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15. Không nhượng bộ, không phải là kiêu căng, tự 
ái hay ngoan cố. Không nhượng bộ là yêu thương 
quyết

16. Nhượng bộ tiền của, chức tước, nhượng bộ 
mạng sống để giữ lý tưởng, danh dự, đức tin, con 
chấp nhận. Nhưng không bao giờ con chấp nhận đổi 
ngược lại: lỗ lã quá!

Trích: Đường Hy Vọng - ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Xin chân thành cám ơn qúy cơ sở thương mại sau 
đây tài trợ cho việc in lịch Công Giáo 2022 cho 
cộng đoàn:
1. James Auto Center ......................................$700
2. Tobia Casket ...............................................$500

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

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2021

$20,422.21 (49 E-Giving)
Đóng Góp Sửa Máy Lạnh Lần II

$4253.00
*****************************************

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

1. Nếu hàng ngày bạn vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều 
đó chứng tỏ bạn vẫn CÓ CƠM ĐỂ ĂN

2. Nếu bạn phải thông cống, sửa điện, điều đó chứng tỏ 
bạn vẫn đang có một NGÔI NHÀ ĐÊ Ở

3. Nếu đôi khi con bạn làm cho bạn khó chịu, cháu bạn 
làm bạn mệt mỏi, điều đó chứng tỏ bạn đang CÓ MỘT 
GIA ĐÌNH

4. Nếu bạn vẫn phải tốn tiền chi phí xăng xe, điều đó 
chứng tỏ bạn vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ THÂN THỂ để lái xe

5. Nếu ai đó khen, chê, nói xấu bạn vì lướt web, chơi 
phây, thơ, ca, hò vè trên mạng, điều đó chứng tỏ bạn 
vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ TINH THẦN

6. Nếu bạn vẫn phải quét sạch lá rụng đầy sân, đầy 
đường hàng ngày, điều đó chứng tỏ bạn CHƯA PHẢI 
NẰM MỘT CHỖ

7. Nếu nửa kia của bạn cự cãi bất đồng với bạn, điều 
đó chứng tỏ bạn vẫn CÒN ĐỦ CẢ ĐÔI

8. Và nếu sáng sớm chuông báo thức làm bạn vội vàng 
bật dậy dập chuông, điều đó chứng tỏ bạn VẪN CÒN 
SỐNG để bước vào tu luyện khí công ngày mới!

Đừng kêu ca phàn nàn vì những điều khó chịu. HÃY 
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI đã cho 
mình tất cả mọi thứ.

Sưu tầm: Ban Thư Ký

14. Ba phải?
Ði đường nào được?
Ba Chúa?
Ba Hội Thánh?
Ba luân lý?
Ba lương tâm?
liệt lý tưởng của mình.

Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên - Năm B
Mc 9,38-43.45.47-48

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì 
chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn 
hơn là có đủ cả hai tay mà phải sa hoả ngục, vào lửa 

không hề tắt.” (Mc 9,43)

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

 Thông Báo của Hội các Bà Mẹ Công Giáo (HCB-
MCG)
HCBMCG sẽ có buổi tĩnh tâm mừng Lễ Thánh Terêsa 
Hài Đồng Giêsu (Bổn Mạng Chi Hội Các Bà Mẹ Công 
Giáo) vào tuần tới Thứ Bảy ngày 02 tháng 10 năm 2021 
lúc 2:30 PM chiều tại phòng Bethany Hall. Thân mời 
tất cả hội viên HCBMCG tham dự buổi tĩnh tâm cho 
đông đủ.  Xin các Bà và các Chị mặc đồng phục.
Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.

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 XXVI QUANH NĂM •  26 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

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 9

THÔNG BÁO

ĐƯỜNG HY VỌNG - RA ĐI

LỜI HAY Ý ĐẸP

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 9

TÀI TRỢ LỊCH CỘNG ĐOÀN 2022
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tồn mà các em học được từ cuộc đời đã làm nhạt nhòa 
dần sự thật thà, trong sáng và ngây thơ ban đầu của các 
em. Cho nên, người ta thường có thái độ cảnh giác và 
không mấy thiện cảm đối với trẻ em lang thang ở đầu 
đường xó chợ.

