sau hai năm tập tành từ bỏ hết mọi sự để đi theo Ngài, khi 
trở về Tokyo gặp lại bạn bè cũ, họ kể cho gã nghe chuyện 
tình của người này kẻ nọ. Ðặc biệt, họ nức nở khen một 
anh chàng kia đã tiến bộ một cách vượt bực. Ðã đi một 
bước quá độ, đang từ thành phần thứ ba nhảy tọt lên đến 
thành phần thứ nhất. Gã ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo! 
Người ta cho gã là dân nhà quê, và thuyết giảng cho gã 
hiểu rằng: Thành phần thứ ba ở đây là những kẻ vô gia cư, 
chưa được mắt xanh của nàng quản lý! Còn thành phần 
thứ nhất là những kẻ đang có vợ hoặc đã kiếm được vợ!
Gã hỏi: “Thế còn thành phần thứ hai?”
- Thì mấy anh thày tu chứ ai!
- Uả?
- Tức là những kẻ không kiếm được vợ, đi nương thân ở 
các chốn viện tu chùa chiền.
Gã phì cười, miệng méo xệch một bên! Nói đúng ra, gã 
vừa mếu vừa cười! Gã toan cãi lại; “Tớ có kiếm vợ đâu 
cơ chứ. Tại sao lại xếp hạng một cách bất công như vậy 
được!” Nhưng chợt một ý nghĩ thoáng qua: “Thôi tội ng-
hiệp cho tụi nó, đang mót vợ mà chẳng có ai thương cho! 
Mình nên góp mặt cho có đồng minh để an ủi chúng nó 
đôi chút!” Phải chăng sau hai năm theo Thày, cái tinh 
thần hiền hoà và yêu thương cuả Thày đã thấm vào tâm trí 
gã. Chứ nếu không thì gã đã gân cổ oang oang cãi lại rồi!
Tuy nhiên dù sao, nếu bạn bè gã xu bỉ, ỉ ôi như thế thì thật 
là lỗ lã cho gã và đồng bọn thày tu cuả gã quá. Vì thế gã 
cảm thấy cần phải lên tiếng thanh minh để mọi người và 
ngay cả các “nường” nữa, hiểu được phần nào nỗi lòng 
cuả những kẻ như gã, và nhận ra được rằng: Ðâu là sức 
thúc đẩy và sự hấp dẫn đã khiến gã và đồng bọn từ bỏ của 
cải, từ bỏ những tiện nghi vật chất, từ bỏ sự ấm cúng của 
một gia đình để trở thành một người cho mọi người, để 
sống cuộc đời phục vụ, để tìm niềm vui và hạnh phúc cuả 
mình nơi hạnh phúc của những người khác!
Ðâu là sự thúc đẩy khiến gã quyết định chấp nhận xếch 

GÓC SUY TƯ


