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7. Ðã ra đi phải bất chấp lưỡi thiên hạ đàm tiếu. Ba 
Ðạo sĩ ra đi, hy vọng gặp Chúa Cứu Thế, họ đã gặp; 
Phanxicô Xavie ra đi, hy vọng cứu các linh hồn, ông 
đã gặp; Goretti ra đi, thoát cơn cám dỗ, hy vọng gặp 
Chúa, Chị đã gặp.

8. Mất để được, chết để sống, từ để gặp. Ba Ðạo sĩ liều 
hiểm nguy, chế nhạo; Phanxicô liều xa cha mẹ, mất 
của cải, thú vui, Goretti liều mạng sống.

9. Tiến lên trên đường hy vọng, bất chấp những van 
nài “tan nát lòng” của tình thân thuộc cố tri, như thánh 
Phaolô: “xiềng xích với gian nan đang chờ tôi”, như 
Chúa Giêsu: “này Thày lên Giêrusalem để chịu nạn.”

10. Giàu hay nghèo; Khen hay chê; Sang hay hèn,
Không sao cả, chấp nhận tiến lên trên đường hy vọng 
hồng phúc và đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô 
Ðấng Cứu Chuộc chúng ta.

11. “Ta là sự thật.” Không phải báo chí là sự thật, 
không phải đài phát thanh là sự thật, không phải Ti 
vi là sự thật. Con theo loại sự thật nào?

Trích: Đường Hy Vọng - ĐHY Nguyễn Văn Thuận

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

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 5 Tháng 9 Năm 2021

$22,457.24 (60 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

Ý Nghĩa Tết Trung Thu
Tết TrungThu của người Việt có nhiều điểm đặc biệt. Theo 
phong tục người Việt, bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng 
trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo 
trong nhà và để các con rước đèn.
 
Cỗ mừng trung thu gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi, và 
các thứ hoa quả khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được 
sự săn sóc quí mến của cha mẹ đối với mình một cách cụ thể. 
Vì thế, tình yêu gia đình lại càng khắng khít thêm.

Cũng trong dịp này người ta mua bánh trung thu, trà, rượu 
để nhớ đến tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ 
hàng, và các ân nhân khác. Thật là dịp tốt để con cháu tỏ 
lòng biết ơn ông bà cha mẹ và để người đời tỏ lòng săn sóc 
lẫn nhau.

Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát trống Quân trong dịp 
Tết Trung Thu. Thoạt đầu Tết Trung Thu là tết của người 
lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, và uống 
trà ngắm trăng rằm vào giữa tiết Thu. Dần dần Tết Trung 
Thu trở thành Tết Trẻ Em hay Tết Nhi Đồng, nhưng người 
lớn cũng dự phần trong đó. Trẻ em được người lớn chú ý săn 
sóc như các hội đoàn người Việt hải ngoại đã và đang làm. 
Các em có dịp vui chơi rước đèn, ca hát, phá cỗ do cha mẹ 
anh chị bày cho và nhất là có dịp ăn bánh kẹo.

Trong dịp Tết Trung Thu, trẻ em có dịp được học bài hát 
“Rước Đèn Tháng Tám” một cách thích thú: “Tết Trung 
Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. 
Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh 
trăng rằm. Đèn kéo quân với đèn cá trắm, đèn thiên nga 
với đèn bươm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng. Đèn 
xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng. 
Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu.”

Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa 
của săn sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của 
đoàn tụ, và của thương yêu. Cần cố gắng duy trì và phát triển 
ý nghĩa cao đẹp này.
 
Trích: Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu (VN-
Doc.com)

Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên - Năm B
Mc 8,27-35

Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh 
em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)

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

Mưa thuận gió hòa

 Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ 
Ban Thường Cộng Đoàn chúng con xin kính mời Cha 
Quản Nhiệm, Thầy Sáu, qúy Sơ, qúy vị các ban ngành, 
đoàn thể thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Ana-
heim bỏ chút thời gian qúy báu tham dự: 

Họp Hội Đồng Mục vào Chủ Nhật ngày 26 tháng 9 lúc 
7:45 sáng tại Phòng C.

Tại phiên họp Hội Đồng Mục Vụ lần này, Ban Thường 
Vụ chúng con sẽ bàn thảo:

* Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng ở Linh Đài Đức Mẹ 
Lavang, nhà thờ Chính Toà Chúa Kitô

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIMCỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
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

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM •  12 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

THÔNG BÁO

ĐƯỜNG HY VỌNG - RA ĐI
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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).
 
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.

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 

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 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 
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* Tháng Mười Tháng Mân Côi
* Lễ Các Đẳng Linh Hồn, Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam và Tạ Ơn vào tháng 11
* Lễ Giáng Sinh 2021
* Lễ Tất Niên và Lễ Tết Nguyên Đán 2022

Kính mong Cha, thầy Sáu, Sơ và quý vị sắp xếp thời 
giờ đến tham dự thật đông đủ để Ban Thường Vụ chúng 
con đi qua những sinh hoạt của cộng đoàn trong những 
ngày tháng tới, nhằm cùng nhau cộng tác làm việc để 
các sinh hoạt cộng đoàn chúng ta được tốt đẹp trong 
tinh thần phụng sự Thiên Chúa và hiệp nhất.

Trân trọng và xin Chúa chúc lành cho Cha, thầy Sáu, 
Sơ và toàn thể qúy vị cùng gia đình.

Thay mặt BTV CĐĐMMT
Nhiệm Kỳ 2021 - 2024
Phạm Anh

  Vui Tết Trung Thu Tại Cộng Đoàn
Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết Nhi Đồng. Theo 
truyền thống hằng năm, Tết Trung Thu là dịp để các em 
thiếu nhi tập họp, cùng nhau đi rước lồng đèn, ca hát, 
vui chơi.

Nhằm tạo cơ hội để các em quây quần bên nhau nhân 
niên học mới bắt đầu, cũng là dịp khơi dậy tinh thần 
yên Văn Hoá Việt, năm nay Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông 
Triệu Anaheim sẽ tổ chức rước đèn trung thu cho các 
em thiếu nhi chung quanh khuôn viên nhà thờ. Ban tổ 
chức sẽ phát bánh Trung Thu và lồng đèn cho tất cả các 
em. Xin quý phụ huynh tự mang bật lửa để giúp các em 
đốt đèn của mình. Đặc biệt, sẽ có 2 giải thưởng cho các 
em ghi danh tham dự cuộc thi: 1 giải cho cuộc thi quốc 
phục đẹp nhất, 1 giải cho cuộc thi lồng đèn đẹp nhất. 

Để tiện việc sắp xếp, chấm điểm và trao giải, xin ghi 
danh cho các em dưới 18 tuổi (gồm: tên đầy đủ, tuổi, 
lớp giáo lý) tham dự thi quốc phục và lồng đèn qua 
email thuky@cddmmtanaheim.org. Hạn chót là Chúa 
Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Thời gian: 7:30 - 8:00pm Thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 
năm 2021 (Sau Thánh Lễ)
Địa điểm: Parking B
Đòan Rước: xem sơ đồ dưới đây

Xin quý phụ huynh sắp xếp và tạo điều kiện cho các em 
tham gia trong ngày hội tết.

  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Thú Nuôi
Nhân ngảy Lễ Thánh Phan-xi-cô, cha Quản Nhiệm sẽ 
có nghi thức chúc lành cho những thú nuôi của quý ông 
bà anh chị em vào lúc 9:00 sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 
10, năm 2021 ngay tại trước cửa văn phòng giáo xứ.

  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 
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.

GÓC SUY TƯ


