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Hội dòng ba Đa Minh sinh hoạt mỗi thứ Bảy tuần 
thứ ba lúc 5 giờ chiều tới 6 giờ. Huynh đoàn Đa 
Minh cần thêm hội viên từ 17 tuổi đến 70 tuổi. Cần 
liên lạc, xin gọi:

Huynh Trưởng
Anna Nguyễn Thuỳ Dung  (714) 209-3058
Email:  thuydung2119@gmail.com
Huynh Phó, Thủ Quỹ:
Maria Phạm Phượng  (714) 414-2017
Thư Ký:
Maria Teresa Phạm Kim Liên (714) 213-6569
Tông Đồ:
Maria Bùi Thị Thắm  (714) 944-6451
Xã Hội:
Maria Nguyễn Thị Lan Phương  (657) 254-9283

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

GIÁO XỨ
Chúa Nhật, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2021

$21,814.70 (48 E-Giving)
Mission Co-Op Sunday Collection

$5,944.00
*****************************************

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

17. Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại.

18. Có người không vác thánh giá của mình hay của 
người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. 
Có người vác thánh giá cả làng mà không vác thánh giá 
của mình. Có người vác thánh giá cả làng và gán thánh 
giá của mình bắt kẻ khác vác.

19. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người 
khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa chính mình con 
trong bổn phận.

20. Nếu ai cũng thánh hóa trong bổn phận, thì tâm hồn 
mới, gia đình mới, thế giới mới.

21. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa 
thường hay “làm phép lạ” sái nơi, sái giờ. Ðến gần thì 
gây lộn xộn, và hoang mang khó sống.

Trích: Đường Hy Vọng - ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Kính thưa Quý vị, Hội Dòng Mến Thánh Giá Los An-
geles mới mua cơ sở của giáo phái Tin Lành. Mục đích 
của Hội Dòng khi mua cơ sở này là để thi hành sứ mạng 
của Dòng Mến Thánh Giá qua việc mục vụ cho các trẻ 
em (Nhà trẻ, Chương trình Dạy kèm), giới trẻ, người 
già và những người kém may mắn. Kính mời Quý vị 

đến tham dự buổi Open House: 

Thời Gian
THỨ BẢY, NGÀY 9 THÁNG 10, 2021

TỪ 12:45 PM ĐẾN 5:00 PM

Địa Điểm
12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841

(trên đường Magnolia, giữa Lampson và Chapman)

Chương Trình
 12:45 PM:  Nghi thức Làm Phép trọng thể do
  Đức Cha Kevin Vann chủ sự
 1:30 - 5 PM: Tham quan Trung tâm với sự
  hướng dẫn của các Soeurs

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B 
Lc 1, 26-38

“Này đây bà sẽ thụ thai,sinh hạ một con 
trai.” (Lc 1, 31)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho

Các Môn Đồ Truyền Giáo
Chúng ta cầu nguyện rằng mọi người đã được rửa tội 

có thể tham gia vào việc truyền giáo, sẵn sàng cho 
việc truyền giáo, bằng cách trở thành chứng nhân của 

một cuộc sống mang hương vị của Tin Mừng.
***

Xin Cộng Đoàn
Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi

Cầu nguyện cho các bạn trẻ biết 
đáp lại lời mời gọi trong cánh đồng 

truyền giáo

Thứ Bảy, Ngày 02: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Thứ Bảy, Ngày 09: Hội Phụ Huynh Học Sinh
Thứ Bảy, Ngày 16: Ban Việt Ngữ
Thứ Bảy, Ngày 23: Cộng Đoàn
Thứ Bảy, Ngày 30: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho 
nhà hiếu dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 
Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ

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 XXVII QUANH NĂM •  NGÀY 3 THÁNG 10 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 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 10

ĐƯỜNG HY VỌNG - BỔN PHẬN

ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG 10

TÀI TRỢ LỊCH CỘNG ĐOÀN 2022

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THÁNG 10

HỘI DÒNG BA ĐA MINH

Kính mời Quý vị tham dự buổi Giới Thiệu và Nghi thức Làm Phép
TRUNG TÂM MỤC VỤ LAMBERT 

Muốn biết  thêm chi  t iế t ,  x in  l iên lạc: 
Sr .  Kim Lê (714)  906-6009 
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  Sinh Hoạt Trong Tháng 10 Mân Côi Tại Cộng 
Đoàn
Thứ Bảy Ngày 2 tháng 10 sẽ có nghi thức làm phép 
tượng Đức Mẹ mới. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ 
vũ phụng vụ và dâng hoa cùng với các ban ngành, đoàn 
thể rước kiệu mừng kính Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ sẽ 
được để trên cung thánh suốt tháng Mân Côi. 

