
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản TinCộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim, Giáo Phận Orange, CABản Tin

Kính gửi cha, thầy, quý sơ, quý Hội Đồng Mục Vụ, và 
cộng đoàn Dân Chúa,

Những hình ảnh, video Thánh Lễ và Văn Nghệ Tiệc 
Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn lần thứ 46 đã được đăng 
tải trên Website Cộng Đoàn qua lăng kính sống động 
cuả các nhiếp ảnh gia Cộng Đoàn nhà. Xin theo dõi 
trên trang mạng:  cddmmtanaheim.org

Một lần nữa, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con xin 
chân thành cảm ơn sự hiện diện, đóng góp và khích lệ 
của cha Quản Nhiệm, thầy Minh, quý Sơ, cùng quý 
cụ, quý ông bà và anh chị em. Chúng con rất hân hạnh 
nhận được sự cộng tác của quý vị và hẹn gặp lại trong 
chương trình Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 sắp tới. 
Xin theo dõi thông báo sẽ được đăng trên tờ Bản Tin 
Cộng Đoàn.

Kính chúc quý vị luôn tràn đầy mọi ơn lành của Thiên 
Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria Mông Triệu.

Trân Trọng,
Lê Kim Long
Phụ Trách Văn Nghệ
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 
AC. Diệp - Thúy  ............................................$100

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 29 Tháng 8 Năm 2021

$22,743 (47 E-Giving)
*****************************************

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 23 Thường Niên - Năm B
Mc 7,31-37

Người ta đem một người vừa điếc vừa 
ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên 
anh… Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-

pha-ta”, nghĩa là: hãy mở ra. (Mc 7,32.34)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho

Một lối sống bền vững với môi trường
Chúng ta cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ can đảm 
đưa ra những lựa chọn cho một lối sống đơn giản và 
bền vững với môi trường, vui mừng ở những người 

trẻ của chúng ta, những người kiên quyết cam kết với 
điều này. 

***
Xin Cộng Đoàn

Cầu Nguyện Cho
Các anh hùng chiến sĩ đã

Vị Quốc Vong Thân cho hoà bình 
và tự do cho thế giới.

  Thông Báo Mời Họp Của Hội Cursillo
Cursillo sẽ có buổi họp đầu tiên vào sáng Chúa Nhật 
ngày 12 tháng 9 năm 2021 lúc 7:45am tại phòng B. 
Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị Cursillistas 
đến tham dự buổi cầu nguyện và chia sẽ sau trên một 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIMCỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
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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 XXIII QUANH NĂM •  5 THÁNG 9 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 9

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 9

LỜI CẢM ƠN

THÔNG BÁO
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EFFETHA – HÃY MỞ RA!
Tác Giả: LM. Joseph Trương Ngữ
Suy ngẫm theo Phúc Âm Thánh Marco 7:31-37; CN 
23rd

Chúa ơi! Hãy mở mắt con
Cho con nhìn thấy người con mong chờ.
Chúa ơi! Hãy mở tai con
Cho con nghe được tiếng lòng người ta.
Chúa ơi! Hãy mở miệng con
Cho con biết nói những lời yêu thương.
Chúa ơi! Hãy mở tay con
Cho con ôm lấy đứa con bất tài.
Chúa ơi! Hãy mở tim con
Cho con hiếu thảo mẹ cha suốt đời
Chúa ơi! Hãy mở lòng con
Cho con tuân giữ giới răn của Ngài.

1. Chúa “dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được 
nhiều hoa trái.” Ðường ấy là “đường hy vọng”, vì chan 
chứa hy vọng, vì “đẹp như hy vọng.” Sao không hy 
vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Ðức 
Chúa Cha?

2. Bí quyết của đường hy vọng gồm ba điểm:
         1. Ra đi: “Bỏ mình”
         2. Bổn phận: Vác thánh giá mình mỗi ngày
         3. Bền chí: “Theo Thày”

3. Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì 
chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con 
bỏ trước.

4. Abraham đã ra đi, vì hy vọng đến đất hứa. Maisen đã 
ra đi, vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giêsu 
đã ra đi từ trời xuống đất, vì hy vọng cứu nhân loại.

5. Dù có ra khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà cứ 
mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác 
gì ở nhà đâu?

6. Các thánh là những người điên vì Chúa. Khôn ngoan 
thế gian quá không làm thánh được.

Trích: Đường Hy Vọng - ĐHY Nguyễn Văn Thuận

thực tế, mỗi người chúng ta có một phong cách sống, 
“một cách đo lường bản thân, đo lường sự vật và tha 
nhân”, và đó sẽ là cách mà Chúa sẽ sử dụng với chúng 
ta. Vì vậy, những ai đo lường bằng sự ích kỷ, cũng sẽ 
được cân đo như vậy. Những ai không có lòng thương 
xót, mà thậm chí còn muốn trèo lên, cưỡi đầu cưỡi cổ 
người khác, cũng sẽ bị phán xử “không thương xót” 
như thế. Nhưng Kitô hữu có một kiểu mẫu khác. Chúng 
ta phải tự hỏi xem liệu thang tham chiếu của chúng 
ta là gì, đó có phải là thang tham chiếu mà Chúa đòi 
hỏi nơi chúng ta không? Một Kitô hữu thiếu khả năng 
sống khiêm tốn không phải là Kitô hữu thực sự. Người 
không biết sống khiêm tốn thì vẫn còn thiếu điều gì 
đó, người ấy chỉ là Kitô hữu với “lớp sơn” bên ngoài, 
chỉ biết sống cho chính mình thôi. “Nhưng thưa cha, 
tại sao lại như thế?” – “Bởi vì anh hãy nhớ rằng chính 
Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ cho đến chết và chết trên 
thập giá.” Người là Thiên Chúa nhưng đã dứt bỏ vinh 
quang và tự hủy chính mình. Đó chính là gương mẫu 
của chúng ta.