Dù vậy, không phải tất cả những trẻ em nghèo khó đều 
đánh mất đi bản chất thật thà và trong sáng của mình. 
Cậu bé nghèo trong mẩu chuyện trên đây đã cố gắng 
tìm cách liên lạc để trả lại chiếc ví cho người đánh mất, 
và cậu đã đơn sơ mở lời xin chỉ một đô la để trả lại cho 
người mà cậu đã vay mượn để gọi điện thoại. Ban đầu, 
người trợ lý của nhà từ thiện Belling cũng không mấy 
thiện cảm với cậu bé nghèo khổ này và cho rằng cậu bé 
sẽ vòi vĩnh số tiền hậu tạ. Thế nhưng, câu trả lời đơn sơ 
và thái độ thành thật của cậu bé nghèo ấy đã làm cho 
người trợ lý cảm thấy xấu hổ và đánh động suy nghĩ 
cũng như trái tim của nhà từ thiện Belling. Ông cảm 
thấy có thiện cảm với các trẻ em nghèo và muốn tạo 
điều kiện để các em này được ăn học và lớn lên thành 
những con người hữu ích cho xã hội.

Cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 đang lấy đi của nhân 
loại biết bao điều quý giá. Trong đó, bao trẻ em đã mất 
đi cha mẹ và những người thân. Cuộc sống của các em 
sẽ ra sao khi không còn nơi nương tựa và tương lai của 
các em sẽ như thế nào khi trước mắt chỉ là khoảng trống 
của cô đơn và vô vọng? Chúng ta cầu xin Chúa khơi 
dậy lòng trắc ẩn và quảng đại của các nhà hảo tâm cũng 
như những tổ chức bác ái xã hội để họ lưu tâm và có 
những phương thế thích hợp, như cưu mang, bảo trợ… 
cho các em nhỏ vượt qua hoàn cảnh đau thương và bất 
hạnh này.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ưu ái trẻ em và dành cho 
trẻ em sự trìu mến và trân trọng. Xin Chúa thương đến 
các em thơ bị mất cha, mất mẹ và không còn nơi nương 
tựa trong cơn đại dịch Covid này. Xin Chúa cũng cho 
chúng con và nhiều nhà hảo tâm biết quan tâm và dành 
cho các em thơ bất hạnh ấy một sự nâng đỡ đặc biệt hơn 
về vật chất lẫn tinh thần. Amen.

Tác Giả: Duy An
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ 

gì?” Ông Belling nói: “Chỉ có thể chờ người nhặt được 
ví tiền gọi lại cho chúng ta mà thôi”. Nhiều giờ qua đi 
mà họ vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ người đã 
nhặt chiếc ví. Người trợ lý thất vọng nói: “Thôi, chúng 
ta đừng chờ nữa, trong ví có danh thiếp của ngài, nếu 
muốn trả lại thì họ đã gọi rồi, đừng hy vọng gì ở những 
người sống trong khu nhà ổ chuột.” Tuy nhiên, ông 
Belling vẫn khăng khăng nói: “Không, tôi vẫn muốn 
chờ đợi xem thế nào.”

Trời bắt đầu tối và điện thoại vang lên. Bên kia đầu dây 
là giọng nói run run của một cậu bé nhận mình là người 
nhặt được chiếc ví và nói là đang đợi ông trên đường 
Kata. Khi ông Belling tới nơi đã thỏa thuận thì có một 
cậu bé mặc chiếc áo rách, trên tay cầm chiếc ví tiến lại 
gần. Ông Belling nhìn thấy bên trong chiếc ví vẫn còn 
nguyên số tiền và các giấy tờ của mình. Cậu bé ấp úng 
nói: “Cháu có một lời cầu xin, các ngài có thể cho cháu 
một ít tiền không?” Người trợ lý cười lớn: “Biết ngay 
mà…” Ông Belling vội ngắt lời người trợ lý rồi mỉm 
cười hỏi cậu bé muốn bao nhiêu. Cậu bé ngượng ngùng 
nói: “Dạ, xin cho cháu 1 đô la thôi. Cháu đã tìm kiếm 
rất lâu để đến được trạm điện thoại công cộng nhưng 
không có tiền, cháu phải vay 1 đô la để thực hiện cuộc 
gọi và bây giờ cháu cần phải hoàn trả lại 1 đô la đó”.

Nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ của cậu bé, người 
trợ lý cảm thấy xấu hổ. Còn ông Belling thì ngồi xuống 
ôm cậu bé vào lòng. Hành động của cậu bé đã khiến 
ông Belling thay đổi kế hoạch từ thiện. Ông quyết định 
xây mấy trường học ở Berkeley để các em nghèo được 
đến trường. Ông nói: “Chúng ta cần tạo ra không gian 
và cơ hội để đón tiếp các em nhỏ có tâm hồn thuần kh-
iết và tốt bụng. Điều này rất đáng để chúng ta đầu tư.”

Quý vị và các bạn thân mến,
Trẻ em luôn là biểu tượng sống động và cụ thể nhất 
về sự thật thà, trong sáng và ngây thơ. Nếu trong gia 
đình của chúng ta có các con, các cháu còn nhỏ, chúng 
ta sẽ thấy mọi cử chỉ, lời nói và hành động của chúng 
đều rất đáng yêu. Chúng ta gặp thấy nơi những trẻ em 
được sống trong tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ 
một sự vô tư, và an nhiên trong mọi sinh hoạt, cử chỉ 
và lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng không 
khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều em thơ, vì hoàn cảnh 
gia đình và những rủi ro không mong muốn, phải bước 
chân vào đời quá sớm. Các em đó phải đối diện với 
những mất mát và tổn thương lớn lao khi tuổi còn non 
trẻ, và phải vất vả mưu sinh mà cũng chỉ được bữa no 
bữa đói. Những bài học cay đắng và nghiệt ngã để sinh 
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  Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn 
Nhân Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 10
Vào Thánh Lễ Thứ Bảy chiều ngày 2 tháng 10, Cộng 
Đoàn chúng ta sẽ có “Nghi Thức Chúc Lành Hôn Phối” 
cho những đôi hôn nhân kỷ niệm ngày thành hôn vào 
tháng 10. Ngày 2 tháng 10 cũng là ngày bắt đầu của 
tháng Mân Côi, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Mẹ Ma-
ria những cặp hôn nhân mừng kỷ niệm vào thàng 10.

  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 tại sân nhà thờ bên phía Tượng 
Đức Mẹ La Vang.

 Mời Tham Dự Tiệc Mừng Thượng Thọ 70 Tuổi 
và 40 Năm Thụ Phong Linh Mục Đức Cha Kevin 
Vann, Chủ Chăn Giáo Phận Orange
Nhân dịp sinh nhật thứ 70 và 40 năm đời sống linh 
mục của Đức Cha Kevin Vann, Cha Giám Đốc và Ban 
Thường Vụ Cộng Đồng CGVN sẽ tổ chức tiệc mừng 
thượng thọ và kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục của 
Ngài. Như gợi ý của Đức Cha Nguyễn Thái Thành, 
buổi tiệc này là để chúc mừng Đức Cha, sau nữa là tri 
ân Ngài đã luôn quý mến và dành những ưu ái đặc biệt 
cho cộng đồng Việt Nam, nhất là qua việc xây cất và 
thánh hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Chính 
Toà Christ. 

Tiệc mừng sẽ vào lúc 12:00 trưa Chúa Nhật, ngày 24 
tháng 10, 2021 tại nhà hàng Diamond Seafood 3, tọa 
lạc tại 6731 Westminster Blvd. #122, Westminster. 

Xin kính mời toàn thể qúy cụ, qúy ông bà anh chị em 
tham dự. Khi có thêm chi tiết về buổi tiệc, cha quản 
nhiệm và BTV chúng con sẽ báo tin. Quý vị có thể đăng 
ký tham dự tiệc với cha quản nhiệm và Ban Thường 
Vụ. Xin chân thành cám ơn.

 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

* 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

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

 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

Cầu Nguyện Cho Con Em Mất Cha Hoặc Mất Mẹ
Người ta kể lại rằng: vào những 
năm 1990, trong một chuyến đi ng-
hiên cứu để làm từ thiện ở khu vịnh 
San Francisco, Hoa Kỳ, nhà từ thiện 
Kenneth Belling phát hiện mình đã 
đánh rơi chiếc ví khi nào không hay. 
Trợ lý của ông đã lo lắng nói: “Có lẽ 
chiếc ví đã bị rơi khi chúng ta đi bộ 
qua các khu nhà ổ chuột ở Berkeley 
vào buổi sáng, giờ chúng ta phải làm 

GÓC SUY TƯ CHO NĂM HỌC MỚI