Các Thứ Bảy trong tháng 10 từ Thứ Bảy ngày 9 tháng 
10 đến ngày 23 tháng 10, trước Thánh Lễ, cộng đoàn sẽ 
cùng đọc kinh dâng kính Đức Mẹ

Thứ Bảy ngày 30 tháng 10: Giã hoa kết thúc tháng Mân 
Côi. Trước Thánh Lễ sẽ có phần vũ phụng vụ kính Đức 
Mẹ

  Sinh Hoạt Trong Tháng 11 - Các Đẳng Linh Hồn
Thứ Bảy ngày 6 tháng 11: Thánh Lễ Cầu Hồn cho 
người quá cố có thân nhân trong Cộng Đoàn (người 
quá cố có thể là người không thuộc Cộng Đoàn Đức 
Mẹ Mông Triệu Anaheim).

Quý vị có thân bằng quyến thuộc đã qua đời trong năm 
vừa qua, muốn dâng ý cầu nguyện cho họ trong Thánh 
Lễ này, xin gởi tên thánh và họ tên của người quá cố 
đến:
Ban Thường Vụ
Email: btv@cddmmtanaheim.org
Hoặc cha Quản Nhiệm
Email: yeuchua@gmail.com
Cell: (714) 230-5483

Quý vị nào không muốn gửi thông tin qua email, xin 
gặp qúy anh chị trong Ban Thường Vụ nhận ý lễ trước 
Thánh Lễ thứ Bảy hằng tuần ở phía cuối nhà thờ để viết 
xuống tên thánh và họ tên của người đã khuất. Hạn chót 
để email hoặc viết tên xuống là thứ Bảy, ngày 30 tháng 
10 năm 2021. 

Trong Thánh Lễ này, sẽ có nghi thức dâng hoa cầu 
nguyện cho người đã khuất. Tên Thánh và tên người 
quá cố sẽ được ghi vào Sổ Thương Tiếc và được đọc sau 
phần bài giảng cuả cha chủ tế. Sau khi tên người quá cố 
được đọc, thân nhân sẽ lần lượt tiến lên Cung Thánh để 
dâng cành huệ trắng trước bàn thờ tưởng niệm.

  Hội Cursillo họp, cầu nguyện và chia sẻ
Cursillo sẽ có buổi họp đầu tiên vào sáng Chúa Nhật 
ngày 10 tháng 10 năm 2021 lúc 7:45am tại phòng B. 
Kính mời cha quản nhiệm và các anh chị Cursillistas 

Triết gia người Mỹ William James Durant đã nói rằng: 
“Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so 
với tình yêu mà một người chồng già nua dành cho 
người vợ già của mình”. Điều này đúng khi so sánh cái 
tình yêu cồn cào, mãnh liệt ở thuở ban đầu nhưng sớm 
trở nên nguội lạnh và tắt ngấm trong một thời gian ngắn 
của nhiều đôi bạn trẻ với cái tình yêu lặng lẽ, đằm thắm 
nơi đôi mắt đã nhạt nhòa theo năm tháng và những đôi 
tay run run, khô héo của nhiều đôi vợ chồng già. Theo 
tâm tính tự nhiên của con người, chúng ta thường cảm 
thấy dễ rung động trước những vẻ đẹp, sự tươi trẻ, mới 
mẻ và quyến rũ, nhưng trước những dáng vẻ cằn cỗi, 
thô kệch và không còn sức sống, mấy khi chúng ta giữ 
được cảm giác hào hứng và sự yêu thích lâu bền! Đây 
chính là một trong những lý do dẫn đến tình trạng đổ 
vỡ trong hôn nhân và tình yêu ngay sau vài năm tháng 
yêu nhau nồng nàn của nhiều đôi bạn trẻ trong thời đại 
hôm nay. Do vậy, tình yêu của người chồng và người 
vợ dành cho nhau khi về già là hoa trái của một khoảng 
thời gian dài yêu thương, hy sinh, và nhẫn nhịn để cùng 
nhau đi hết cuộc đời. Họ là những tấm gương sáng cho 
chúng ta và bao thế hệ trẻ về ý thức cũng như nỗ lực 
vun đắp, nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu của mình.