Đừng sợ thập giá: Có những lối sống “thế tục” đi ngược 
lại với lối sống của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha đề 
cập đến những phàn nàn của các giám mục khi các ngài 
gặp không ít khó khăn trong việc thuyên chuyển xứ 
cho các linh mục đến những giáo xứ mà người ta gọi là 
“giáo xứ hạng thấp hơn”. “Họ nghĩ rằng mình bị phạt, 
họ dùng tiêu chuẩn thế gian chứ không phải tiêu chuẩn 
của Kitô hữu để đánh giá và lượng định.” Trong mọi 
trường hợp, chúng ta có thể nhận ra phong cách sống, 
cách đánh giá của mình khi đặt hành động của mình 
trước sự khiêm tốn. Và anh em đong bằng đấu nào, thì 
Thiên Chúa sẽ đong trả lại anh em bằng đấu ấy. Nếu 
chúng ta sống tiêu chuẩn của Kitô hữu, theo tiêu chuẩn 
của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được phán xử với rất rất 
nhiều lòng thương xót. Nhưng nếu chúng ta dùng tiêu 
chuẩn thế gian, dù đi lễ hàng ngày mà sống như người 
trần tục, chúng ta sẽ bị phán xử bằng một cách thức 
như vậy.

Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện: Chúng 
ta hãy nài xin Chúa ban ân sủng của Người để chúng ta 
sống là những Kitô hữu đích thực, không sợ thập giá, 
không sợ sống khiêm nhường. Ước gì con đường mà 
Người đã chọn để cứu độ chúng ta, ước gì lối sống của 
người Kitô hữu thực sự giúp chúng ta biết vác thập giá 
bước đi và có thể chịu đựng một vài sỉ nhục nào đó.

Chuyển Ngữ: Trần Đỉnh, SJ
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ
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năm không họp vì đại dịch.
Rất mong được sự góp ý của các anh chị về hoạt định 
hướng đi trong tương lai của liên nhóm Cursillo Ana-
heim.  Xin vui lòng đến trước 7:45am.

  Thông Báo Xin Tiền Mua Máy Lạnh
Mỗi tháng một lần, giáo xứ có xin tiền lần thứ hai trong 
các thánh lễ thứ Bảy và Chủ Nhật để bảo quản, sửa 
chữa, và cần mua máy lạnh mới, thay máy lạnh đã bị 
hư. Do đó, cộng đoàn chúng ta sẽ có xin tiền lần thứ hai 
sau phần rước lễ của thánh lễ thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 
năm 2021.

Ghi chú: Việc xin tiền lần thứ hai là dùng vào việc thay 
3 máy lạnh cho Annex building and 2 máy lạnh cho 
school building. Xin tiền lần thứ hai được kêu gọi trong 
các thánh lễ tại giáo xứ, mỗi tháng 1 lần trong những 
tháng còn lại của năm 2021 và tới tháng 6 năm 2022 
(Fiscal year 2021 - 2022).

  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 
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 

  Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý Người Lớn 
RCIA
Chương trình Giáo Lý Người Lớn RCIA, dành cho tất 
cả ai muốn tìm hiểu đức tin Công Giáo tại Cộng Đoàn 
Anaheim bắt đầu ghi danh học cho khóa 2021-2022 và 
bắt đầu học thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, mỗi tuần ngày 
thừ Bảy, lúc 6:30g -9:00g tối.  Tìm hiểu thêm chi tiết 
xin liên lạc Sr. TIN NGUYEN  714-468-3071 , hay anh 
Sơn 714-728-2657

  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

Đối Xử Với Người Khác Ra Sao, Thiên Chúa Sẽ Đối 
Xử Với Anh Em Như Vậy

Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện 
thánh Marta, Đức Thánh Cha đã mời gọi 
mọi người liên đới với tha nhân trong 
cách thức của một Kitô hữu đích thực: 
sống quảng đại và đong đầy tình mến. 

Thước đo Kitô giáo: “Bạn đong cho 
người khác bằng đấu nào, thì Chúa sẽ 

đong cho bạn bằng đấu đó.” Vào một vài thời điểm, đặc 
biệt là giây phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả chúng 
ta, không trừ một ai, sẽ phải trả lời về cách chúng ta 
đã sống. Những lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết 
chính xác giây phút ấy sẽ diễn ra thế nào, và chúng ta 
sẽ bị phán xử ra sao.

Nếu tin mừng thánh Matthêu chương 25 nói cho chúng 
ta biết chúng ta phải làm gì, thì đoạn Tin Mừng hôm 
nay chỉ cho chúng ta thấy chúng ta phải sống ra sao. 
Tôi dùng loại tiêu chuẩn nào để đánh giá người khác? 
Tôi dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá chính mình? Đó 
có phải là sự quảng đại và tình yêu không? Hay đó là 
một tiêu chuẩn “hạ cấp” nào đó? Chính tiêu chuẩn mà 
tôi đã sống chứ không phải tiêu chuẩn nào khác là tiêu 
chuẩn mà tôi sẽ bị phán xét. Và chúng ta có thể thấy 
thứ tiêu chuẩn của mình không chỉ trong những điều tốt 
hay điều xấu chúng ta làm, mà còn ở phong cách sống 
đời thường của chúng ta.

Thiên Chúa hủy mình là mẫu mực của chúng ta: Trong 
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