Tình yêu trong đời sống hôn nhân đã được Chúa Giêsu 
chúc phúc trong tiệc cưới Cana ngày nào, và trong ngày 
thành hôn của tất cả các đôi vợ chồng Công giáo hôm 
nay. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người sống 
đời hôn nhân gia đình. Xin Chúa giúp họ giữ trọn lời đã 
thề hứa với nhau trước mặt Chúa và Hội Thánh trong 
ngày họ cử hành Bí Tích Hôn Phối. Đó là lời thề hứa 
yêu thương và chung thủy với nhau cả trong lúc thanh 
xuân, thịnh đạt lẫn những lúc yếu đau, hoạn nạn cho 
đến hết cuộc đời.

Lạy Chúa, mọi cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững 
được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, lòng 
bao dung và sự trân trọng đối với nhau. Xin Chúa hãy 
làm trổ sinh thêm nhiều hoa trái tình yêu nơi con tim 
của tất cả những người đang sống đời sống gia đình 
cũng như những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời 
sống hôn nhân. Nhờ đó, họ có thể sống trọn vẹn ơn gọi 
nên Thánh ngay trong chính gia đình của mình. Amen.
    
Tác Giả: Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

Tình Chồng Nghĩa Vợ
Có một hình ảnh rất đẹp của 
đôi vợ chồng già ở bệnh viện 
được gặp thấy và chia sẻ trên 
nhiều trang mạng xã hội trong 
những ngày trung tuần tháng 
Tám vừa qua. Theo thông tin 
đã được kể lại, Ông Nguyễn 
Văn Lắm, 69 tuổi, ngụ ở quận 
Bình Thạnh, Sài Gòn đã luôn 
nắm chặt tay vợ mình là bà 

Nguyễn Thị Thơ, 61 tuổi khi bà được đưa vào phòng 
cấp cứu. Khi ở nhà, bà Thơ than chóng mặt, đau đầu rồi 
té ngã. Ông Lắm đã ôm chặt vợ, run rẩy hô hoán con 
cùng với mình đưa bà vào bệnh viện.

Khi bà được đưa vào phòng cấp cứu, ông đứng lặng im, 
một tay nắm chặt tay bà, tay còn lại thì cầm giỏ xách 
và đôi dép của bà. Hai mươi phút trôi qua, ông vẫn 
giữ tay vợ mình. Khi bác sĩ mời ông ra ngoài để tiếp 
tục cấp cứu cho bà, ông đã nài nỉ: “Cho tôi đứng với 
bà ấy thêm tí nữa nhé. Vài phút thôi, tôi muốn nói với 
bà ấy một đôi điều”. Rồi ông cúi xuống, kề vào tai bà, 
thì thầm: “Các con thương bà lắm, đòi vô hoài, nhưng 
tôi đứng bên bà, tôi mới yên tâm. Bà đừng lo, tôi đứng 
ngay phía cửa đằng kia, vẫn luôn thấy bà đấy”.

Sau khi hình ảnh và thông tin trên được chia sẻ, rất 
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ tình cảm 
gắn bó và cử chỉ đáng yêu của người chồng già ấy. Có 
người còn cho rằng có lẽ ông bà cụ ấy đã phải cùng 
nắm tay nhau đi qua bao giông bão của tuổi trẻ mới có 
thể vẫn có được cái nắm tay ấy lúc về già.  

Quý vị và các bạn thân mến,
Cái nắm tay đầy xúc động của ông Lắm và bà Thơ là 
một trong rất nhiều hình ảnh đẹp về tình cảm của những 
đôi vợ chồng già dành cho nhau ở tuổi đã xế bóng mà 
chúng ta vẫn thường gặp thấy hằng ngày. Ngay trong 
chính gia đình của mình, chúng ta vẫn thấy đó những 
lời nói và cử chỉ ân cần chăm sóc của ông bà mình dành 
cho nhau trong từng miếng ăn, giấc ngủ hay khi trời 
trở lạnh. Bước ra phố, chúng ta cũng hết sức thán phục 
những đôi vợ chồng già ngày ngày cùng nhau chậm 
chạp tản bộ ở công viên, và dìu dắt nhau đến nhà thờ 
để đọc kinh, xem lễ.

 Trang 3 Trang 2

đến tham dự buổi cầu nguyện và chia sẻ.  Xin vui lòng 
đến trước 7:45am.

  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 9 tháng 10
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).

 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.

 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.

GÓC SUY TƯ


